
4/27/1995 
ISSN 0369-2086 Nlineralia 

slovaca 



In September 1995 the monography Mineral deposits of the Slovak Ore 
Mountains, Vol. 1 appeared on the book market. First volume of the 
book focu ses on the Spiš-Gemer Ore Mts., the second, written by 
other au thors, will be dealing with the mineral deposits of the 
Western part of the Slovak Ore Mts. 

Content of the book is indicated by its division into chapters: 

GEOLOGY AND MET ALLOGENY 
• Geology of the Gemeric Unit 
• Metallogenetic evolution of Gemericum 
•. Main types of mineralization 
ORE DEPOSITS 
• Magmatogenic mineralization 

Sn-W and rare element type mineralization 
Molybdenum-wolfram type of mineralization 

• Metamorphic-hydrothennal vein mineralization 
Siderite-sulphidic type of mineralization 
Antimonite type of vein mineralization 

• Stratiform mineralization 
Submarine exhalative-sedimentary deposits 
Hydrothermal-metasomatic Fe and Mg carbonate deposits 

• Weathering, placer and further types of mineralization 
NON-METALLIC DEPOSITS 
• Another types of mineralization 
• Magmatic deposits 
• Hydrothermal deposits of the non-metallic raw material 

• Sedimentary deposits 
• New and untraditional types of raw materi al 

• Precious and decorative stones 

The description of the deposits includes a brief geological-deposit outline of the area and histotical data about exploitation and 
research. The description of veins, deposits and occurrences with the amount of mínera! reserves follows . 

Due to dedine of the ore exploration and exploitation in the Spiš-Gemer Ore Mts., the monograph concludes the 50 years period 
of the intesive geological survey and exploitation of mínera] deposits, although it was not primarily the aim of the authors. The book 
provides the complex overview of the mínera! deposits of the Spiš-Gemer Ore Mts., from theoretical models of the evolution of 
deposits to the precise characterization of the deposit parameters. Geological maps, cross-sections, sketches and tables are very 
abundant. 

The publication has 829 pages, A4 fonn, hardcover , 510 figures in the text, 35 tables, list of references, index of localities and the 
geographical index. The book is published in Slovak-English language version. The price is 42 USD. 
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Výsledky štruktúrneho výskumu Vnútorných Karpát a ich interpretácia 

JOZEF HÓK, PETER KOVÁČ a MILOSLAV RAKÚS 

Geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 

(Doručené 23.3. 1995) 

Structural investigations of the Inner Carpathians - results and interpreta ti on 

Structural analysis of the Paleozoic and the Mesozoic of the Inner Carpathians confirm top lO the 
North sense displacement of Silica, Meliata and Torna nappe. To the contrary, similar tectonic units 
on the SE side of the Darnó line have been moved top to the SE. Age of displacement (Latest 
Jurassic/Earliest Cretaceous) is proved stratigrafically, by Ar/Ar and FT datings. 

Key words: Western Carpathians, sense of displacement, Silica nappe 

Úvod 

Výskum sme zamerali na otázky smeru presunu 
tektonických jednotiek mezozoika Vnútorných Karpát 
(sensu Mišík et al., 1985). Pomocou metodík štruktúrnej 
geológie sme na vybraných lokalitách analyzovali 
deformačný postih hornín rôznych tektonických jednotiek 
paleozoika a mezozoika Spišsko-gemerského rudohoria, 
Slovenského krasu, oblasti Rudabánye a Bukových 
vrchov (obr. 1). 

Tektonický charakter mezozoických jednotiek Vnú
torných Karpát, najmä silického príkrovu rozliční autori 
pokladali za juhovergentný, aj keď sa umiestnenie 
pôvodného sedimentačného priestoru, a tým aj vzájomné 
priestorové vzťahy jednotiek odlišovali (napr. Kozur 
a Mock, 1973; Andrusov,1975; Grecula,1983; Mello 
et al., 1992). Južná vergencia jednotiek Vnútorných 
Karpát však vždy bola v istom protirečení s vergenciou 
ostatných jednotiek Západn)·ch Karpát, a preto sme sa 
rozhodli podrobiť vybrané lokality rôznej vekovej 
a tektonickej pozície dôslednej štruktúrnej analýze. 

Opis lokalít a výsledky 

Vlachovo. Sú to zvrásnené sedimenty staršieho paleo
zoika gelnickej sekvencie. Vrása má veľmi dobre defi
novateľnú vrstvovitosť a kliváž. Kliváž mení sklon 
v závislosti od reológie vrstiev, v ktorej je vyvinutá. 
V klivážových plochách možno definovať lineáciu 
natiahnutia smeru S - J. Os vrásy má priebeh V - Z. 
Vrásová rovina upadá na J. Z uvedeného predpokladáme 
smer presunu generálne z J na S. 

Soroška. Odkryvy tvoria defilé v záreze štatnej cesty 
Rožňava - Košice na priesmyku Soroška. Defilé je 
v bridliciach až piesčitých bridliciach a vápencoch spodného 
a stredného triasu silického príkrovu. Horniny sú inten
zívne tektonicky postihnuté plastickou, ako aj krehkou 
deformáciou. Veľmi hojné sú extenzné žily, avšak 
prednostné smery nevykazujú. Na odkryvoch možno 
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definovať dve generácie vrás . Staršie majú osi generálne 
v smere V - Z a sklon osovej roviny na J. Mladšie, 
zalomené vrásy, s osami orientovanými smerom S - J, sú 
bez výraznej vergencie. Podľa vergencie prvej generácie 
vrás a kinematických indikátorov deformovaného 
klastického materiálu v hrubozrnnejších horizontoch sme 
určili zmysel presunu generálne z J na S ( obr. 2). 

Šugov. Odkryvy sú v závere doliny Šugov. Hlavnú 
masu na nich tvorí svetlý kryštalický vápenec stredného 
triasu s polohami glaukofani tov. Tektonicky tieto 
horniny patria do príkrovu Bôrky (Mello et al., 1992). 
Podľa spôsobu deformácie a budinovania glaukofanitov 
možno (Hanmer a Passchier, 1991) spoľahlivo určiť 
zmysel presunu generálne z JV na SZ. 

Chorváty. Je to malý opustený lom ca 1 km na Z od 
obce Chorváty vo zvrásnených potschenských vápencoch 
(vrchný trias) tektonicky patriacich do turnianskeho 
príkrovu. Podľa vrásovej vergencie možno stanoviť 

zmysel presunu generálne z J na S. 
Silica. Sú to odkryvy v spodnom a strednom triase 

silického príkrovu a odkryv v záreze cesty ca 300 m na S 
od obce Silica. Vrásová vergencia v obrátenej strati
grafickej pozícii ležatého ramena vrásy ukazuje zmysel 
presunu generálne na S. Obrátený vrstvový sled je 
doložený na základe bioglyfov a nálezu amonita Norites 
sp. (Norites určil M. Rakús). 

Torna Szent András. Kameňolom priamo v obci je 
v potschenských vápencoch turnianskeho príkrovu, ktoré 
sú v prevrátenej pozícii. Na základe deformácie rohovcov, 
ktoré možno využiť ako kinematický indikátor, a ver
gencie vrás sa dá stanoviť zmysel presunu generálne zo 
SZ na JV. Hornina je prevrásnená mladšími vrásami so 
strmými osami, ktoré mohli vznikať ako výsledok 
pravostranného horizontálneho posunu. 

Nagyvisnó. Kameňolom v karbonátoch vrchného permu, 
ktoré bez prerušenia sedimentácie prechádzajú do spodného 
triasu, je priamo v obci. Je tu obrátený vrstvový sled 
morského vývoja permu. Podľa povahy a vergencie vrás 
sme určili zmysel presunu generálne zo ZSZ na VJV. 
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Obr. 1. Schematická mapa skúmanej oblasti. 

Fig. 1. The schematic map of investigated area. 

Bányahegy. Odkryvy sú v karbonátoch vrchného triasu 
a jury v prevrátenej pozícii v záreze štátnej cesty 
prechádzajúcej Bukovými vrchmi. Jurské sedimenty 
obsahujú deformované klasty (olistolity) rétskych 
„nadložných" karbonátov. Podľa orientácie antitetických 
strihov deformovaných rohovcov a podľa deformácie 
olistolitov sme určili zmysel transportu generálne zo SZ 
na JV (obr. 3). 

Diskusia 

Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že 
silický príkrov je severovergentnou štruktúrou podobne 
ako príkrov Bôrky a časť turnianskeho príkrovu. 
Tektonické jednotky v Bukových vrchoch a Rudabányi 
majú južné vergencie (obr. 1). Najmarkantnejšie sa tento 
rozdiel prejavuje v turnianskom príkrove. 

Pozíciu tektonických jednotiek Vnútorných Karpát na 
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našom území možno všeobecne charakterizovať nasledujú
cou štruktúrnou superpozíciou. Paleozoikum gemerika je 
najspodnejšou jednotkou. Príkrov Bôrky leží v nadloží ge
merika. Otvorenou je otázka jeho vzťahu ku gemeriku 
(obal), ale aj k meliátiku, čo spôsobuje aj názorová nejed
notnosť v definovaní výskytov meliatika. Napliek spome
nutým problémom je známe, že tak meliatikum, ako aj prí
krov Bôrky ležia v podloží turnaika, ktoré je superpozične 
podložím silického príkrovu ako najvyššej jednotky. 

Turnaikum predstavuje samostatnú tektonickú jed
notku. Synonymne sa pomenúva aj ako južné ruda
bányaikum, príp. jednotka smosardo (Kozur, 1979, 1991) 
alebo turniansko-bukovská platňa (Kovács,1984; Kovács 
et al., 1990) a v paleogeografických rekonštrukciách 
rozličných autorov sa zhodne umiestňuje na južný okraj 
meliatika (Kozur,1979; Kovács,1984; Árkai a Ko
vács,1986; Kozur a Mock, 1987; Kozur a Mock, 1988 ; 
Kovács et al. , 1990; Kozur, 1991). 
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Obr. 2. Schematický náčrt štruktúrnych prvkov lokality Soroška. 

Fig. 2. The sketch of structural elements - locality Soroška. 

MY locality : BANYAHEGY 
Upper Triassic & Jurassic 
road cut 

SE 

top to the SE 

Triassic 

1 m 

Obr. 3. Schematický náčrt štruktúrnych prvkov lokality Banyahegy. 

Fig. 3. The sketch of structural elements - locality Banyahegy. 

Silicikum autori citovaných prác paleogeograficky jed
notne umiestňujú na severný okraj meliatika. Medzi 
silicikum a meliatikum sa umiestňuje prechodná jednotka -
bodvaikum, ktorá by bola severným ekvivalentom vzťahu 
meliatikum - turnaikum - fensík a pre ktorú by platil vzťah 
silicikum - bodvaikum - meliatikum (Mello et al. , 1992). 

Pri spomenutých paleogeografických rekonštrukciách 
treba mať stále na zreteli, že sa uvažuje v pozícii dneš
ných zemepisných súradníc a že orientácia meliatskeho 
aulakogénu - výbežku vardarského oceána mala naj
pravdepodobnajšie severojužnú orientáciu (Rakús, 1993). 

Tektonické usporiadanie jednotiek v súčasnej pozícii na 
našom (., emí odspodu nahor je: paleozoikum gemerika, 

llneatlon: 31 0/15 

príkrov Bórky - meliatikum, turnaikum a silicikum. Takéto 
tektonické usporiadanie jednotiek je potvrdené aj klesajúcim 
stupňom premeny hornín na základe kryštalinity illitu 
(Šucha, 1993) a vrtom BRU-1 (Vozárová a Vozár, 1992). 

Z uvedených paleogeografických rekonštrukcií a pri 
danej tektonickej pozícii potom nemožno turnaikum 
juhovergentne umiestniť v nadloží meliatika a zároveň 
v podloží silicika. 

Situácia sa však zmení , ak sa vezmú do úvahy 
výsledky štruktúrnej analýzy a severovergentný zmysel 
presunu. V takomto tektonickom režime sa však musí 
silicikum umiestniť na J od tumaika. 

Autori zaoberajúci sa paleogeografickou pozíciou 
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tektonických jednotiek plisudzujú silickej jednotke voči 
meliatskemu oceánu severnú pozíciu (Mello et al., 1992; 
Kozur, 1991, atď.). 

Ich argumentmi sú (Mello et al., 1992): 
a) zreteľne ultrahalstatská pozícia meliatika oproti 

silickému príkrovu, doložená najnovšie nálezom meliatika 
vo Východných Alpách pod schneeberským príkrovom, 

b) pozícia šupín so svahovými fáciami pod platfor
movými, 

c) juhovergentné štruktúry v južných častiach silického 
príkrovu, hlavne na maďarskom území. 

Nové výsledky nám dovoľujú k spomenutým argu
mentom uviesť nasledujúce: 

a) Vzhľadom na geologickú pozíciu meliatika na 
lokalite Florianikogel a Ôdenhof vo východných Alpách 
pod schneeberským príkrovom (Mandl a Ondrejičková, 

1991) a jeho severovergentný presun je interpretácia 
ultrameliatskej pozície schneeberského príkrovu správna. 
Podľa toho možno uvažovať o rovnakej pozícii silického 
príkrovu voči meliatiku. 

b) Pli severovergentnom sunutí silického príkrovu je 
pozícia šupín so svahovými fäciami pod platfonnovými 
v dobrej zhode s predstavou o ultrameliatskej pozícii si
lickej jednotky. 

c) Juhovergentné štruktúry v južných častiach silického 
príkrovu, resp. jednotiek korelovaných so silickým 
príkrovom na J od línie Darnó, sa mohli tvoriť v kom
presnom štádiu uzatvárania meliatskeho priestoru, 
ktorého stopu dnes táto línia reprezentuje. Južná 
vergencia a obrátený vrstvový sled sú výsledkom via
cerých tektonických udalostí, ktoré sa odohrali v priestore 
tej to línie od vrchnej jury až do terciéru, ako to dokazujú 
faciálne odlišnosti súvrství vrchného paleozoika a me
zozoika a obratený vrstvový sled vrchnokriedových 
sedimentov pli Nékeszényi. 

Umiestnenie silického príkrovu na J od meliatskeho 
oceána podporujú aj výrazné rozdiely v strednotriasovom 
vývoji „turniansko-szälosardského príkrovu" (ako 
južného svahu meliatskeho oceánu) s vývojom 
fensického príkrovu (Kozur, 1991). Ponúka sa tu 
predstava o južnom pokračovaní týchto dvoch jednotiek 
vo faciálnej oblasti silického príkrovu. Ďalej na J by 
nasledoval fensický príkrov. Na ich faciálnu podobu 
upozornuJe aj Kozur (199 1) : ,, ... faciálny vývoj 
v strednom karne až noriku so zreteľným klastickým 
reibelským eventom s nadložnými rohovcovými 
vápencami je veľmi podobný v obidvoch oblastiach 
(silickej a fensickej) , ale táto faciálna sukcesia je 
pozorovaná hlavne v južných jednotkách, stále ďalej 
od meliatsko-halstatského oceánu". Ako ďalej uvádza 
(Kozur, 1991), nie je dokázané, že fensický príkrov pred
stavoval južný šelf meliatskeho oceána. 
Ďalším problémom je vek tektonických pohybov, 

počas ktorých sa Vnútorné Karpaty štruktúrovali. 
Sedimentárny záznam silicika ako tektonicky najvyššej 

jednotky sa končí rádiolaritmi, ktorých vek bol stanovený 
na kelovej - oxford (Dumitrica a Mello, 1982; Mello 
et al., 1992). Podobný vek je známy aj z jednotiek 
Bukových vrchov (Császár et al., 1990). V obidvoch 

prípadoch sú z obliakov vrchnej kriedy, resp. terciéru 
známe nemetamorfované plytkovodné vápence titónskeho 
veku (Mišík a Sýkora, 1980; Császár et al., 1990). 
Veľký faciálny kontrast medzi rádiolalitmi a liasovými 
vápencami titónu dovoľuje predpokladať, že tieto vápence 
sú potektonickou sekvenciou, ktorá sedimentovala na 
vyzdvihnutom (presunutom) podklade silicika, resp. 
jednotiek Bukových vrchov. Potvrdzuje to aj situácia 
v oblasti kóty Drieňovec (na VJV od Krásnej Hôrky), kde 
rádio lari ty silicika ( oxford) prekrýva duplex spodného 
triasu silicika bez prítomnosti vápencov titónu v podloží 
hornín spodného ttiasu, resp. nadloží rádiolaritov oxfordu 
(c.f. Bajaník et al., 1984). Stratigrafický záznam v tekto
nických jednotkách Vnútorných Karpát nie je mladší ako 
oxford. Tektogenéza jednotiek v tejto oblasti sa zrejme 
uskutočnila po keloveji - oxforde a pred titónom, t. j . 
v najvrchnejšej jure. Rádiometrické datovanie hornín 
príkrovu Bôrky poskytlo vek vysokotlakovej meta
morfózy 155 mil. rokov (Maluski et al., 1993). Výzdvih 
južného veporika sa podľa FT vekov zirkónu 
a apatitu stanovil na 90 - 55 Ma (Kováč et al. , 1994). 
Výzdvih reprezentuje posttektonickú relexáciu oblasti 
v strednej kriede, čo potvrdzujú aj výskumy zo západného 
úseku styčnej zóny gemerika a veporika (Plašienka, 
1993; Hók et al., 1993). Vnútorné Západné Karpaty sa 
štruktúrovali v najvrchnejšej jure. Nasledujúci výzdvih 
oblasti spätý s posttektonickou extenziou sa odohral 
v strednej kriede. 

Záver 

Záverom možno konštatovať, že sa tektonická stavba 
Vnútorných Karpát na našom území (oblasť Slovenského 
krasu) vytvorila severovergentnými násunmi v kimerskej 
fáze alpínskeho orogénu. Tektonická stavba na ma
ďarskom území (oblasť Rudabánye a Bukových vrchov) je 
výsledkom juhovergentných násunov. Deliacim ele
mentom je línia Darnó, ktorá sa v tektonickej histórii 
viackrát rejuvenizovala. Z pohľadu spomenutých 
argumentov je línia Darnó tektonickým ekvivalentom 
insubrickej línie. 
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Structural investigations of the Inner Carpathians - results and interpretation 

An investigation with the objective to find out the strike 
of transport of tectonic units of the Mesozoic of Inner 
Carpathians sensu Mišík et al. (1985) has been carried out. 

Several methods of structural geology were used to analyse 
deformational _changes in the rocks of various tectonic units 
of the Paleozoic and Mesozoic of the Spišsko-gemerské 
rudohie Mts., the Slovenský kras (Slovak Karst), the 
Rudabánya and the Bi.ikk Mts. regions (Fig. 1). 

Tectonic character of the Inner Carpathian Mesozoic units, 
especially of the Silica nappe, was referred to as south
vergent (e.g. Kozur and Mock 1973; Andrusov, 1975; 
Grecula, 1963; Mello et al., 1992). Southern vergency of the 
Inner Carpathian units has always been to some degree 
contradictory to the vergency of other Western Carpathian 
units. This fact Jed us to carry out the structural analysis at the 

localities, belonging to different ages and tectonic positions. 
Based on the results of structural investigation we can 

assume, that the structure of Inner Carpathians at the NW side 
of the Darnó line had formed due to the north-vergent thrusts, 
whereas it is a result of the south-vergent thrusts at its SE 
side. Thus, in respect of mentioned arguments, the Darnó 
line is a tectonic equivalent of the Insubric line. 

Stratigraphic studies and radiometric datings (Maluski 
et al., 1993) indicate, th at the tectonic thrusting occurred 
during the uppermost Jurassic/Lower Cretaceous (Kimmerian 
phase of Alpine Orogeny). This presumption has also been 
supported by the uplift of the Veporicum Unit (Kováč et al., 
1994 ), which represents a posttectonic release of the area 
during the Middle Cretaceous times (Plašienka, 1993; Hók et 
al., 1993). 
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Sedimentologická a paleogeografická charakteristika 
pliocénnej delty Hrona v komjatickej depresii dunajskej panvy 
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Sedimentology and paJeogeography of the Pliocene Hron river delta in the Komjatice depression 
(Danube Basin) 

In the contribution a new Pliocene fan-delta is described. Based on peleoenvironmental analysis sub
aerial and subaqueous alluvial fan was recognized. The subaqueous part of it forms a composite peren
nial- lacustrine fa n-delta, which comprises aspects common to both principal Gilbert- and slope-type 
fan-deltas. The measuremants both on transport direction and petrographic composition of pebbles re
sulted into defi nition of the Hron river paleodelta with its outlined paleogeographic position. 

Key words: sedimentology, fan-delta, Danube Basin, Pliocene 

úvod 

Komjatická depresia v severovýchodnej časti dunajskej 
panvy je oblasťou s najlepšou povrchovou odkrytosťou 
pliocénnych sedimentov v Západných Karpatoch (Harčár 
et al. , 1988). Územie je detailne geologicky zmapované 
(Harčár a Priechodská, 1988) a k dispozícii je množstvo 
vrtných profilov územia, ktoré sú z veľkej časti stratigra
ficky zhodnotené. 

Volkovské súvrstvie dáckeho veku je v oblasti defino
vané v pestrom faciálnom vývoji rozdelenom na okrajovú 
piesčitú a panvovú vápnito-ílovitú fáciu (Harčár et al., 
1988). Genetickú charakteristiku súvrstvia, definovaného 
ako produkt limnickej a fluviatilno-limnickej sedimentá
cie s deriváciou takmer všetkého klastického materiálu 
z pohoria Ttibeč (Harčár et al. , 1988), pokladáme za po
trebné dopl ni ť o výsledky našich nových sedimentolo
gicko-petrografických výskumov. 

V tejto práci defin ujeme komblnovanú vejárovú deltu, 
paleop1údovo a. petrograficky doloženú ako paleodeltu Hro
na, a opisujeme jej paleogeografickú pozíciu v období dáku. 
Používame sedimentologické tenníny, pri ich definíciách od
kazujeme na citované práce a pri prekladoch čiastočne na 
geologický slovník Zemana, Beneša et al. (1985). 

Súčasný stav poznatkov 

Neogénna dunaj ská panva je situovaná v severnej časti 
panónskeho panvového systému. Sedimentácia v otvára
júcej sa panve sa začala v egenburgu v jej sz. časti (Vass 
et al. , 1990). Spodnomiocénna etapa vývoja bola spätá 
s morskou transgresiou z oblasti alpskej čelnej p1iehlbiny, 
na Z (Kováč et al., 1989; Baráth a Kováč, 1989). Maxi
málna hrúbka klastických sedi mentov dosiahla v tomto 
období 800 m (Adam a Dlabač, 1969). 
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Nová morská u·ansgresia z oblasti mecliteránu cez štajer
skú panvu a Malú uhorskú nížinu zaplavila podstatnú časť 
územia dunajskej panvy počas su·edného rníocénu, Hrúbka 
morských až brakíckých sedimentov bádenu a sannatu do
siahla v depocentre 2000 - 3000 m (Vass et al., 1990). 

Vrchnomiocénne a pliocénne brakické, lakustrické 
a fluviálne usadeniny dosahujú maximálnu h1úbku 4000 -
5000 m v južnej časti dunaj skej panvy (Vass et al. 1990). 

Neogénne sedimenty v komjatickej depresii sú zastúpe
né bádenskými až pliocénnymi, prevažne klastickými 
horninami v celkovej hrúbke 2000 - 4000 m (Adam 
a Dlabač, 1969; Vass et al. , 1990; Kilényi a Šefara, 
1989). Urč iť ich priestorovú distiibúciu a stratigrafické 
členenie umožnili najmä mapovacie a stratigrafické kore
lačné práce (Kuthan et al., 1963; Harčár et al., 1988; Se
neš in Stein inger et al. , 1985). 

Kým bádenské usadeniny vznikli v morskom prostredí, 
sedimentácia sa od sarmatu vyznačovala postupným vy
sladzovaním panvy, a to cez brakické v sannate a panóne 
až po jazerné prostredie od obdobia pontu (Vass et al., 
1990). Vysladzovanie sedimentačného prostredia, sprevá
dzané úbytkom fosílnej fauny v sedimentoch, robí bio
stratigrafickú koreláciu usadenín vrchného panónu až 
pliocénu problematickou. 

Na základe poznatkov z nových vrtných profilov a ana
lýzou veľkého množstva asociácií ťažkých minerálov 
(napr. Priechodská, 1963, 1967, 1971 , 1982) sa veľká 
časť sedimentov, ktoré Kuthan et al. (1963) zaradili do 
spodného panónu až pontu, vyčlenila ako volkovské sú
vrstvie pliocénneho (dáckeho) veku (Harčár et al., 1988). 
Spodná hranica volkovského súvrstvia je v komjatickej 
depresii litologicky definovaná v nadloží posledných vý
skytov lignitu alebo sideritu pontského beladického sú
vrstvia, avšak problematika jeho presného stratigrafické
ho vyčlenenia nie je doposiaľ uzavretá (Harčár et al., 
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1988). Sedimenty volkovského súvrstvia dokumentuje 
pestrý vývoj na celom území komjatickej depresie. Dosa
hujú maximálnu hrúbku okolo 900 m (Priechodská, 
1985) a sú sladkovodného pôvodu . Charakterizujú ich 
prevažne piesčité limnické alebo fluviatilno-limnické se
dimenty. Transport klastického materiálu sa predpokladal 
pravdepodobne v smere dnešného toku Žitavy z oblasti 
Tríbeča a čiastočne aj z Pohronského Inovca (Harčár 
et al., 1988). 

Analýza paleoprostredia 

Zo sedimentologického hľadiska pri väčšine pelitických 
a peliticko-aleuritických sedimentov volkovského sú
vrstvia niet pochýb o ich vzniku v panvovom lakustrickom 
prostredí, preto sa hlavná pozornosť venovala výskumu 
štrkových a štrkovo-piesčitých fácií. 
Kľúčom k analýze psefiticko-psamitických sedimentov 

volkovského súvrstvia bolo v prvom rade rozlíšenie, či 
ide o plážové, aluviálne, alebo fluviálne klastiká. Široké 
spektrnm kritérií na rozlíšenie uvedených prostredí po
skytli predovšetkým práce Kostera a Steela (1984), Blaira 
a McPhersona (1994), ale aj viaceré iné detailne špeciali
zované štúdie. Ďalším parametrom bolo určenie subaeric
kých podmienok vznµrn klastík vo vzťahu k formovaniu 
aluviálnych vejárov, resp. subakvatických podmienok vo 
vzťahu k vstupu takýchto vejárov do relatívne ustáleného 
vodného prostredia za vzniku deltového ~ystému (Nemec 
a Steel, 1984). Nasledujúcim krokom analýzy bola definí
cia typu delty na základe špecifických vstupných paramet
rov (Postma, 1990; Wescott a Ethridge, 1980; Ethridge 
a Wescott, 1984; Blair a McPherson, 1994). 

Plážové prostredie 

Plážové telesá štrku a piesku sa viažu najmä na zónu 
pobrežného čela (Miall, 1984; Reineck a Singh, 1986; 
Nemec a Steel, 1984). Podľa elementárnych modelových 
profilov Nemca a Steeia (1984) sa vyznačujú najmä plo
chými telesami štrku s podpornou stavbou obliakov 
s častou pozitívnou gradáciou a s rôznym stupňom pre
pracovania vlnením. Hojný je výskyt korytovito zvrstve
ného obliakového piesku a strmo zarezaných výmoľov 
vyplnených štrkom. Typickým znakom je bioturbácia, 
prepracovanie vlnením a tvarové triedenie obliakov. 

Faciálna sukcesia hrubých klastík volkovského sú
vrstvia nemá tieto znaky zachované, a preto ho nemožno 
do uvedeného sedimentárneho modelu zaradiť. 

Fluviálne prostredie 

Podľa modelov Blaira a McPhersona (1994) sa fluviálne 
klastiká na rozdiel od aluviálnych vejárov vyznačujú najmä 
plochým pozdÍžnym reliéfom so sklonom menším ako 0,5°, 
korytovitým priečnym profilom, kontinentálnou pozíciou, 
ojedinelou pritomnosťou produktov gravitačných tokov a pod
kritickými podmienkami vodného toku. Uvedené kritériá plne 
postačujú na vylúčenie hrubých klastík volkovského súvrstvia 
zo skupiny fluviálnych sedimentov. 
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Obr. 1. Geologická situácia oblasti so študovaným deltovým vejárom; 
1. proximálna, 2. distálna časť. 

Fig, 1. Geological situation of the area with studied Volkovce deltaic 
fan, 1. proximal and 2. <lista! part · 

Prostredie aluviálnych vejárov 

Blair a McPherson (1994) definovali aluviálne vejáre 
ako semikónické akumulácie hruboklastických, často an
gulárnych sedimentov usadených v mieste, kde prívodový 
kanál z horského odtokového územia pretína okraj hor
stva. Vejáre sú strmé (2 - 25°) a majú obmedzený dosah 
(zvyčajne menej ako 10 km). 

Typické znaky tohto prostredia pokladáme za dostatoč
né na definovanie hrnbých klastík volkovského súvrstvia 
(obr. 1,2). · 

Subaerické/subakvatické podmienky vzniku 

Hrnboklastické produkty gravitačných tokov vzniknuté 
v subaerických podmienkach sú podľa Nemca a Steela 
(1984) spravidla bez gradácie alebo s nevýraznou inverz
nou gradáciou. Najčastejšie ide o usadeniny prehustených 
tokov. Prevažujúcim tokovým mechanizmom sú sutino
toky, oscilujúce sutinotoky, zvodnené prívalové toky, 
prúdové toky a vyznievajúce trakčné prúdy. 

Subakvatické gravitačné toky sa vyznačujú predovšet
kým asociáciou s turbiditmi a častou prítomnosťou peli
ticko-aleuritických medzivrstvičiek. Produkty tokov 
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Obr. 2. Zjednodušený model sedimentačného prostredia a distribúcie 
fácií vo volkovskej paleodelte. 

Fig. 2. Simplified model of depositional environments and facies di stri
bution in the Volkovce fan-delta . 

vzniknuté v subakvatických podmienkach sú zvyčajne 
lepšie gradované a imbrikované, vo vrstvách je časté ver
tikálne pribúdanie základnej hmoty smerom k vrchnej 
čas ti štrkových vrstiev, ako aj prítomnosť stôp po úni
ku vody. 

Pri porovnaní s uvedenými znakmi väčšina hrubých 
klastík volkovského súvrstvia reprezentuje produkty to
kov v subakvatickom prostredí. Len časť zachovaných se
dimentov v proximálnej časti študovaného telesa vznikla 
pravdepodobne v subaerických podmienkach (obr. 2). 

Klasifikácia vejárových delt 

Na základe zistených subakvatických podmienok vzni
ku aluviálneho vejára klastík volkovského súvrstvia je 
zrejmé, že tvoria vejárovú deltu . 

Distribúciu, orientáciu a vnútornú geometriu deltových 
usadenín kontrolujú rozličné faktory, ako sú klímatické 
podmienky, vodné prostredie, transport sedimentov, pro
cesy v riečnom ústí, vlnenie, tidálne pohyby, prúdy, vet
ry, šírka a sklon šelfu, ako aj tektonika a geometria pan-

vového prostredia (Wright et al., 1974; McPherson 
et al., 1987). 

Vejárové delty, definované ako aluviálne vejáre progra
dujúce do ustáleného vodného telesa z priľahlej vyvýšenej 
oblasti (Reineck a Singh, 1986 ; Miall, 1984; Shirley 
a Ragsdale, 1966), sú častými sedimentačnými systémami 
v rôznych tektonických a geologických pozíciách. Väčši
nou ich tvoria hrubodetritické sedimenty usadené pod 
vplyvom komplexných sedimentačných a hydromechanic
kých procesov (Prior et al. , 1981; Nemec a Steel, 1984; 
Colella et al. , 1987; Colella, 1994; Chough et al., 1990). 

Na základe rozličných variácií štyroch hlavných dyna
mických typov prívodových systémov a dvoch typov 
subakvatických segmentov definoval Postma (1990) dva
násť prototypov deltových telies. Základné tri skupiny 
tvoria delty Hjulstromovho typu, Gilbertovho typu a ty
pu úsťových barov. 
Podľa štúdia panvových sukcesií Wescott a Ethridge 

(1980) a Ethridge a Wescott (1984) navrhli tli základné 
typy vejárových delt: svahové, šelfové a Gilbertovho typu. 

Blair a McPherson (1994) po detailnom recentnom vý
skume delia vejárové delty len podľa prostredia depozície 
na morské, delty stálych j azier a delty periodických jazier. 

Študovaná pliocénna vejárová delta vo volkovskom sú
vrství komjatickej depresie (obr. 1, 2) naznačuje v klasifi
kácii Postmu (199q) kombinovanú genézu. Proximálnu 
časť reprezentuje klasický Gilbertov plytkovodný typ del
ty s jednoduchým prívodovým systémom (prototyp A3), 
distálnejšiu gravitačne modifikovaná hlbokovodná Gilber
tova delta (prototyp B6). 

Podobne pri použití inej klasifikácie (Wescott a Ethrid
ge, 1980; Ethiidge a Wescott, 1984) uvedená delta vyka
zuje znaky Gilbertovho aj svahového typu, a tak tvorí 
kombinovanú (Gilbertovo-svahovú) vej árovú deltu, po
dobnú, akú opísal Chough et al. (1990) . Sedimenty pro
ximálnej časti deltového systému sa usadili z tokov vy
rovnanej hustoty pri ústí rieky do jazera a charakterizujú 
ich klasické spodné nánosy, šikmé deltové nánosy a vrch
né nánosy, ako ich definoval Gilbert (1885) a Bates 
(1953). Pre distálnejšiu časť študovanej delty sú charakte
ristické defonnované spodné deltové nánosy s transfom1á
ciou subsekventných tokov tvoriacich podvodné kanály a la
loky v prodelte a turbiditné prúdy v predpolí vejárovej delty. 
Podľa prostredia depozície sa v klasifikácii Blaira 

a McPhersona (1994) študovaná delta zaraďuje medzi delty 
stálych jazier. 

•Faciálna analýza 

Podľa faciálnej analýzy a štúdia sedimentačného prost
redia sa erozívne zvyšky kombinovanej vejárovej delty vo 
volkovskom súvrství komjatickej depresie rozdeľujú na 
dve základné časti (obr. 2) s odlišným vznikom a faciál
nym vývojom: 

1. deltové čelo Gilbertovho typu viažuce sa na aluviál
ny vejár, 

2. dis tálna delta/prodelta svahového typu s dominan
ciou gravitačných tokov. 

Smerom od proximálnej po distálnejšiu časť deltového 
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Obr. 3. Ružicové diagramy sklonu šikmého zvrstvenia, imbrikácie obliakov a orientácie ich dlhých osí. 

Fig. 3. Rose diagrams of dips of cross stratification, imbrication of pebbles and orientation of their long axes. 
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systému je pozorovateľné zmenšovanie zrnitosti sedimen
tov od hrubozrnného štrku cez hrubozrnný piesok po 
drobnozrnný piesok a prach s ílovitými medzivrstvička
mi. Smer paleoprúdenia sa študoval na základe sklonu 
šikmého zvrstvenia, ako aj podľa imbrikácie obliakov. 
Dynamiku tokov v štrkových telesách dokumentuje orien
tácia dlhých osí elongovaných obliakov (obr. 3). Petro
grafické zloženie telies štrku odráža geologickú stavbu ich 
zdrojových oblastí (tab. 1). 

Gilbertova delta 

Najproximálnejšia časť študovaného aluviálneho vejára 
vo volkovskom súvrství (obr. 2), tvotiaca vrchol vejára 
a ústie prívodového toku z drenážnej oblasti, sa pre eróziu 
nezachovala. V teréne možno rozlíšiť niekoľko typických, 
ako aj nie úplne zvyčajných znakov aluviálnych vejárov, 
ktoré definoval Blair a McPherson (1994): piedmontné 
geÓmorfologické postavenie na jz. okraji stredosloven
ských neovulkanitov a vejárovitý pôdorys systému je zre
teľný z obr. 1, 2. Uhol rozptylu tokov zistený z dvoch 
lokalít proximálnej časti (Volkovce, Nemčiňany) je oko
lo 120° a je čiastočne obmedzený elevačnou štruktúrou 
Kozmálovskej pahorkatiny, vyzdvihnutej ako výsledok 
aktivity zlomov transverzálneho smeru voči priebehu 
panvy (obr. 1, 2). Obmedzenie šírky proximálnej časti je 
príčinou nezvyčajne veľkej radiálnej dfžky hruboklastické
ho vejára (až do 20 km). Nameraný radiálny sklon štrko
vých telies je medzi 5° a 20° (pti emer 10,7°). Pre študova
nú vejárovú deltu je typická aj pomerne vysoká hodnota 
sklonu drenážnej oblasti a veľmi častá aktivita gravitač

ných tokov. 
Obliaky štrkových telies majú maximálnu veľko s ť 

okolo 8 cm a ich priemerná zrnitos ť je 2 - 3 cm. Pri mi
nimálnej predpokladanej hfbke vodného toku od 0,5 do 
1 m v proximálnej časti vej ára sa klastický materiál po
hyboval predovšetkým dnovým transportom (na základe 
diagramov vplyvu sklonu na spôsob transportu sedimen
tu; Komar, 1988). 

V proximálnej časti deltového vejára sa uplatnili sedi
mentárne procesy generované morfologickým skokom 
podložia reprezentované skfznutím často až niekoľkomet
rových olistolitov piesčitého ílu vrchnomiocénneho veku 
do štrkových telies. Sedimentárne procesy generované po
rušením koluviálneho svahu sú reprezentované gravitačný
mi tokmi, zastúpenými synsedimentárnymi svahovými 
zosuvmi, kohéznymi a nekohéznymi sutinotokmi, ako aj 
zvodnenými gravitačnými tokmi, zastúpenými plošnými 
prívalmi a prívalmi v zarezaných kanáloch. Striedavé fázy 
transportu a depozície hrubozrnného štrku a piesčitého 
drobnozrnného štrku v plošných prívaloch vytvorili dvoj
zložkovú fáciu, ktorej príčinou boli meniace sa hydraulické 
podmienky vo vzťahu k rozptylu tokov a zmenšovaniu sa 
sklonu svahu, podobne ako k nepravidelným variáciám 
hlbky a rýchlosti, ktoré sú typické pre nadkritické toky. 

Vrstvy v šikmých nánosoch deltového čela Gilbertovho 
typu sú vo volkovskom súvrství hrubé do 3 m a tvorí ich 
lavicovitý, slabo triedený, polozaoblený až zaoblený štrk 
s podpornou stavbou piesčitého matrixu striedajúci sa so 

šošovkami štrku bez základnej hmoty. Vrstvy majú ostré 
alebo nevýrazné bázy a môžu vykazovať pozitívnu alebo 
inverznú gradáciu. Miestami je pozorovateľná imbrikácia 
s orientáciou a-osí obliakov, väčšinou paralelnou so sklo
nom vrstiev štrku s podpornou stavbou klastov (lokalita 
Volkovce, obr. 3). V o vrstvách štrku s podpornou stav
bou matrixu býva orientácia a-osí obliakov kolmá na 
smer sklonu (lokalita Nemčiňany; obr. 3). Lokálne sú 
v telesách štrku aj tenké prachové a ílovité medzivrstvič
ky, ktoré pribúdajú smerom do panvy. 

Na odkryvoch sa vyskytujú aj textúry plastickej d for
mácie sedimentov a príznaky svahovej nestability. Zastu
pujú ich prieniky pieskov do nadložných telies štrku (ale
bo naopak) v dôsledku úniku vody, ďalej sklzové defor
mácie a produkty sklzových tokov, tvoriace hrubé pre
tiahnuté šošovky s erozívnou bázou, s materiálom chao
tického štrku s prevahou matrixu a laloky imbrikovaného 
štrku s inverznou gradáciou a prevahou klastov. 

V proximálnej časti sú šikmé deltové nánosy v pria
mom diskordantnom kontakte so staršími panvovými se
dimentmi. Spodné deltové nánosy sa v podloží šikmých 
objavujú postupne smerom do panvy. Vrchné nánosy 
Gilbertovej delty v študovanej sukcesii väčšinou chýbajú. 
Na lokalite Nemčiňany ich erozívny zvyšok tvoria väčši
nou piesčité sedimenty, ktoré smerom do nadložia pre
chádzajú do piesčito-prachových laminovaných usadenín 
s ojedinelými štrkovými šošovkami. 

Distálna delta/prodelta svahového typu 

V distálnej časti študovaného vejárového deltového 
systému vo volkovskom súvrství komjatickej depresie sa 
v predpolí Gilbertovej delty vyvinula prodelta s dominan
ciou gravitačných tokov (obr. 2). 

Faciálnu asociáciu tvoria šikmo a horizontálne lamino
vané, gradačné a masívne telesá piesku, obliakového pies
ku a prachu, ktoré sa miestami striedajú s homogénnym 
ílom. Lokálne sú pozorovateľné aj telesá produktov gra
vitačných tokov s hojnými prachovo-ílovitými intraklast
mi. Vrstvy majú planárnu alebo korytovitú geometriu. 
Niektoré piesčité telesá nesú stopy penekontemporánnej 
deformácie. Faciálna asociácia a geometria vrstiev indiku
je sedimentáciu v subakvatickej prodelte. Asociácia vyka
zuje znaky depozície v rôznych sedimentačných prostre
diach, ako sú subakvatické kanály, medzikanálové svahy, 
laloky a medzi laloky (Hein, 1984 ), všetky typické pre 
prodeltu s dominanciou gravitačných tokov. 
Piesčité telesá s vtrúsenými obliačikmi sa prevdepo

dobne usadili z gravitačných tokov a nekohéznych sutino
tokov, kým gradačne zvrstvené a laminované telesá pies
ku a prachu sú často produktmi hustých a riedkych turbi
ditných prúdov. Medzivrstvy homogénneho ílu pravdepo
dobne vznikli hemipelagickou sedimentáciou alebo usade
ním z ílovitej turbulentnej suspenzie. 

Smer transportu a zdrojové oblasti 

Detailný terénny výskum geometrie sedimentárnych te
lies a ich petrografického zloženia umožňuje definovať 
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tvar a polaritu študovanej vejárovej delty vo volkovskom 
súvrství komjatickej depresie (obr. 1, 2). 

Imbrikácia plochých obliakov a smery sklonu šikmého 
zvrstvenia v proximálnej časti delty dokumentujú smer 
transportu klastického materiálu zo sv. kvadrantu (obr. 3) 
s ústím rieky situovaným v mieste styku stredosloven
ských neovulkanitov a komjatickej depresie na S od Ko
zároviec. 

Faciálna polarita a smery paleotransportu zistené na zá
klade smerov sklonu šikmého zvrstvenia v distálnej časti 
delty indikujú postupné stáčanie deltových/prodeltových 
telies smerom na J až JV (obr. 3). Zakrivenie tvaru delty 
mohol spôsobiť smer sklonu svahu panvy a pravdepodob
ne aj pobrežné prúdenie smerom na JV. 

Tab. 1 
Petrografi cké zloženie telies štrku (v % ) 

Petrographic composition of gravels (in % ) 

študovaná 6 lokalít recentného 

hornina 
paleodelta štrku Hrona 

(podľa Homiša, 1961, 
Volkovce Nemčiňany a našich analýz) 

kremeň 48,8 57,8 10,7 - 21,3 
kremenec 17,4 15,7 16,4 - 35,6 
andezit 26,4 12,4 27,6 - 36,9 
ryolit 2,5 4,9 o.o -2,5 
granit 2,5 3,3 1,3 - 5,0 
metamorfit 1,6 3,3 3,4 - 24,0 
karbonát 0,8 2,6 0,0 - 0,8 
silici t + + 0,0 - 6,8 
neogénne klastiká + + 
permské klastiká 0,0- 4,0 

Petrografické zloženie telies štrku v študovanej paleo
delte (tab. 1) indikuje, že väčšinu klastického materiálu 
tvoria vyzreté obliaky kremeňa a kremenca, ktoré spolu 
so sporadickými obliakmi granitoidov a kryštalických 
bridlíc možno derivovať z tatrického a veporického kryšta
linika a zo spodnotriasových kremencových komplexov 
centrálnych Západných Karpát. Hojné andezitové a ryoli
tové obliaky boli transportované z oblasti stredosloven„ 
ských neovulkanitov. Ojedinelé karbonátové klasty v oblia
kovej asociácii sú reprezentované triasovými a jurskými 
vápencami a triasovými dolomitmi (intenzívne dedolomi
tizovanými) , ktoré, podobne ako rohovce, derivujeme 
z kližňanského a chočského príkrovu. Neogénne piesčito
-ílovité klasty pochádzajú najprevdepodobnejšie z erodova
ných okrajov komjatickej depresie dunajskej panvy. Pe
trografické zloženie telies štrku dokumentuje riečny tran
sport na vzdialenosť od niekoľkých km po viac ako 50 km. 

Smer transportu a zdrojové oblasti klastík umožňujú 
predpokladať, že študovaný vejárový deltový komplex je 
pliocénnou paleodeltou rieky Hron, tečúcej dnes južnej
ším smerom ( obr. 1 ). 

Pri porovnaní s recentným zložením štrku z riečiska 
Hrona (tab. 1) je v obliakovej populácii pozorovateľné 
zvýšenie obsahu andezitov a kryštalických bridlíc hlavne 
na úkor kremeňa. Svedčí to o relatívne nižšom stupni vy
zretosti klastík, spôsobenom pravdepodobne zrýchlením 
toku Hrona ako dôsledok postupného výzdvihu stredoslo-

venského regiónu, ako aj o hlbšom zarezaní rieky a inten
zívnejšej erózii oblasti stredoslovenských neovulkanitov. 

Záver 

Novo definovaná kombinovaná vejárová delta stáleho 
jazera v pliocénnom volkovskom súvrství komjatickej 
depresie dunajskej panvy vykazuje znaky Gilbertovho aj 
svahového typu. Podľa faciálnej analýzy a štúdia sedi
mentačného prostredia sa erozívne zvyšky deltového kom
plexu rozdelili na dve základné časti (obr. 2) s odlišným 
vznikom a faciálnym vývojom: 

1. deltové čelo Gilbertovho typu viažuce sa na aluviál
ny vejár, 

2. distálna delta/prodelta svahového typu s dominan
ciou gravitačných tokov. 

Najproximálnejšia subaerická časť sedimentárneho 
komplexu s charakteristickým piedmontným geomorfolo
gickým postavením, vejárovitým pôdorysom, vejárovi
tým rozptylom tokov, vysokou hodnotou radiálneho 
sklonu a typickými sedimentárnymi procesmi reprezentu
je aluviálny vej ár. 

Pre subakvatické deltové čelo Gilbertovho typu sú cha
rakteristické strmé šikmé deltové nánosy z masívneho 
alebo triedeného polozaobleného až zaobleného štrku 
s prevahou piesčitého matrixu striedajúceho sa so šošovka
mi štrku bez základnej hmoty. Spodné deltové nánosy sa 
v podloží šikmých nánosov objavujú postupne smerom 
do panvy. Vrchné nánosy Gilbe1t ovej delty sa smerom do 
nadložia zjemňujú . 

Distálnu deltu/prodeltu svahového typu s dominanciou 
gravitačných tokov tvoria piesči té telesá s vtrúsenými ob
liačikmi , usadenými hlavne mechanizmom gravitačných 
tokov a nekohéznych úlomkotokov. Gradačn.e zvrstvený 
a laminovaný piesok a prach sú často produktom hustých 
a riedkych turbiditných ptúdov. Medzivrstvy homogénne
ho ílu vznikli hemipelagickou sedimentáciou alebo z rezi
duálnych ílovitých turbulentných suspenzií. 

Smer transportu a zdroj ové oblasti klastík dokumen
tujú, že študovaná vejárová delta je pliocénnou paleodel
tou rieky Hron, ktorá tiekla z oblasti stredného Slovenska 
smerom na JZ do pliocénneho jazera v komjatickej depre
sii dunajskej panvy. 
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Sedimentology and paleogeography of the Pliocene Hron river delta in the Komjatice depres ion 
(Danube Basin) 

The newly described composite perennial-lacustrine fan
delta complex withi n the Pliocene Volkovce Formati n of 
the Danube Basin in Slovakia (Fíg. 1) comprises features 
common to both principal Gi lbert- and slope-type fan deltas. 
Based on fac ies anal ysis and sedimentary paleoenvironment 
recognition it was divided into two principal parts having 
different facial development and ori gin (Fig.2) : 1 - alluvial 
fan -related Gilbert-type del ta front; 2 - mass-flow-dominated 
slope-type distal delta/prodelta. 

The most proximal subaerial part of the sedimentary com
plex, with its charac ter istic piedmont geomorphic setting, 
pian view fan shape, fan-related flow expansion angle, high 
radia! slope values and exerci sed sedimentary processes, re
pre sents an alluvial fan. 

The subaqueous alluvial-fan-related Gilbert-type del ta front 
is characterized by steeply dipping foreset beds, made up of 
massive poorly-sorted subrounded to rounded sandy matrix-

supported gravels , interlayered by open-framework grave! 
lenses. Bottomset beds gradually appear basinwards , beyond 
the foreset beds toe„ Topsets overlie the foreset beds either 
with an erosional contact, or transitionally . 

The mass-flow dominated slope-type <l ista! delta/prodelta 
contains sand bodies with scattered pebbles, deposited from 
mass-flows and cohesionless debris flo ws. Gradded and la
minated sands and silts, are mostly products of high- or low
density turbidity currents, and homogenous mudstones re
sul ted from hemipelagic settling or residual mud-rich turbu
lent suspension. 

The transport direction (Fíg. 3) and the petrographic com
position of clastics (Tab. 1) document that the measured fan
delta complex is the Pliocene paleodelta of the recent Hron 
river, which was flowing from the Centra! Slovakian moun
tains area southwestwards into the Pliocene lake, situated in 
the Danube Basin. 
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Paleomagnetické vlastnosti šiatorských andezitov a pieskovcov fiľakovského 
súvrstvia v ich kontaktnom dvore 

OTO ORLICKÝ', IGOR TÚNYI 1 a DIONÝZ V ASS2 

'Geofyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 842 28 Bratislava 
2Geologický ústav D. Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
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Palaeomagnetic properties of the Šiator andesites and the sandstones of the Fiľakovo Fonnation 
in their contact zone 

A contactly metamorphosed sandstones of the Fiľakovo Fonnation from the contact zone of the Šiator in
trusive andesite porphyry of the Cerová Vrchovina Upland have been studied. Original sandstones of the 
Eggemburgian period showed an expressive counter-clockwise rotation (cca 66 • 96°). The direction of the 
RMP of the contactly metamorphosed sandstones from the contact zone of the intrusive Šiator andesite bo
dy have showed D = 180.7°; I = -65.8°, what is supposed to be very close to that of the intrusive andesite 
body (D = 169.9°; 1 = -65.6°). Rotations ofthe metamorphosed sandstones have not been detected. 

Key words: contactly metamorphosed sandstones, palaeomagnetic data 

Úvod 

Na geologickej stavbe najvyšších vrcholov Cerovej vr
choviny na južnom Slovensku sa významne zúčastňujú 
intruzívne andezitové telesá - šiatorské andezity (Vass 
a Elečko et al., 1992). Andezity po preniknutí vysokome
tamorfovanými horninami predterciérneho veku a sedi
mentmi čížskeho a lučenského súvrstvia oligocénneho až 
spodnomiocénneho veku (kišcel a eger) intrudovali do pies
kovcov fiľakovského súvrstvia spodnomiocénneho veku 
(egenburg) a kontaktne ich metamorfovali . Informácie 
o horninách, ktorými andezitové int1úzie prenikali, podá
vajú početné xenolity v andezitoch. Opísali ich Hovorka 
a Lukačík (1972), ktorí metamorfity považovali za vepo
rické. Novšie sa pre niektoré špecifiká kôry v tomto úze
mí, signalizované geofyzikou (prítomnosť ťažkých hmôt 
v kôre), predpokladá, že predterciérnym podložím Cerovej 
vrchoviny a maďarského Cserhátu je nová, bližšie nešpe
cifikovaná jednotka, ktorá sa do dnešnej pozície dostala 
vďaka vrenčovým (strihovým) zlomom počas paleogénu 
a spodného neogénu (Vass et al., 1993, 1995). Táto jednot
ka sa do súčasnej tektonickej pozície dostala v kontexte 
s tektonickým únikom severopanónsko-západokarpat
ských „telTanov" z priestoru Álp a Dinatid (Kázmér a Ko
vács, 1985; Ratschbacher et al., 1991; Csontos et al., 
1992; Nemčok , 1993, a i.). 
Hostiteľské horniny šiatorských andezitov, ktorými sú 

pieskovce fiľakovského súvrs tvia, vznikli vo fiľakov
sko/pétervásárskej panve, ktorá bola sčasti naložená na 
maďarskej paleogénnej panve a mala relatívne krátke trva
nie - cca 3 Ma (od 22 do 20 Ma vrátane), čiže vznikla 
i zanikla počas egenburgu (Vass, 1995). Zánik panvy 
spôsobilo regionálne dvíhanie vyvolané stúpajúcou aste
nosférou sprevádzané stúpaním relatívne ľahkej magmy 
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kôrového pôvodu, ktorá generovala na konci egenburgu 
a na začiatku otnangu areálový vulkanizmus ryodacitové
ho charakteru (tuf bukovinského súvrstvia, tuf typu Gyu
lakészi, ,,spodný" tuf; čechovič , in Kuthan et al., 1964; 
Pánto et al., 1966; Vass a Elečko et al., 1992; Lexa et al., 
1993; Szabó et al., 1992, a i. ). Po tejto udalosti nastala 
prvá významná rotácia severopanónsko-západokarpatského 
litosférického segmentu alebo jeho čiastkových blokov 
proti smeru pohybu hodinových ručičiek cca o 50 - 60° 
(Márton and Márton, in lit.). Na sklonku otnangu, ale 
najmä v karpate sa na južnom Slovensku a v severnom 
Maďarsku obnovil morský režim, vznikla novohradská 
panva a pretrvala do konca spodného miocénu, t. j. do 
konca karpatu . V tom období sa uskutočnila druhá, doda
točná rotácia v smere proti pohybu hodinových ručičiek 
o cca 30° (Márton a Márton, in lit.). 

More sa do juhoslovenského priestoru vrátilo ešte raz. 
Na začiatku bádenu pred 16,5 Ma tu vznikol morský záliv 
smeru SV - JZ vybiehajúci z dunajskej panvy - presnejšie 
zo želiezovskej čias tkovej depresie. Súveký andezitový 
vulkanizmus vša,k ešte v spodnom bádene prinútil more 
na ústup. Súbežne s vulkanickou aktivitou starého štiav
nického stratovulkánu a šahansko-lyseckej vulkanotekto
nickej zóny v priestore dnešnej Cerovej vrchoviny a ma
ďarského Cserhátu prebehla intrúzia lakolitov a žíl šiator
ských andezitov. 

Šiatorské andezity sú z petrografickej stránky hrubopor
fýrické andezitové porfýry s biotitom a granátom (Ďuďa 
et al., 1984; Konečný a Lexa, in Vass a Elečko et al., 
1992; Hojstričová et al. , 1995). Do hostiteľského horni
nového prostredia vnikli a začali tuhnúť v bádene, najskôr 
v strednom. Na túto vekovú reláciu poukazuje rádiome
trický vek andezitového porfýrn z lomu na južnej stra
ne Karanča (na maďarskom štátnom území) 15,1 Ma 
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(Balogh, 1984). Intrudujúce magmatity spôsobili na hosti
teľských horninách kontaktnú premenu. V kontaktnom 
dvore vznikli pyroxenické rohovce s minerálnou asociá
ciou diopsid - plagioklas - ortoklas - kremeň . Kontaktná 
premena prebehla pri teplote 550 - 570 °C (Hoj stričová 
et al. , 1995). Preteplenie hostiteľských hornín spôsobilo 
premenu pôvodných magnetických minerálov, čím zanik
la pôvodná remanetná magnetizácia horniny a vznikla no
vá magnetizácia, odrážajúca účinok magnetického pofa 
z obdobia vzniku nových magnetických minerálov. 
Cieľom paleomagnetického výskuinu šiatorských ande

zitov a pieskovcov fiľakovského súvrstvia v ich kontakt
nom dvore je zistiť paleomagnetické charaktelistiky štu
dovaných hornín a účinok tepelných premien na sedimen
tárne horniny v kontaktnom dvore. 

Experimentálne práce 

Vzorky hornín na paleomagnetický výskum sme odobrali: 
- z troch miest andezitového telesa obnaženého v kame

ňolome Malý mlyn (na J od Šiatorskej Bukovinky, obr. 1), 
- z pieskovcov fiľakovského súvrstvia nachádzajúceho 

sa nad intruzívnym telesom (ako aj z oblasti už pomeno
vaného kameňolomu) ; tieto vzorky boli odobrané z úrov
ne 40 cm (A), 200 cm (B) a 600 cm (C) nad kontaktujú
cim lakolitovým telesom (pri odbere sa rešpektoval smer 
a sklon vrstiev), 

- z troch miest z predpokladanej okrajovej časti telesa 
obnaženého v rozsiahlom kameňolome pri železničnej za•
stáv ke Šiator. 

Na orientáciu vz01i ek voči S a horizontálnej rovine sa 
použil geologický kompas. 

Vzorky hornín boli upravené do tvaru kocky s hranou 
20 mm (vzorky andezitu) alebo do tvaru valčeka priemeru 
24,5 mm a výšky 22 mm (vzorky sedimentov). 

Z laboratórnych prác sa vykonali: 
- merania objemovej magnetickej susceptibili ty (K) 

striedavým môstikom KLY-2, 
- merania Curieho teploty magnetických minerálov an

dezitu metodikou, ktotú rozpracoval Orlický (1990), 
- merania prirodzenej remanetnej magnetickej polarizá

cie (NRMP) rotačným magnetometrom JR-4, 
- demagnetizácia vzoriek hornín striedavým magnetic

kým poľom zariadením LDA-1 a progresívna tepelná de
magnetizácia vzodek hornín vo vykompenzovanom mag
netickom poli s využitím systému MA V ACS. 

Základné výsledky a ich interpretácia 

Z tab. 1 vidieť, že andezitový porfýr pochádzajúci z dvoch 
odlišných lokalít sa základnými magnetickými charakte
ristikami dosť významne odlišuje. Vzorky z lokality Ma
lý mlyn majú vysokú K a relatívne nízke hodnoty 
NRMP, čo je pri intruzívnych horninách bežné, zatiaľ čo 
andezitový porfýr z kameňolomu pri železničnej zastávke 
Šiator vykazuje relatívne nižšiu K, avšak relatívne vyššie 
hodnoty NRMP. Sedimenty fiľakovského súvrstvia z po
lohy 40 cm nad intruzívnym telesom majú nízke hodno
ty K, avšak relatívne vysokú NRMP. Sedimenty z polo
hy 200 a 600 cm nad kontaktujúcim telesom vykazujú 

Obr. 1. Schematická mapa vymedzenej časti Lučenskej kotliny a Cerovej vrchoviny. 1 - šiatorský andei itový porfýr s granátom, 2 - fifakovské sú
vrstvie, 3 - fifakovské súvrstvie - tachtské pieskovce, 4 - ryodacitové tufy a tufity, 5 - zlomy, 6 - remanentná magnetická polarizácia (RMP) hornín 
- normálna, reverzná, smer šípky - deklinácia RMP hornín lokality. 

Fig. 1. Sketch map of a restricted part of the Lučenská Kotlina Depression and Cerová Vrchovina Upland. 1 - Šiator andesite porphyry with the 
gamet, 2 - Fiľakovo Formation, 3 - Fiľakovo Formation - Tachty sandstones, 4 - rhyodacite tuffs and tuffites, 5 - faults, 6 - remanent magnetic pola
rization (RMP) of rocks - norma!, reversed, respectively; direction of the arrow - the declination of the RMP of rocks of the locality. 
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Tab. 1 
Základné magnetické charakteristiky hornín 
The basic magnetic characteristics of rocks 

Lokalita (poloha) Typ horniny Kl0 6 (SI) NRMP (nT) Počet vzoriek 

Malý mlyn Andezitový 23 250 221 12 
(kameňolom) porfýr 

Kameňolom Andezitový 10 280 2640 6 
pri železničnej porfýr 
zastávke Šiator 

Malý mlyn (kame- Sedimenty 
ňolom), 40 cm fiľakovského 4,6 250 5 
nad intruzívnym súvrstvia 
telesom 

200 cm nad Sedimenty 
inruzívnym filakovského 198 51 10 
telesom súvrstvia 

600 cm nad Sedimenty 
intrnzívnym filakovského 150 8,7 11 
telesom súvrstvia 

K - objemová magnetická susceptibilita, NRMP - prirodzená rema
nentná magnetická polarizácia 

pri vyšších hodnotách K nižšie hodnoty NRMP s klesajú
cim trendom smerom od intruzívneho telesa. 
Nositeľmi magnetických vlastností v andezitovom por

fýre lakolitového telesa odkrytého v kameňolome Malý 
mlyn sú hlavne magnetity s Curieho teplotou Te ""580 °C, 
avšak stabilná zložka RMP sa dominantne viaže na asociá
cie Fe-Ti oxidov s Te = 620 °C s prítomnosťou hematitu 
(obr. 2). Nositeľmi magnetických vlastností vo vzorkách 
andezitového porfýru z kameňolomu pri železničnej za
stávke Šiator sú asociácie Fe-Ti oxidov s Te „ 630 °C 
s bohatšou prítomnosťou hematitu. Na magnetickú fázu 
s TC "" 630 °C sa viaže aj stabilná zložka RMP horniny. 
Kvalitatívnu odlišnosť magnetických minerálov v andezi
toch približne rovnakej petrografie (andezit z kameňolo
mu Malý mlyn voči andezitu z kameňolomu pri železnič
nej zastávke Šiator) spôsobili rozdielne podmienky počas 
chladnutia a formovania pôvodnej magmy. Kým andezit 
lakolitového telesa odkrytého v kameňolome Malý mlyn 
chladol a formoval sa pri relatívnom nedostatku kyslíka, 
andezit z kameňolomu pri železničnej zastávke Šiator 
chladol vo viac odkrytom, pravdepodobne okrajovom 
prostredí, s priamym kontaktom so vzdušnou atmosférou 
alebo s bohatou prítomnosťou magmatickej vody. 

Magnetické minerály sedimentov sa v tejto fáze samo
statne neštudovali. 

Výsledky progresívnej tepelnej demagnetizácie vzoriek 
andezitu potvrdzujú relatívne dobrú smerovú stabilitu 
RMP (obr. 3). Efektívny interval pre tepelnú demagnetizá
ciu kolekcie vzoriek andezitov bol od 100 do 530 °C, ale 
väčšina vzoriek andezitu si zachovávala smerovú stabilitu 
RMP aj pri teplote .!: 600 °C, čo signalizuje, že sa stabil
ná zložka RMP viaže na magnetickú fázu s Te ~ 600 °C. 

Výsledky tepelnej demagnetizácie sedimentov fiľakov
ského súvrstvia z kontaktného dvora sú na obr. 4, 5, 6. 
Remanentná magnetická polarizácia týchto sedimentov 

pred tepelným účinkom kontaktujúceho intruzívneho tele
sa bola pravdepodobne detritická. Po tepelnom účinku 
získali študované sedimenty tennoremanentnú alebo che
mickú remanentnú magnetickú polarizáciu. Z priebehu 
termodemagnetizačných kriviek (krivka J) vidieť, že sa 
RMP vzoriek lAB, lAE (obr. 4, 40 cm nad intruzívnym 
telesom) výrazne znižuje pri teplote nad 500 °C, kým pri 
vzorke lBC, lBH (obr. 5, 200 cm nad intruzívnym tele
som) a lCI, lCL (obr. 6, 600 cm nad intruzívnym tele
som) RMP významne klesá už pri teplote nad 300 °C. Už 
sme spomenuli, že fiľakovské sedimenty odobrané z troch 
odlišných úrovní nad kontaktujúcim telesom sa základný
mi magnetickými charakteristikami výrazne odlišujú. 
Najvyššie hodnoty NRMP (250 nT) pri veľmi nízkej 
hodnote K (4,6 x 10-6 SI jednotiek) vykazujú sedimenty 
zo vzdialenosti 40 cm, najnižšie (8,7 nT) pri relatívne 
vyššej hodnote K (4,6 x 10-6 SI jednotiek) sedimenty zo 
vzdialenosti 600 cm nad kontaktujúcim telesom. Tieto 
údaje a výsledky zmeny J s teplotou (obr. 4, 5 a 6) po
ukazujú na to, že tesne na kontakte sedimentov s intruzív
nym telesom a v jeho bezprostrednej blízkosti nastalo 
prehriatie cca nad 600 °C, avšak tepelný účinok vo vzdia
lenosti 200 cm a viac prudko klesal. Predpokladáme, že 
sedimenty vo vzdialenosti 40 cm nad telesom získali to
tálnu termoremanentnú magnetickú polarizáciu (TRMP; 
magnetické minerály sa tepelným účinkom za prítom
nosti kyslíka transformovali na Fe-Ti oxidy s prítomnosťou 
hematitu), kým sedimenty zo vzdialenosti 200 až 600 cm 
získali buď parciálnu tennoremanentnú magnetizáciu, ale
bo chemickú RMP pri nižšej teplote - cca 400 až 550 °C. 
Rozloženie smerov RMP týchto sedimentov v stereopro
jekcii na obr. 8 a ich stability voči tepelnej demagnetizá
cii svedčí o tom, že pod vplyvom tepelného účinku kon
taktujúceho intruzívneho telesa a pri súčasnom spolu-
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Obr. 2. Termomagnetické krivky magnetickej frakcie vzoriek šiator
ského andezitu. a - lokalita Malý mlyn, b - lokalita Šiator blízko 
železničnej zastávky. Te - Curieho teplota magnetického Fe-Ti oxidu 
(vz. a: T Cl - 580 °C - dominantná magnetická fáza zložením blízka 
magnetitu; T cz - 620 °C - viac oxidovaná magnetická fáza, v ktorej je 
okrem magnetitu aj hematit; vz. b : Te - 630 °C - viac oxidovaná magne
tická fáza s pritomnosťou hematitu). K - magnetická susceptibilita mag
netickej frakcie pri teplote T (KT), KMax. - maximálna hodnota magnetic
kej susceptibility nameraná v rámci všetkých meraní danej vzorky. 

Fig. 2. Thermomagnetic curves of magnetic fraction of the samples of 
the Šiator andesite. a - Malý mlyn locality, b - quarry near the Šiator ra
ii way stop. TC - Curie temperature of the Fe-Ti-oxide (sampl. a: Te1 -

580 °C - dominant magnetic phase - composition near to magnetite; 
TC2 ~ 620 °C - more oxidized magnetic phase with the presence of the 
haematite except of that of magnetite; sampl. b: Te• 630 °C - more oxi
dized magnetic phase with the presence of the haematite). K - magnetic 
susceptibility at temperature T (Kr) , KMax. - maxima! valne of ma~netic 
susceptibility within a set of all measurements of sample in question. 
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Obr. 3. Tepelná demagnetizácia, Zijderveldove diagramy a stereografické projekcie RMP šiatorského andezitu z kameňolomu Malý mlyn (Šiator 
1-1) a Šiator, železničná zastávka (Šiator zast. 2-2). 

Fig. 3. Thermal demagnetization, Zijderveld diagrams and stereographic projections of the RMP of the Šiator andesite porphyry from the quarry 
Malý mlyn (Šiator 1-1) and from the quarry Šiator-railway stop (Šiator zast. 2-2) . 
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Obr. 4. Tepelná demagnetizácia, Zijderveldove diagramy a stereografické projekcie RMP pieskovca z kontaktného dvora, 40 cm nad intruzívnym 
andezitovým telesom (Šiator sed. JAB , Šiator sed. IAE). 

Fig. 4. Thermal demagnetization, Zíjderveld diagrams and stereographic projections of the RMP of the sandstones from the contact zone, 40 cm 
above the intrusive andesite body (Šiator sed. JAB, Šiator sed. IAE). 
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Obr. 5. Tepelná demagnetizácia, Zijderveldove diagramy a stereografické projekcie RMP pieskovca z kontaktného dvora, 200 cm nad intruzív
nym andezitovým telesom (Šiator sed. IBE, Šiator sed. lBH). 
Fíg. 5. Thermal demagnetization, Zijderveld diagrams and stereographic projections of the RMP of the sandstones from the contact zone, 200 cm 
above the intrusive andesite body (Šiator sed. lBE, Šiator sed. lBH). 
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Obr. 6. Tepelná demagnetizácia, Zijderveldove diagramy a stereografické projekcie RMP pieskovca z kontaktného dvora 600 cm nad intruzívnym 
andezitovým telesom (Šiator sed. ICI, Šiator sed. ICL). 
Fig. 6. Thermal demagnetization, Zijderveld diagrams and stereographic projections of the RMP of the sandstones from the contact zone (Šiator 
sed. !CI, Šiator sed. ICL). 
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Tab. 2 
Paleomagnetické charakteristiky andezitových porfýrov a sedimentov fiľakovského súvrstvia 
Paleomagnetic characteristics of the andesite porphyres and sediments of Fiľakovo Fonnation 

Lokalita (poloha) Typ horniny Počet vzoriek oa 

Malý mlyn (kameňolom) Andezitový porfýr 12 169,9 

Kameňolom pri železničnej zastávke Šiator Andezitový porfýr 6 153,7 

Malý mlyn (kameňolom), Sedimenty 4 190,5 
40 cm nad intruzívnym telesom fiľakovského súvrstvia 4 180,1 

200 cm nad intruzívnym telesom 10 184,4 
10 175,4 

600 cm nad intruzívnym telesom 11 166,0 
11 1_86,4, 

Spolu sedimenty nad intruzívnym telesom 3 180,7 

Io k 

-65,6 196,6 

-61,8 161,1 

-41,8 44,2 
-60,1 44,2 

-55,1 95,3 
-69,4 95.3 

-51,3 207,4 
-67,7 207,4 

-65,8 224,2 

U95 

3,1 

4,8 

14 
14 

5 
5 

3,2 
3,2 

8,3 

Pozn. 

a 
b 

a 
b 

a 
b 

b 

D 0 - deklinácia remanentnej magnetickej polarizácie, I 0 - inklinácia remanentnej magnetickej polarizácie, k - koeficient presnosti, ~ 5 - poluhol 
kužeľa spoľahlivosti pre P = 0,95, a - pred korekciou o smer a sklon vrstiev, b ·· po korekcii o smer a sklon vrstiev. 

pôsobení geomagnetického poľa nastalo celkové premag
netovanie pôvodnej (pravdepodobne detritickej) magneti
zácie v sedimentoch. 

Z porovnania smerov stabilnej RMP andezitových por
fýrov (tab. 2, obr. 7) so smermi stabilnej zložky RMP 
sedimentov z kontaktného dvora (tab. 2, obr. 8) vidno, že 
smer RMP je veľmi blízky alebo takmer zhodný v prípa
de sedimentov a strednoporfýrických až hruboporfýrických 
hyperstenicko-amfibolitických andezitových porfýrov la
kolitového telesa obnaženého v kameňolome Malý mlyn. 
Deklinácia RMP andezitového porfýru z kameňolomu 
z blízkosti lokality Šiator sa však od deklinácie RMP sedi
mentov odlišuje o D = 27°. Už sme uviedli predpoklad, že 
sa andezitový porfýr z tohto kameňolomu nachádza prav
depodobne na okraji lakolitového telesa s možnosťou de
zintegrácie okrajových častí na brekciovité telesá. Pri roz
merovo menších telesách možno predpokladať ich náhod
ný mechanický pohyb v postvulkanickom období, čím sa 
dá vysvetliť aj rozdiel v deklinácii RMP. 

Presvedčivejšie dôkazy o premagnetovaní sedimentov 

o 

270 90 

180 

Obr. 7. Stredné smery RMP šiatorských andezitov lokality Malý mlyn 
(1) a lokality Šiator, železničná zastávka (2). 

Fig. 7. Mean directions of the RMP of the Šiator andesites from 
the locality Malý mlyn (1) and from the locality Šiator-railway 
stop (2). 

fiľakovského súvrstvia termálnym kontaktným účinkom 
intruzívneho telesa poskytuje najmä porovnanie paleo
magnetických charakteristík s výsledkami egenburských 
sedimentov z obdobia pred ich termálnou premenou. 
Z tab. 2 a obr. 8 vidieť, že stredné hodnoty stabilnej RMP 
sedimentov sú I = -65,8°, D = 180,7°, stredné hodnoty 
RMP súvekých sedimentov tepelne nepremenných, napr. 
z lokality Čakanovce (ryolitový tuf) I = -51 °, D = 114 °; 
z lokality Tachty (pieskovec) I = 36°, D = 292°; z lokality 
Lipovany (ignimbrity) I = -60°, D = 84° (Márton et al. , 
in lit.). Stredné hodnoty deklinácie RMP sú od hodnôt te
pelne metamorfovaných sedimentov odlišné od 66° do 
96°. Deklinácie RMP sedimentov nevystavených tepelné
mu účinku intruzívneho telesa poukazujú na ich výraznú 
rotáciu v smere proti pohybu hodinových ručičiek (Már
ton et al., in lit.), avšak deklinácia RMP kontaktne meta
morfovaných sedimentov fiľakovského súvrstvia majú 
hodnotu podobnú ako intruzívny andezit. 

Absolútny vek intruzívneho lakolitového telesa je 
15, l miliónov rokov (Balogh, 1984). Stabilná zložka 

o 
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Obr. 8. Stredné smery RMP tepelne metamorfovaného pieskovca 
z kontaktného dvora; 40 cm (1), 200 cm (2), 600 cm (3) nad intruzív
nym andezitovým telesom. 

Fig. 8. Mean directions of the RMP of the sandstones from the contact zone; 
40 cm (1), 200 cm (2) and 600 cm (3) above the intrusive andesite body. 
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RMP andezitového porfýru predmetného intruzívneho 
komplexu, ako aj v kontaktnom dvore sa vyskytujúcich 
sedimentov fiľakovského súvrstvia je reverzná. Po po
rovnaní polarity RMP týchto hornín s intervalmi polarít 
geomagnetického poľa geologickej časovej stupnice Har
landa et al. (1989) a s ohľadom na absolútny vek intru
zívneho lakolitového telesa možno vysloviť predpoklad, 
že kontaktná metamorfóza sedimentov fiľakovského sú
vrstvia prebehla súbežne s formovaním sa intruzívneho 
lakolitového telesa Šiator, a to pravdepodobne v období 
15, 35 až 16, 27 Ma. 

Záver 

Skúmali sa andezitové porfýry šiatorského intruzívneho 
komplexu a pieskovce fiľakovského súvrstvia v ich kon
taktnom dvore. Výsledky potvrdzujú, že tepelným účin
kom intruzívneho telesa pri súčasnom spolupôsobení 
geomagnetického poľa nastalo celkové premagnetovanie 
pôvodnej remanentnej magnetizácie sedimentov fiľakov
ského súvrstvia. Pieskovce tohto súvrstvia z kontaktného 
dvora maj ú smer stabilnej RMP veľmi blízky smeru 
RMP kontaktujúceho intruzívneho telesa, výrazne odliš
ný od smeru RMP súvekých sedimentov pochádzajúcich 
z lokalít, kde sa prítomnosť intruzívnych andezitových te
lies nepotvrdila. 

Tento článok bol urobený v rámci projektu Geodynamický vývoj Zá
padných Karpát č. 17-517-01. 
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Palaeomagnetic properties of the Šiator andesites and the sandstones of the Fiľakovo Formation 
in their contact zone 

The highest hills of the Cerová Vrchovina Uplands on the 
Southern Slovakia are built up by the intrusive, coarse-porp
hyric andesite porphyry (called as Šiator andesite; Vass and 
Elečko et al., 1992). These andesires injected through the 
Pre-Tertiary metamorphosed rocks, the Oligocene and the 
Lower Miocene sediments of the Čiž and Lučenec Forma
tions, and intruded into the sandstones of the Fiľakovo Forma
tion. The sandstones of the Fiľakovo Formation arose origi
nally in the Fifakovo/Pétervásara basin, which was pro
bably originated and destroyed during the Eggenburgian (cca 
22 - 20 Ma; Vass, 1995). The Šiator andesite lacccilith arose 
probably in the course of the Badenian period, according to 
the K-Ar data of the andesite samples of the Karanč locality 
(K-Ar age is of 15.1 Ma; Balogh, 1984). The sandstones of 
the Fiľakovo Formation were metamorphosed by the contact 
influence of this andesite laccolith. The contact metamorp-

hism of the sediments under study took place within the tem
perature interval t - 550 - 570 °C (Hojstričová et al., 1995). 
Owing to the thermal infl uence of the andesite laccolith there 
were convened original magnetic minerals of the sandsto
nes. An original remanen t magnetization (RM) of these sedi
ments was destroyed and arose a new one. This new RM has 
acquired new direction, which has reflected the direction of 
the geomagnetic field from the time, when was formed the 
Šiator andesite laccolith. 

The samples of th,e Šiator andesite come from two locali
ties: (quarry Malý mlyn; and quarry - Šiator-railway stop; see 
Fig. 1). Sandstones of the Fi ľakovo Formation come from 
the contact zone 40 cm, 200 cm and 600 cm above the intru
sive andesite body in the quarry Malý mlyn. 

Basic magnetic characteristics are presented in Tab. 1. The 
carriers of magnetic-properties are Fe-Ti-oxides. In the ande-
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sites of the quarry Malý mlyn there are two magnetic phases 
CTc 1 - 580 °C; Tcz = 620 °C); in the andesites of the quarry Ši
ator-railway stop there is only one magnetic phase (Fig. 2, 
TC=630 °C). 

The tests of the progressive thermal demagnetization reve
aled a stable component of the RMP of andesites (Fig. 3), as 
well as thermally metamorphosed sandstones of the Fiľako
vo Formation from the contact zone (Figs. 4, 5, 6). The pala
eomagnetic results of both - the andesites from the quarry 
Malý mlyn and the sandstones of the Fiľakovo Formation 
from the contact zone show quite consistent directions of the 
stable RMP (Tab. 2, andesite porphyry: D = 169.9°, I = -
65 .6°; the sandstones of the Fiľakovo Formation (A+B+C): 
D = 180.7°, I = -65,8°). The directions of the RMP of Šiator 
andesites as well as the sandstones are illustrated in Figs. 7, 8 
respectively. 

The Eggenburgian sediments had before their thermal me
tamorphism evidently different directions of the RMP, com
paring it with the data of the thermally metamorphosed sand
stones. E. g. rhyolite tuffs of the locality Čakanovce showed 

D = 114°, I = -51 °, the sandstones of the locality Tachty sho
wed D = 292 °C, I = 36°, the ignimbrites from the locality Li
povany showed D = 84 °, I = -60°. It means that Eggenburgian 
sediments showed originally very expressive counter-clock
wise rotation . The thermally metamorphosed sandstones of 
the Fiľakovo Formation from the contact zone were remag
netized. These sandstones acquired the direc tion of the RMP 
which corresponds to the direction of the geomagnetic field 
from the tíme, when the intrusive andesite laccolith was for
med. The K-Ar age of the Šiator andesite is supposed to be 
15.1 Ma, according to Balogh (1984). The polarity of the 
stable RMP of both the Šiator andesites and thermally meta
morphosed sandstones is the reversed one. When we compare 
the K-Ar age, polarity of the stable RMP with the polarity 
intervals of the geologic time scale according to Harland et 
al. (1989), we can assume that the origi n of the Šiator ande
site laccolith, as well as a thermal metamorphism of the 
sandstones of the Fiľakovo Formation took place during the 
reverse geomagnetic field, probably in the time interval 
15 .35 - 16.27 Ma. 
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Inžinierskogeologické hodnotenie horninového prostredia pre posudzovanie 
vplyvu aktivít na životné protredie (EIA) 

IGOR MODLITBA 

Suchohradská 6, 841 04 Bratislava 

(Doru{ené 24.10.1994) 

Engineering-geological valuation of the rock environment for the environmental impact as.5eSSment (EIA) 

The paper describes an engineering geologisť s activities aimed al evaluation the geological 
environment, with a particular reference to environmental sensitivity and vulnerability. An overview of 
the most frequently used methods as well as a recommendation for an optima! sequence of the evaluation is 
presented. The author proposes a classification of the geological environment and a method to 
graphically express the environment sensitivity and/or vulnerability. 

Úvod 

Hodnotenie vplyvu aktivít človeka na životné 
prostredie (Environmental impact assessment, ďalej EIA) 
je v posledných rokoch v súvislosti s metódami 
hodnotenia kolízií aktivít človeka a nerušeného, pri
rodzeného vývoja prírody veľmi frekventovaný termín. 
Používanie tejto metódy vnieslo do ostrého dialógu 
ochrancov životného prostredia a „technokratických 
skupín projektantov" pomerne j asné, a najmä korektné 
pravidlá. Zdá sa, že sa vďaka EIA nekonečné spory 
obidvoch skupín, v ktorých ochrancovia prírody často iba 
intuitívne bránili jestvujúci stav prírodného prostredia 
voči pragmaticky podloženým technokratickým rie
šeniam, končia. 

Pojem EIA možno voľne charakterizovať ako me
todický postup prognózovania vplyvov ľudskej čin

nosti na prírodné prostredie. Systematickým hodno
tením konfliktov medzi aktivitami spoločnosti 
a ich prírodnými sekvenciami určuje ekologický potenciál 
prírodného prostredia, ako aj sociálne, zdravotné a iné 
efekty spoločnosti. Sama metóda je zameraná na 
identifikáciu a predpovedanie vplyvu ľudskej činnosti, 
ako napr. legislatívy, politiky, programov rozvoja, 
projektov stavieb a technológií na biofyzikálnu zložku 
životného prostredia, ľudské zdravie a prosperitu, pričom 
komunikuje a interpretuje informácie tak, aby boli 
výsledné konflikty čo najmenšie (Tomlinson, 1982). Je 
plne integrovaná projektovaním, realizáciou a pre
vádzkovaním aktivity, ako aj s jej rekultiváciou. Dané 
efekty sa hodnotia pomocou zvolených parametrov a ich 
základných kvantitatívnych hodnôt, ktoré defi nujú kvalitu 
životného prostredia pred realizáciou, počas nej a po 
realizácii sledovanej aktivity. Vlastný proces sa začína 
diskusiou pri schvaľovaní zámeru, pokračuje pri 
projektovom konaní až po realizáciu aktivity. V ko
nečnom výsledku zaručuje optimálnu aplikáciu výsledkov 
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hodnotenia sledovaných vplyvov. Jej hlavným prínosom 
je minimalizácia konfliktov a negatívnych vplyvov medzi 
aktivitami a prírodným prostredím, a teda dosiahnu
tie zhody medzi technickým, príp. aj právnym rozvo
jom spoločnosti a zachovaním kvality životného pros
tredia. Hodnotenie konfliktov medzi aktivitami 
a prírodným prostredím vychádza z dvoch aspektov, a to 
z charakteru projektovanej aktivity a z definovania 
environmentálnej citlivosti, resp. zraniteľnosti prírodné
ho prostredia. 

EIA prebieha v krokoch so širšie definovaným ob
sahom. Napr. S. E. Wiltshire et al. (1 987) opisujú po
stup prebiehajúci až vo ôsmich krokoch. 1. krokom je 
stručné písomné vyhlásenie o možných konfliktoch 
medzi aktivitami a prírodným prostredím. 2. krokom je 
obšírnejšia písomná infonnácia o prírodných podmiekach, 
v ktorých sa bude aktivita realizovať. Obsahuje hlavne 
údaje o biote, geológii , geomorfológii, poľnohospo
dárstve, lesníctve, hydrografi i, klíme a pod. 3. krok 
obsahuje konfrontáciu projektovaného zámeru a jeho 
možných konfliktov so životným prostredím. V ňom sa 
vedie dôsledný a nekompromisný dialóg medzi skupinou 
hodnotiacich expertov, projekčným tímom a schva
ľovacou správou· na minimalizáciu rozsahu nežiaducich 
vplyvov a na zachovanie optimálnych ekonomicko
-technologických parametrov aktivity. 4. a 5. krok je 
zameraný na výber alternatívnych riešení z hľadiska 
optimalizácie ochrany prírodného prostredia a ekonomiky 
prevádzkovania aktivity . 6. krok je alternatívny a v ňom 
sa komplexné posudzovanie konfliktov opakuje, ak sa 
v priebehu riešenia vyskytnú nové možnosti vzniku skôr 
nepredvídaných konfliktov . V 7. kroku sa vyberá konečná 
alternatíva riešenia , ktorá má zaručiť minimálny 
negatívny vplyv aktivity na prírodné prostredie. Je vý
sledkom predchádzajúcich krokov a kolektívneho roz
hodovacieho procesu o optimalizáci i ekologického, 
technologického a ekonomického riešenia. Obsahuje 
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návrh monitorovacieho systému prírodného prostredia, 
likvidácie posudzovanej aktivity a rekultivácie zasiah
nutého územia. 8. krok je dozor pri vlastnej realizácii, 
príp. aj prevádzke a p1i likvidácii aktivity. 

Iný metodický postup EIA opisuje J. A. Roberts 
(1991). Vychádza z tzv. ,,komplexnej východiskovej 
štúdie", v ktorej sa opisuje pôvodný stav prírodného 
prostredia a hodnotí environmentálna citlivosť prírodného 
prostredia . Na to sa používa nasledujúca S-stupňová 
klasifikácia: 

1. stupeň - kriticky citlivé prostredie - strata hodnoty 
prírodného prvku je trvalá a nezvratná. 

2. stupeň - veľmi citlivé prostredie - dlhotrvajúce 
znehodnotenie prírodného prvku s veľmi náročnou rege
neráciou trvajúcou viac ako 10 rokov. 

3. stupeň - mierne citlivé prostredie - poškodenie alebo 
znehodnotenie prvku, ktorého regenerácia bude náročná, 
ale trvajúca 1 O a menej rokov. 

4. stupeň - ľahko citlivé prostredie - dočasné 

znehodnotenie prvku s menšími škodami a možnou 
regeneráciou prírodnými alebo technickými prostriedkami 
do štyroch rokov. 

5. stupeň - nepatrne citlivé prostredie - dočasné 
znehodnotenie prvku prispôsobivého aktivitám, ktorý 
možno ľahko regenerovať technickými prostriedkami. 

J. A. Roberts hodnotí citlivosť každého prvku prí
rodného prostredia pomocou matice, v ktorej sa po
rovnávajú tzv. komponenty využívania Zeme s prvkami 
prírodného postredia pomocou stupňa citlivosti. Z vá
hovej matice určuje index citlivosti, váhový faktor 
a relatívnu ekologickú hodnotu, ktorá indikuje relatívnu 
toleranciu prírody k ľudskej aktivite. 

Pracovné metódy hodnotenia konfliktov aktivít 
človeka s prírodným prostredím pri EIA 

Na prognózovanie citlivosti, resp. odolnosti prostredia 
na aktivity ako hlavné a nadradené metódy používa EIA 
najmä ilustratívne, matematické a experimentálne mo
delovanie (Bidwell et al., 1984) . 

Pri ilustratívnom modelovaní sa používajú grafické, 
fotografické a filmové prostriedky demonštrácie, ako aj 
trojrozmerné pracovné modely na demonštráciu v cen
trifúgach, aerodynamických tuneloch a pod. Takéto 
modelovanie poskytuje vizuálny obraz o vplyvoch, a to 
priamou alebo analógovou simuláciou. Jeho výhodou je, 
že napriek zmenšenej mierke sú výsledné zmeny 
pozorovateľné alebo merateľné priamo. Základná schéma 
metodického postupu ilustratívneho modelovania je na 
obr. 1. 

Pri matematickom modelovaní sa príčinné súvislosti 
vyjadrujú matematickými vzťahmi. Pritom sa vytvárajú 
buď ako tzv. empirické modely, ktoré hodnotia vzájomné 
vzťahy na základe štatistickej analýzy, alebo ako interné, 
opisné modely, v ktorých sa mechanizmus konfliktných 
procesov modeluje matematickými vzťahmi. Schéma 
metodického postupu matematického modelovania na 
EIA je na obr. 2. 

Experimentálne modelovanie sa robí pomocou !abo-

Definovanie problému, prognóza vplyvu 

Výber a vybudovanie modelovacieho miesta 

Test platnosti modelu v daných podmienkach 

Simulovanie zdrojov a prírodného prostredia vhodnými 
prostriedkami, meranie príslušných zmien na modeli 

Extrapolácia pozorovaní a meraní pre potreby 
prognózy konfliktov v reálnom prostredí 

Interpretácia výsledkov 

Obr. 1. Schéma metodického postupu pri ilustratívnom modelovaní pre 
EIA (podla Bidwella et al., 1984, upravené). 

Fíg. 1. Block diagram of ill ustrative modelling for EIA (from 
M. A. Bidwell et al. , 1984 - adapted). 

Definícia modelovaného systému a vplyvu 

Výber alebo vývoj vhodného modelu 

Monitorovanie, testovanie, zber dát 

Stanovenie vhodných modelových koeficientov na 
čiastkovú aplikáciu so štandardnými hodnotami 

Test platnosti modelu porovnaním jeho funkcie 
s pozorovaním v teréne 

Aplikácia modelu na prognózu budúcich prírodných 
podmienok 

Identifikácia relevantných premenných a vzťahov, 
interpretácia výsledkov 

Obr. 2. Schéma metodického postupu matematického modelovania 
na EIA (podľa Bidwella et al. , 1984, upravené). 

Fig. 2. Block diagram of mathematic modelling for EIA (from 
M. A. Bidwell et al., 1984 - adapted). 
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Definovanie modelovaného systému a jeho 
prognózovaných vplyvov 

Výber expe1imentálneho postupu a metódy, výber 
prístrojového vybavenia, odber vzoriek 

Zhromažďovanie dát na spustenie experimentu 

Realizácia experimentu, pozorovanie a meranie 
zmien na modeli 

Extrapólovanie pozorovaní a meraní na prognózu 
vplyvov v reálnom prostredí 

Interpretácia výsledkov, porovnanie výsledkov 
modelova nia a reálneho monitorovania 

Obr. 3. Schéma metodického postupu experimentálneho modeiovania 
na EIA (podľa Bidwella et al., 1984, upravené). 

Fig. 3. Block diagram of experimental modelling for EIA (from 
M. A. Bidwell et al., 1984 - adapted). 

ratómych alebo terénnych experimentov, v ktorých sa čo 
najvernejšie simulujú prírodné podmienky. Schéma 
postupu tohto modelovania je na obr. 3. 

Rutinné hodnotenia konfliktov spravidla využívajú 
jednoduchšie metódy nenáročné na objem dát a ich 
spracovanie. Dajú sa aplikovať manuálne aj graficky, 
vyžadujú jednoduchšie P,rogramové vybavenie a riešia sa v 
dosiahnuteľných časových intervaloch. 

Na vypracovanie objektívnej charakteristiky a mecha
nizmu daných konfliktov musí metodický postup 
umožňovať : 

- zdokumentovanie a zhodnotenie súčasného prírodného 
prostredia ako celku, 

- vyslovenie prognózy vývoja kvali ty prírodného pro
streJia v súvislosti s aktivitou, 

- objektívne zhodnotenie podmienok existencie prí-
rodného prostredia na lokalite, 

- stanovenie zraniteľností jednotlivých prvkov prí
rodného prostredia. 

Pri hodnotení ko nfliktov medzi aktivi tami človeka 
a prírodným prostredím sa využívajú prevažne podklady 
získané dokumentovaním, monitorovaním a testovaním 
prostredia. Ale testovanie treba z hľadiska objektívnosti 
a porovnateľnos ti nevyhnu tne unifikovať. Predmetom 
unifikácie musia byť hlavne: 

- vzorkovacie a skúšobné postupy, 
- postupy merania fyzikálnych, chemických, filtračných 

a mechanických veličín, 
- metódy mapovania (napr. horninového prostredia, 

geodynamických javov, fyzických, demografických, 
biologických a iných krajinných daností), 

- interpretácia faktografického materiálu diaľkového 
prieskumu Zeme, 

- iné postupy dôležité z hľadiska očakávaných kon
fliktov. 

Hodnotenie zraniteľnosti prírodného prostredia na EIA 

Podľa J. Drdoša a M. Kozovej et al. (1 992) sa pod 
zraniteľnosťou prírodného prostredia rozumie miera 
a spôsob jeho reakcií na vplyvy človeka . Intenzita tohto 
procesu závisí od odolnosti prírodného prostredia voči 
danej aktivite a od intenzity aktivity. Podľa uvedených 
autorov odolnosť prírodného prostredia voči antro
pogénnym aktivitám závisí od organizovanosti prí
rodných prvkov a ich priestorovej kompozície väzieb. 
Najväčšiu zrani teľnos ť možno očakávať pri nízko 
organizovaných prvkoch a pri tých, ktoré majú tesné 
vzájomné väzby. Preto sa za zraniteľné územie považuje 
napr. oblasť riečnej nivy budovaná pieskom a nízko
plastickým ílom so štrkovým podložím. Povrch nivy sa 
podmáča a niekedy zaplavuje. Takéto podmienky určujú 
charakter pôdotvorného procesu, vytvárajú podmienky pre 
život botanických a zoologických kolónií, vhodné miesta 
na hniezdenie a úkryty, sú zdrojom bohatej potravy pre 
zoologické kolónie a potrebnej vlhkosti pre rastlinstvo. 
Sú tam typické inžinierskogeologické a hydrogeologické 
podmienky. Navyše všetky abiotické aj biotické prvky sú 
v tesnom prepojení a vzájomnej závislosti. Preto je celý 
systém veľmi zraniteľný napr. odvodnením. Podobným 
prípadom sú aj zosuvné svahy, kde je vzájomná väzba 
geologickej stavby, hydrogeologických pomerov, tvaru 
reliéfu , ale aj biotopov v tesnej súvislosti, čo sa od
vodnením pri sanácii svahu v istom rozsahu môže 
naruš i ť. Zrani teľnosť prírodného prostredia nemožno 
poklad a ť za absolútnu hodnotu, ale treba Ju hodnotiť 
najmä s ohľadom na charakter aktivity a celkové prírodné 
podmienky, v ktorých sa aktivita realizuje. Zraniteľnosť 
prvkov prírodného prostredia je teda relatívny pojem, 
charakterizujúci premenlivé vlastnosti prírodného pro
stredia v čase a vo vzťahu k rôznym antropogénnym 
akt ivitám . Obrovská variabili ta prírodného (najmä 
horninového) prostredia . a antropogénnych zásahov 
vytvára množstvo kombinácií podmienok a synoro
génnych účinkov, ktoré hodnotenie zraniteľnosti prvkov 
prírodného prostredia veľmi komplikujú. 
Podľa Drdoša ,a Kozovej et al. (1992) možno zrani

teľnos ť prírodného prostredia komplexne hodnotiť: 
1. metódou over-lay, t. j. pomocou tzv. naložených 

máp zraniteľnosti prvkov. 
2. metódou f aktora zraniteľnosti prvku s najvyššou 

váhou. 
3. metódou stanovenia maximálnej zraniteľnosti, t. j . 

stanovením váhy a významu prvkov v danej lokalite 
a hodnoty zraniteľnosti najvýznamnejších faktorov. 

4. metódou synenergickej zraniteľnosti , t. j. posúdením 
faktorov zraniteľno sti všetkých prvkov a účinkov ich 
synenergického pôsobenia. 

Jednou zo zložíek prírodného prostredia je aj geologické 
prostredie , ktoré v~tupuj e do komplexného hodnotenia 
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konfliktnosti prírodného prostredia charakteristikou 
zraniteľnosti geologického, resp. horninového prostredia. 

Hodnotenie zraniteľnosti horninového 
prostredia pre EIA 

Pod termínom zraniteľnosť horninového prostredia sa 
rozumie miera a spôsob jeho reakcie na faktory 
zraniteľnosti vyvolané aktivitou geologicko-technického 
systému. Pri hodnotení zraniteľnosti horninového 
prostredia aktivitou človeka treba vychádzať z hodnotenia: 

- faktorov zraniteľnosti horninového prostredia vo 
väzbe na geologicko-technický systém, 

- citlivosti hornín na aktivitu faktorov ich zraniteľnosti , 

- z prognózy prejavov zranenia, resp. ozdravenia hor-
ninového prostredia. 

Základným cieľom geológa experta v tomto procese je 
teda posudzovanie vplyvu geologických procesov (vrátane 
tzv. geoantropogénnych) na horninové prostredie akti
vitami človeka, prognózovanie zmeny ich intenzity, ako 
aj formy ich negatívnych alebo pozitívnych plyvov na 
horninové prostredie ako celku, resp. iných zložiek 
p1irodného prostredia. 

:Faktory zraniteľnosti horninového prostredia 

Pod termínom faktory zraniteľnost i horninového 
prostredia rozumieme geologické procesy (teda geologické 
faktory v zmysle Matulu a Ondrášika, 1990) vyvolané 
alebo intenzifikované antropogénnou aktivi tou, ktoré 
znižujú alebo zvyšujú kvalitu prvkov horninového 
prostredia, t. j. vyvolávajú negatívne alebo pozitívne 
zmeny v kvalite geologického prostredia alebo aj v iných 
prvkoch prírodného prostredia. Intenzita ich pôsobenia na 
horninové prostredie je daná podmienkami existencie 
daného prírodného prostredia a aktivitami technického 
systému. V našich geologických podmienkach sú naj
častejšie nasledujúce faktory zraniteľnosti horninového 
prostredia: 

a) Zmena sklonu povrchu terénu. Tento faktor treba 
hodnotiť najmä v súvislosti so stabilitou svahov, a to 
nielen v zosuvných územiach. Neodborný zásah do 
prirodzene stabilného sklonu svahu , sypanie háld 
a hÍbenie depresií (včítane prejavov poddolovania, pre
sadania a pod.) podpomjú vývoj plošnej erózie, aktivizujú 
svahové pohyby a pod. Na zmeny sklonu povrchu terénu 
sú zv lášť citlivé ílovité zeminy a poloskalné horniny . 
Takmer ine11né vo vzťahu k nemu sú neporušené skalné 
a štrkovité horniny. 

b) Seizmické alebo iné otrasy, vyvolané napr. inten
zívnou cestnou dopravou, prevádzkou stavebných vi 
bračných mechanizmov, strelnými prácami a pod. 
Hodnotiť tento faktor treba nielen na základe seizmickej 
aktivity územia, ale aj analýzy geologickej a tektonickej 
stavby. Musí sa rešpektovať najmä citlivosť hornín na 
šírenie seizmických vin, intenzitu otrasov, ako aj rozsah 
technického diela v súvislosti s možnosťou aktivovania 
otrasov. 

c) Mechanické rozpojovanie hornín. Tento faktor sa 

inic iuje prírodnými proce mi (kolísaním teploty , 
zvetrávaním a pod.) alebo činnosťou človeka. Piirodzene 
sa uplatňuje hlavne v klimaticky exponovaných územiach 
a v geologických štruktúrach obsahujúcich poloskal
né horni ny typu ílovcov a siltovcov, tufitov a pod. 
Ovplyvňuje fyzikálne, mechanické a filtračné vlastnosti 
hornín . Jeho aktivovanie je pravdepodobné aj pri 
vytváraní vysokých zvislých skalných stien v nevhod
ných geologických podmienkach. 

d) Zmena hladiny podzemnej vody, resp. hydrogeo
logického režimu. Ide o faktor, ktorý podstatne ovplyvňuje 
stabilitu svahov, kvalitu základnej pôdy, fyzikálne a me
chanické vlastnosti hornín a pod. Citlivá naň je najmä 
ílovitá, prachovitá a piesčitá zemina. Jeho účinky na skalné 
horiny sú významné najmä z hľadiska celkových hydrogeo
logických pomerov územia a aj jeho vertikálny a hori
zontálny dosah do okolitého horninového prostredia môže 
byť značný. Interpretovať tento faktor je nevyhnutné pri 
hodnotení konfliktov väčšiny geologicko-technických 
systémov. 

e) Chemické rozpúšťanie hornín a tmelu. Faktor sa 
upl atňuj e v geologicko-technických systémoch, ktoré 
produkujú médiá chemicky agresívne na horniny alebo 
menia prirodzené hydrogeologické pomery v rozpustnom 
horninovom prostredí. Jeho pôsobenie sa prejavuje 
tvorbou krasových útvarov, rozvoľňovaním hornín, ako 
aj celkovou zmenou ich chemizmu. 

f) Transport hornín rozvoľnených vodnou, veternou 
alebo inou silou . Uplatňuje sa naj mä pri roz rušovaní 
hornín a odstraňovaní vegetačného krytu. Jeho pôsobenie 
je nebezpečné v nesúdržných horninách, silne zvetraných 
až rozložených skalných a poloskalných horninách, napr. 
v súvi sl osti s používaním ťažkých mechanizmov pri 
ťažbe dreva , násilnej a nelogickej zmene vegetačného 
pokryvu, s obrábaním pôdy na velkých plochách, s roz
siahlymi stavebnými prácami a pod. 

g) Sedimentácia horninového materiálu vo vodnom ale
bo suchom prostredí. Pôsobí najmä pri budovaní vod
ných nádrž.í a úpravách vodných tokov. Zmenou konfigu
rácie dna toku sa mení p1irodzený sedimentačný piiestor 
v rieke a potom aj hydrogeologické pomery v piiamom 
okolí. Sedimentovaná splavená pôda spravidla obsahuje 
zd raviu škodl ivé prvky a zlúčen iny pochádzajúce 
z hnojív. Na znečisťovaní sedimentov sa môže významne 
zúčastňovať aj chemický odpad z tovární a komunál
nych služieb. 

h) Zmena vlhkosti hornín. Faktor intenzívne pôsobí 
v horninách náchylných na presadanie , napúčanie, 

zmrašťovan i e a pod. Vyvoláva zmenu pevnosti, 
stlačitefnos ti, ako aj v technológií spracúvania horn ín. 
Zásadne vplýva na fyzikálny stav hornín a ich inži
niersko-geologické vlastnosti. Uplatňuje sa naJma 
v ílovitých zeminách a poloskalných horninách 
schopných absorbovať značné množstvo vody. 

i) Ťažba nerastných surovín. Z hľadiska hodnotenia 
zran i te ľnosti prostredia sa tento faktor prejavuje vý
razným znížením hladiny podzemnej vody, znehodno
covaním základovej pôdy, poddolovaním územia, zní
žením stabili ty svahov a pod., znečisťovaním geo-
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logického prostredia a narúšaním jeho kompaktnosti 
a ako znehodnocovateI estetickej hodnoty kraj iny. 

j) Ukladanie odpadu. Vytvára špecifický typ „antro
pogénneho sedimentu", ktorý sa na aktivity človeka 
používa iba obmedzene. Môže byť zdrojom druhotných 
surovín , ale aj znečistenia životného prostredia, najmä 
podzemných vôd a hornín. Osobitne precízne sa musia 
hodnotiť ropné, toxické a rádioaktívne zložiská odpadu . 
Súčasťou tohto fak tora je aj skládkovanie výrobkov, 
surovín, palív a pod. 

k) Odktytie horninového p rostredia. Pôsobí najmä 
v súvislosti so zemnými prácami, poľnohospodárskym 
obrábaním pôdy, ťažbou nerastov a dokonca aj s ťažbou 
drevnej hmoty v lesoch ťažkými mechanizmami. 
Podstatne urýchľuje eróziu a zvetrávanie hornín najmä na 
svahoch a v extrémnych klimatických podmienkach. 

Pôsobením faktorov zrani teľnosti vznikajú v hor
ninovom prostredí prejavy zranenia. Ich presné hocl
nÓtenie posky tuje cenné podklady na objektívnu 
a odborne doloženú prognózu vývoja prejavov zranenia 
v dôsledku realizácie akti vity. V našich geologických 
podmienkach to môže byť: 

a) chem ické a fyzikálne znečistenie horninového 
prostredia , 

b) rozvoľnenie horninového materiálu, 
c) vylúhovanie, resp. rozpúšťanie horninového 

materiálu, 
d) zvetranie hornín, 
e) zosuny a iné svahové clefonnácie, 
f) erózia, 
g) presadnutie základovej pôdy, 
h) objemové zmeny hornín, 
i) sufózia, stekutenie piesku, 
j) pokles povrchu terénu poddolovaním, vznik vyťa-

žených priestorov, 
k) zmeny filtračných vlastností, 
1) zmeny v pevnosti a stlačiteľnosti, 
m) zmeny v technológii spracúvania hornín ako 

konštrukčných stavebných prvkov a surovín, 
n) iné prejavy. 
Z hľadiska možnosti identifikácie nebýva vývoj 

zranenia vo všetkých štádiách rovnaký. Makroskopická 
zreteľnosť sa mení hlavne v čase, ale aj v priestore, a to 
v závislosti od mnohých vplyvov, ktoré sa pri vytváraní 
zranenia navzáj om podporujú alebo negujú. Vývoj sa 
spravidla začína takmer nepozorovateľne a jeho aktivita 
v čase aj priestore rastie. Prejav sa postupne zviditeľňuje, 
až dosiahne makroskopicky zreteľné vrcholové štádium. 
Väčšina prejavov zranenia horninového prostredia sa 
vyvíja „v jednom smere", spravidla v smere degradácie 
j eho fyzikálno-chemických vlastností. Vývoj, teda 
degradácia vlastností horninového prostredia, je ne
zvratný , t. j. hornina stráca prirodzenú schopnosť ob
novovať kvalitu svojich vlastností na pôvodnú úroveň. 
Výnimkou sú iba niektoré prejavy zranenia vyvolané 
zmenou vlhkosti (objemové zmeny, zmeny pevnosti 
a stlačiteľnosti), ktoré možno aspoň čiastočne považovať 
za zvratné. Z uvedeného vyplýva, že úsilie minimalizovať 
negatívne vplyvy aktivít na horninové postredie je 

nevyhnutné ori en tovať najmä na prevenciu, ktorou sa 
vytváranie prejavov zranenia vylúči alebo aspoň stlmí ich 
vývoj na prijateľnú mieru. 

Z časového hľadiska treba rozlišovať prejavy, pôsobiace 
v ča se výstavby alebo inštalovania technologického 
zariadenia, pri exploatácii technického systému a pri 
likvidácii aktivít, resp . pri rekultivácii lokality. 

Hodnotenie citlivosti hornín 

Ci tlivosť ho rn ín vo v zťahu k EIA sa chápe ako 
schopnosť hornín odol ávať pôsobeniu faktorov 
zraniteľnosti vyvolaných technickým systémom. Z toho 
vychodí, že v prírodnom pros tredí môže byť skupina 
citlivých hom ín a skupina odolných hornín. Do skupiny 
ci tlivých hornín patria horni ny, v ktorých možno 
očakávať vzn ik alebo zrejmú intenzifi káciu prejavov 
pôsobenia niektorého z faktorov zraniteľnosti hor
ninového pros tredia . Za odolné sa pokladajú horniny, 
v ktorých sa pôsoben ie ktoréhokoľvek z faktorov 
zraniteľnos ti intenzifikovaním vývoja prejavu zranenia 
neprejavuje. 

Na regionálne hodnotenie citlivosti hornín (napr. pri 
inžin ierskogeologickom mapovaní) odporúčame skupinu 
citlivých hornín ďalej klasifikovať do štyroch tried, a to 

Tab. 1 
Klasifikácia hornín podľa citlivosti 

Classification of rock sensitivity 

Počet uplatňuj úc ich sa 
faktorov zraniteľnost i 

(v%) 

>75 
50 - 74 
25 - 49 

<25 

Názov triedy 

extrémne citlivé horniny 
veľmi citlivé horniny 

ci tlivé horniny 
málo citlivé horniny 

podľa počtu fak torov zraniteľnosti pôsobiacich v hornine 
(v percentách z celkového počtu 12 už vymenovaných). 
Klasifikácia je v tab. 1. 

Citlivosť hornín možno hodnotiť: 

- analytickým rozborom ich vlastností opisnou formou 
- podľa výsledkov laboratórnych rozborov hornín. 
Hodnotenie analytickým, opisným rozborom sa zakladá 

na pozorovan í a dokumentovaní horn iny v prírodnom 
prostredí, kele si 1riožno priamo vizuálne urobiť predstavu 
o citlivosti horniny na dané faktory zraniteľnosti. Pri 
opisnom hodnotení treba spravidla postupovať indi vi
duálne, lebo mnohotvárnosť rozhodovacieho procesu ne
umožňuje s tanoviť všeobecne platnú metodiku pre všetky 
očakávané aj neočakávané kombinácie interakcie 
geologického prostredia s aktivi tami človeka. Všeobecne 
plat í, že ako citlivé na aktivitu , resp. málo odolné voči 
aktivite faktorov zraniteľnosti možno označiť horninové 
prostredie z poloskalných a jemnozrnných hornín. Málo 
ci tlivé, resp. odolné sú naj mä skalné horniny typu 
magmatitov a metamorfitov s vyššín: stupňom meta
morfózy. Ale v špecifi ckých podmienkach nemožno 
vylúčiť an i opačné · hod notenie citlivosti. Analytický 
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rozbor vlastností hornín z hľadiska ich citlivosti musí 
vychádzať z: 

- geologickotektonickej stavby, 
- opisu hornín, 
- ich štruktúry (najmä druhu a veľkosti väzieb) a tex-

túry, 
- mineralogického zloženia (petrografie), 
- mikroštruktúrnych tektonických prvkov, 
- fyzikálneho stavu a chemického zloženia hornín, 
- inžinierskogeologických a hydrogeologických vlastností, 
- hydrogeologických pomerov územia, 
- horninového prostredia ako nerastnej suroviny, 
- geologických štruktúr z hľadiska vhodnos ti na aktivo-

vanie geodynamických procesov, 
- charakteru reliéfu. 
Hodnotenie citlivosti hornín podľa výsledkov labo

ratórnych a terénnych skúšok, exaktnejším a precíznejším 
postupom hodnotenia zraniteľnosti horninového pro
stredia, lebo znižuje subjektívny pohľad experta na 
horninové prostredie. Nadväzuje na analytický, opisný 
rozbor vlastností , podľa kto rého sa vyberajú miesta 
odberu a volí sa spôsob vzorkovania horninových typov. 
Výber skúšobných metód musí zaručovať maximálnu 
objektivitu a hodnovernosť . Preto treba voli ť skúšky, 
ktoré: 

- modelujú mechanizmus predpokladaného pôsobenia 
sledovaného faktora, 

- kvantifikujú mineralogické zloženie horniny, 
- vyjadrujú jej fyzikálny stav, chemické zloženie a fyzi-

kálno-mechanické vlastnosti. Pri vlastnom hodnotení 
citlivosti hornín treba určiť, či hodnotený faktor zra
niteľnosti vyvolá reakciu v hornine, t. j. č i zrýchli, alebo 
spomalí prirodzený vývoj prejavu zranenia. To vyžaduje 
veľmi podrobnú a vysoko odbornú analýzu vlastností 
hornín. Komplikovanosť pôsobenia systému prírodného 
prostredia a aktivity, ako aj súčasná úroveň poznania 
a skúseností zatiaľ neposkytujú všeobecne platné pokyny 
na optimálny postup hodnotenia citlivosti, najmä kri
tických hodnôt vlastností hornín. Preto sa odporúča 
individuálny, na vysokých individuálnych schopnostiach 
a skúsenostiach založený prístup expertného geolo
gického tímu. 

Klasifikácia zraniteľnosti horninového prostredia 

Na hodnotenie zraniteľnosti horninového prostredia 
odporúčame používať päťstupňovú klasifikáciu, ktorá je 
porovnateľná a v istom zmysle „kompatibilná" s po
dobými klasifikáciami iných zložiek životného prostredia. 
Ako klasifikačné kritériá používame: 

- citlivosť hornín, 
- predpokladanú intenzitu pôsobenia aktivity na horni-

nové prostredie, 
- možnosť sanovania vplyvov technickým riešením, 
- unikátnosť geologických faktorov. 

Stupne zraniteľnosti definujeme takto: 
1. stupeň - kriticky zraniteľné prostredie. Ide o aktívne 

a intenzívne pôsobenie jedného alebo viacerých faktorov 
zraniteľnosti na stabilitu horninového prostredia. Horniny 

sú citlivé na všetky alebo na väčšinu faktorov. Prejav 
pôsobenia faktorov nemôže človek ovplyvniť, resp. sa 
v záujme zachovania geologických fenoménov nepripúšťa 
akákoľvek technická sanančná aktivita. Na území 
dotknutom aktivitou sa vyskytujú unikátne geologické 
fenomény, napr. tvorba travertínu, stratotypy, chránené 
geologické výtvory a pod. 

2. stupeif - veľmi zraniteľné prostredie. Aktívne 
a intenzívne pri ňom pôsobí jeden alebo viac faktorov 
zraniteľnosti. Horniny sú citlivé na všetky alebo na 
väčšinu pôsobiacich faktorov zraniteľn osti. Negatívny 
vplyv aktivity na životné prostredie možno antro
pogénnou činnosťou zmierniť. Ide napr. o hornino_vé 
prostredie s výskytom aktívnych zosunov, ktorým má 
prechádzať komunikácia v odkopoch a násypoch. 
Sanačným opatrením možno aktivitu pôsobiaceho faktora 
zraniteľnosti do istej miery znížiť. 

3. stupeií - stredne zraniteľné prostredie. Ide pri ňom 
o intenzívne pôsobenie jedného alebo viacerých faktorov 
zraniteľnosti horninového prostredia. Horniny sú pre
važne citlivé na väčšinu faktorov, avšak technickými 
sanačnými opatreniami sa dá ich negatívny vplyv úplne 
vylúčiť. Je možnosť neúmerného zvýšenia aktivity faktora 
neodborným zásahom. Napr. zvýšenie hladiny nad prí
pustnú úroveň vo vodnej nádrži so súčasným stúpnutím 
hladiny podzemnej vody v štrku v okolí vodnej nádrže 
spôsobuje záplavy presakovaním podzemnej vody na 
povrch územia. 

4. stupeií - mierne zraniteľné prostredie. Horniny môžu 
byť citlivé na pôsobenie faktorov zraniteľnosti len za 
istých, spravidla neštandardných podmienok, ktoré sa dajú 
prognózovať. V území sú prevažne málo citlivé horniny. 
Technickým alebo iným sanančným opatrením možno 
negatívny vplyv na životné prostredie úplne eliminovať. 
Ide napr. o horninové prostredie z ílovitých hornín, 
v ktorom sa pri dlhom suchu aktivizuje zmrašťovanie 
späté s deštrukciou objektov. Úpravou hfbky založenia sa 
dá aktivovanie vplyvu zmraštenia základovej pôdy na 
objekt vylúčiť. 

5. stupeií - nepatrne zraniteľné prostredie. Pôsobenie 
faktorov zraniteľnosti je z hľadiska kvality životného 
prostredia bezvýznamné. V území sú prevažne málo 
citlivé horniny. Prejavy zranenia neobmedzujú antro
pogénnu činnosť ani neznižujú estetickú hodnotu územia. 
Interakcia geologicko-technického sytému môže vyvolať 
aj „ozdravenie" horninového prostredia. Tak je to napr. vo 
zvodnenom štrkovom prostredí pokrytom povodňovou 
hlinou s vyvinutým pôdnym horizontom, v ktorom sa 
účinkom intenzívnej erózie zarezáva vodný tok a potom 
klesá hladina podzemnej vody. Dôsledkom je zníženie 
zásoby podzemnej vody a poľnohospodárskej produkcie. 
Vhodnou úpravou toku možno eróziu zastaviť a úpravou 
hladiny podzemnej vody obnoviť vodné zdroje, ako aj 
zlepši ť podmienky na poľnohospodársku produkciu. 

Pri klasi fikácii· horninového prostredia podľa zrani
te ľnost i treba hodnotiť všetky aspekty vyplývajúce 
z interakcie geologického a technického systému a priamo 
alebo nep1iamo sa dotýkajúce prírodného prostredia ako 
celku. Klasifikácia • závisí nielen od geologického 
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charakteru prostredia, ale aj od typu aktivít technického 
systému. Napr. flyšové paleogénne súvrstvie možno pri 
výstavbe cesty, ktorej niveleta sleduje povrch terénu, 
kvalifikovať ako mierne zraniteľné horninové prostredie, 
pri ceste vedenej v hlbokých odrezoch a zárezoch, príp. na 
násypoch ako veľmi zraniteľné . 

Postupnosť hodnotenia zraniteľnosti horninového 
prostredia 

Pri hodnotení zraniteľnos ti horninového prostredia 
v geologických podmienkach nášho územia sa odporúča 
nasledujúci postup: 

1. krok. Získanie a zhodnotenie údajov o geologických 
pomeroch v záujmovej oblasti zhodnotením archívnych 
materiálov, rekognoskačnými túrami v teréne a konzul
táciami s geológmi špecialistami pre dané územie. 
Hodnotia sa najmä: 

- geologické a tektonické pomery, 
- horniny a ich rozšírenie, 
- aktivita geodynamických procesov, 
- hydrogeologické pomery, 
- inžinierskogeologické pomery a vlastnosti hornín, 
- výskyty nerastných surovín, 
- iné fakty potrebné na objektívnu charakteristiku glo-

bálnych geologických pomerov v území. 
Odporúča sa, aby informácia obsahovala aj prevzaté 

geologické, ložiskové, hydrogeologické a inžiniersko
geologické mapy a profily alebo tzv. mapy geologických 
faktorov životného prostredia, výskytu nerastov a pod. 

2. krok. Obsahuje stručnú definíciu možných kon
fliktov v daných geologických pomeroch s konkrétnou 
aktivitou. 
Podľa podkladov z 1. a 2. kroku sa vypracúva tzv. 

východisková štúdia, ktorá obsahuje podrobné údaje 
o súčasnom stave horninového prostredia a prognózuje 
možnosti aktivovania faktorov zraniteľnosti v území vo 
všeobecnej rovine. 

3. krok. Predmetom je konfrontačná prognóza ini
ciovania faktorov zraniteľnosti horninového prostredia pri 
jednotlivých alternatívach riešenia aktivít a hodnotenie 
horninového prostredia na prognózované fa ktory. Vy
užívajú sa nielen archívne materiály a osobné skúsenosti 
expertov, ale spravidla je nevyhnutné zúžitkovať aj údaje 
získané doplňujúcou dokumentáciou odkryvov a do
datočnými výsledkami laboratórnych alebo terénnych 
skúšok. Dôležité sú priebežné konzultácie s projektantmi 
aktivity. 
Výsledkom býva: 

- definovanie aktivovaných faktorov zraniteľnosti, 
- prognóza vývoja aktivity faktorov a prejavov zrani-

teľnosti, 
- stanovenie zraniteľnosti horninového prostredia, 
- zostavenie máp citlivosti hornín a zraniteľnosti horni-

nového prostredia, 
- odporúčanie optimálnej alternatívy riešenia aktivity 

z hľadiska zraniteľnosti horninového prostredia, 
- rámcové 1iešenie minimalizácie negatívnych vplyvov 

diela na prírodné prostredie. 

Mapy citlivosti hornín sú analytickým súborom máp 
a každá z nich plošne alebo priestorovo hodnotí citlivosť 

na jeden alebo niekoľko faktorov zrani teľnosti. Zná
zorňujú sa na nich : 

- komplexy hornín členených podľa Smernice SGÚ 
č . 1/1989 na zostavenie inžinierskogeologických máp, 
spravidla sivou šrafúrou, 

- ci tlivosť hornín na hodnotený faktor zraniteľnosti, 
a to farebnými plochami, 

- jestvujúce prejavy zra niteľnosti horninového pro
stredia, a to v zmysle Smernice SGÚ č . 1/1989 bodo
vými značkami červenou farbou, 

- lokalizác ia posudzovanej aktivity , čiernym alebo 
červeným obrysom, 

- základný miestopis, vodopis a výškopis. 
Mapa obsahuje aj textovú vysvetlivkovú čas ť s cha

rakteristickými údajmi o znázornených javoch a pro
cesoch usporiadanú do prehľadnej tabuľky. 

Mapa zraniteľnosti horninového prostredia sa zostavuje 
na základe máp citlivosti hornín, a to spáj aním plôch 
znázorňujúcich výskyt horninových typov s rovnakou 
ci tli vosťou na zraniteľnosť . Stupne zraniteľnosti sa 
spravidla značia farebnými plochami alebo šrafúrou 
s od tieňom červenej , žltej a zelenej farby. Mapa musí 
obsahovať kvalitatívne údaje v takej úrovni, aby sa dala 
využiť pri zostavovaní súbornej mapy zraniteľnosti 

Obr. 4a. Fragment Mapy zrani teľnosti horninového prostredia 1: IO OOO 
- Vodné dielo Žilina (čiernobie la verzia.) 

Fíg. 4a. Fragment of Vulnerability map 1 : 10 OOO - Žilina Hydraulic 
Structure. (Black-and-whiťe version. ) 
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Legenda Horninové prostredie Morfológia reliéfu Očakávaný konflikt Stupeň zranitelnosti Poznámka 

~ 
Prevažne kamenitá, piesčitá a ílo- častý zosuvný reliéf, Pri zemných prácach a iných sta- Velmi zranitelné až stredne 
vitá hlina s ílovcami, slieňovcami ale tiež stabilné svahy vebných zásahoch do horninového zranitelné horninové pro-

aktívne 
a pieskovcami flyša v podloží. Tiež s potenciálnym nebez- prostredia, ktoré spôsobujú zmeny stredie (2. - 3. st.) 

Iv v) okraje terás . Geologické štruktú- pečenstvom oživenia v hydrogeologickom režime. Vznik 
ry vhodné na vývoj svahových svahových pohybov. zosuvov je veľmi pravdepodobný. 

potenciálne pohybov. 

lvvv;J Väčšinou hlina v nivách. Geologické Typická pre riečne ni- Zmena vlastností zeminy pri styku Stredne zraniteľné ho•ni- Značené len 
štruktúry náchylné na degradovanie vy. Povrch prevažne s vodou (spravidla zmena konzis- nové prostredie (3. st.) v miestach exi-
únosnosti základovej pôdy zmenou rovný. tencie alebo ufahnutosti). stujúcej výs-
hladiny podzemnej vody. tavby. 

~ 
Sedimenty poriečnej nivy, prevažne Rovinatý povrch te- časté zamokrenie povrchu územia, Stredne zranitelné až mier-. piesčitá až ílovitá hlina, príp. jemný rénu . príp. pôsobenie iných faktorov zra- ne zranitelné horninové pro-
piesok. nitelnosti. stredie (3. - 4. st.) . 

~ 
Sedimenty terasových stupňov, Povrchová hlina často vykazuje Stredne zranitelné až mier-
piesčitá až ílovitá hlina, v podloží Výrazný terénny stu- náchylnosť na objemové zmeny pod ne zranitelné horninové 
štrk a piesok. peň, typický pre riečne vplyvom zmien vlhkosti. Málo odo!- prostredie (3. - 4. st.). 

terasy. né proti erózii. 

~ Sedimenty náplavových kužefov, Typické morfologické Horninové prostredie málo citlivé, Nepatrne zraniteľné horni-
hli ni to-kameni té až piesči té sedi- tvary pre náplavové ojedinelá možnosť sufózie. nové prostredie (5 . st.). 
menty, zle vytriedený piesok a štrk. kužele. 

~ Hlinito-kamenitý sutinový materiál. Hladko modelované Pomerne stabilné prostredie, ojedi• Mierne zranitelné horninové .,,. 
svahy. nele náchylné na sufóziu. prostredie (4. st.) 

~ Flyšové horniny paleogénu a me- Svahy bez vývoja sva- Najmä ílovce a slieňovce náchylné Mierne zraniteľné horninové 
zozoický obal bradiel - piesok, slie- hových pohybov pomerne na zvetrávanie. prostredie (4. st.) 
ňovec, ílovec, prípadne zlepenec. hladko vymodelované. 

fiilII] Iné skalné horniny. Veľmi stnné svahy. Horninové prostredie nie je citlivé. Nepatrne zranitelné horni-
nové prostredie (5. st.) 

~ Zdroj znečistenia horninového Zvýšený obsah chemických prvkov Velmi zranitelné horninové 
prostredia. Predpoklad kontaminácie netypických pre horninu. prostredie (2. st.). 
hornín v zóne areácie. 

Obr. 4b. Charakteristika zraniteľnosti horninového prostredia - Vodné dielo Žilina. 

Fig. 4b. Vulnerability characteristics of rock environment - Žilina Hydraulic Structure. 

prvkov životného prostredia. Preto optimálny objem 
informácií, ako aj mierku mapy stanovuje expert 
s ohľadom na predpokladaný konflikt horninového pro
stredia a aktivity. časť takejto mapy v mierke 1 : 10 OOO 
sme zostavili a je na obr. 4a a 4b. Obsahuje grafické 
a tabuľkové údaje o horninovom prostredí, morfológii 
reliéfu, charaktere očakávaného konfliktu a o stupni 
zraniteľnosti horninového prostredia. Znázorňuje časť 
územia na V od Žiliny. Bola zostavená ako geologický 
podklad pre Mapu ekologickej únosnosti prírodného 
prostredia - Vodné dielo Žilina v mierke 1 : 10 OOO 
(autori Drdoš et al., 1992) a znázorňuje zraniteľnosť 
územia výstavbou a prevádzkou Vodného diela Žilina na 
Váhu. Bola dokumentačnou prílohou východiskovej 
environmentálnej štúdie zostavenej v rámci EIA pre toto 
vodné dielo. 

ekonomické, ale aj funkčné, prevádzkové hľadisko. 
Výsledkom je spravidla tzv. podrobná štúdia EIA. 

4. krok. Konfrontuje predpokladané konflikty horni
nového prostredia a technického systému na mini
malizáciu ekologicky negatívnych vplyvov. Výber 
optimálneho riešenia musí brať do úvahy ekologické, 

5. krok. Rieši monitorovanie prvkov horninového 
prostredia. Navrhuje predmet a rozsah monitorovania, ako 
aj kvalitatívne podmienky na budovanie monitorovacích 
miest. 

Predmetom riešenia je aj frekvencia meraní, organizácia 
banky monitorovaných údajov a kritériá signalizácie 
havarijných situácií. Postupnosť uvedeného riešenia je na 
obr. 5. 

Geológovia v procese EIA 

Hodnotenie horninového prostredia v rámci EIA 
vyžaduje účasť odborne zdatných a skúsených expertov 
orientovaných na aplikovanú geológiu, ktorí do expertnej 
činnosti spravidla musia zapoj iť aj iných špecialistov 
aplikovaného a základného geologického ·;ýskumu. Miera 
využitia expertov z geológie závisí najmä od geologic
kých a geomorfologických pomerov lokality a od cha-
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Projekt aktivity 
Požiadavka na EIA 

1. krok 
Zistenie základných údajov o geologickom 

prostredí 

2. krok 
Definovanie konfliktov medzi aktivitou 

a geologickým prostredím 

3.krok 
Konfrontácia prognózy vplyvu aktivity 
a zraniteľnosť horninového prostredia 

4. krok 
Výber optimálnej alternatívy projektu 

5. krok 
Návrh monitorovania horninového prostredia 

Obr. 5. Schéma hodnotenia horninového prostredia pre EIA. 

Fig.5. Block diagram of rock environment valuation for EIA. 

rakteru aktivity. Z hľadiska inžinierskeho geológa sú 
zaujímavé najmä: 

- vodné, dopravné, energetické a iné inžinierske stavby, 
- ťažba nerastných surovín, 
- odpad a skládkovanie, 
- urbanizácia, 
- iné aktivity, najmä výrobné a spracovateľské technológie, 
- čiastočne aj legislatíva. 
Účasť inžinierskeho geológa ako experta v EIA je 

nevyhnutná najmä pri hodnotení aktivít v geologickom 
prostredí citlivom na svahové pohyby, presadanie, sufóziu 
a objemové zmeny, zvetrávanie, eróziu, skrasovatenie 
a pod. Za nevyhnutnú sa pokladá jeho expertná účasť na 
hodnotení možnosti vzniku konfliktov medzí aktivitami 
a geologickým prostredím v územiach s využiteľnou zá
sobou surovín, v územiach chránených ako významné 

~ Geologické a tektonické pomery 

~ 

H Opis hornín a ich rozšírenie 

H Geodynamické procesy a ich aktivita 

H Hydrogeologické pomery 

H Inžinierskogeologické pomery a inž. geol. vlastnosti hornín 

H Výskyty nerastných surovín 

H Iné potrebné údaje 

Definovanie aktivovaných faktorov zraniteľnosti 

Prognóza vývoja faktorov a prejavov zraniteľnosti 

Stanovenie zranitelnosti horninového prostredia 

Mapy citlivosti a zraniteľnosti 

Minimalizácia negatívnych vplyvov 

Odporučenie optimálnej alternatívy 

Vybudovanie monitorovacej siete 

Návrh frekvencie meraní 

Zber dát a organizácia banky dát 

Kritériá havarijných situácií 

geologické lokality, v hydrogeologicky hodnotných úze
miach a z hľadiska projektovaných aktivít v málo 
vhodných územiach, napr. s nevhodnou základovou pôdou, 
s vysokou seizmicitou, v zamokrených územiach atď. 

Záver 

Vďaka hodnoteniu vplyvov ľudských aktivít na životné 
prostredie (EIA) vznikla nová kvalita vzťahov medzí 
aktivitami človeka a ochranou životného prostredia. Za 
jej najvýznamnejšiu charakteristiku treba pokladať snahu 
minimalizovať degradáciu životného prostredia, a to nie 
negovaním ľudských aktivít, ale prevenciou, ktorá je pod
statne lacnejšia a efektívnejšia. 

Z hľadiska inžin_ierskej geológie vnáša hodnotenie 
konfliktov ľudských aktivít s geologickým prostredím 

1 

1 

1 

1 

1 
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do inžinierskogeologickej problematiky nový komplex 
otázok, ktorých riešenie v tomto odbore síce nemožno 
považovať za úplne nové, ale je novou interpretáciou 
inžinierskogeologických informácií. Musíme konšta
tovať, že prvé praktické skúsenosti prezrádzajú často 
úsi lie zužovať geologickú problematiku len na zne
čisťovanie podzemných vôd a zosúvanie svahov. 
Pritom sa zabúda, že sa na znehodnocovaní životného 
prostredia zúčastňujú aj také „nenápadné" geologické 
faktory, ako je presadanie, erózia, abrázia, znečis
ťovanie horninového prostredia, zmena vlastností 
základovej pôdy a i. Publikovaný postup hodnotenia 
horninového prostredia na účely EIA je pokusom 
prispôsobiť ho metodike hodnotenia ostatných, hlavne 
biotických zložiek prírodného prostredia tak, aby s ním 
bolo rovnocenné. 
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Engineering-geological valuation of the rock environment for the environmental impact assessment (EIA) 

The environmental impact assessment (EIA) concerns all 
components of the environment, including rocks. Therefpre, 
the valuation of rock environment in the framework of EIA, 
in its content and level of results, must be comparable and 
compatible with the valuation oľ the other elements of the 
environment as a whole. Hence the methods of rock 
valuation follow from the assessment of rock susceptibility 
and vulnerability of rock environment by systematic human 
activities. Rock susceptibility fro m the viewpoint of EIA is 
defined as the ability of rock environment to resist the 
influence of vulnerability fact ors due to technological 
systems. Base on this definition , a group of sensitive and a 
group of resistant rocks are classified. The term vulnerability 
is used to characterize the degree and type of rock 
environment reaction to vulnerability factors caused by the 
geo-technical system. Rock environments are classified into 
5 degrees of vulnerability: Degree 1 • critically vulnerable, 
Degree 2 • very vulnerable, Degree 3 - medium vulnerable, 
Degree 4 - slightly vulnerable, and Degree 5 - insignificantly 
vulnerable rock environments . An important element of the 
valuation process is the documentation of vulneraility 
factors and their manifestation. In geological conditions of 

the Western Carpathians the in flue nce of up to 12 vul
nerability factors can be expected. This term includes 
geological processes, caused or intensified by anthropogene 
activities, deteriorating or improving the quality of 
indivídua! elements of the rock environment. The 
vulnerabili ty valuation of rock environment must consider 
the geologica l-tectonic situation, rock li thology , geo
dynamic activity, hydrogeological conditi ons, geological 
engineering conditions and characteristics, occurrence of 
mineral resources, and other factors necessary to complete 
the overall geological characteristics of the investigated 
territory. The EIA valuation process of the rock environment 
consists of 5 me thodical steps. Their solut ion resul ts in 
drawing a Vu lnerability Map of the Rock Environment, 
selection of an optima! economic-geologic al variant of 
activity project and vulnerability factors monitoring pian. 
The published procedure of valuation of the geological 
environment for EIA purposes is an attempt to adapt this 
valuation methods for other, especially biological com
ponents of the natural environment, so that te valuation of 
all components of the natural environment would be equal in 
the framework of EIA. 
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Výsledky geofyzikálného prieskumu na lokalite Sokolec 
(rázdielsky blok pohoria Tríbeč) 

ANDREJ MOJZEŠ 1• MAROŠ NIKOLAJ' a ROMAN PAŠTEKA1 

1Prírodovedecká faku lta UK, katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky, Mlynská dolina , 842 15 Bratislava 
2Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 840 00 Bratislava 

(Doruc'ené 28. 11.1994, revidovaná verzia doručená 10.3.1995) 

Complex surface geophysical exploration in the Sokolec area (the Rázdiel block of the Tríbeč Mts.) 

Geophysical exploration was the contribution to fmther complex and extended survey of the studied 
area. The Sokolec area is one of two locali ties with hopefulness for occurrence of impregnation gold 
mineralization of Carlin type, where detailed geological and geochemical study had been carried out 
(the another locali ty is the Remata area in the Kremnické vrchy Mts.). The main aim of exploration was 
to try to fi nd the probable source of alteration medium which caused intensive silicification of primarily 
carbonate rocks (j asperoides) with the presence of Au and possible transportation ways of these altera
tion solutions (mainly tectonics). 

Key words: impregnation Au minerali zation of Carlin type, surface geophysical exploration 

úvod 

Na podnet geologických riešiteľov J. Knésla (Geologický 
prieskum, š. p., Banská Bystrica) a V. Oružinského (Príro
dovedecká fakulta UK) vykonali pracovníci katedry apliko
vanej a environmentálnej geofyziky PriF UK neveľký ob
jem terénnych geofyzikálnych prác v širšom okolí kóty So
kolec (799 m n. m.) v sv. časti Tríbeča v blízkosti jeho 
styku s Vtáčnikom a Pohronským Inovcom. 

Ako uvádzajú spomenutí autori v mnohých publikova
ných prácach (napr. Knésl a Knéslová, 1993; Oružinský 
et al ., 1994), táto lokalita spfňa všetky základné pozitív
ne kritériá poukazujúce na prítomnosť impregnačnej Au 
mineralizácie carlinského typu. Na takýto cieľ sa tu reali
zovali aj geofyzikálne práce, ktoré doplnili komplex po
drobných prospekčných geologických, geochemi ckých 
a atmoaurometrických prác . 

Do podobného súboru geologických a geochemických 
prospekčných prác sa zaradil a s podobným ciefo1n vyko
nal geofyzikálny prieskum aj ďalšej , z hľadi s ka ná
dejnosti na výskyt impregpačnej AÚ mineralizácie ve ľmi 
zaujímavej lokality Remata v Kremnických vrchoch, kde 
sa výsledky už overili mientačnými v11mi (Knésl a Knéslo
vá, 1993; Okáľ, 1990). Avšak rozdiel medzi geofyzikál
nymi prácami vykonanými na obidvoch lokalitách bol 
v ich objeme a metodike (na lokalite Sokolec išlo v zmysle 
overenia použitej metodiky na riešenie tej to problematiky 
o pokusné, predbežné meranie; použili sa geofyzikálne 
metódy poskytujúce skôr povrchovú a plošnú informáciu 
ako hÍbkovú, aj keď každá z nich je charakteristická svo
jím hÍbkovým zásahom, ktorý je však v priebehu meraní 
viac-menej konštantný) . 

Klasické geofyzikálne metódy nepatria pri tomto type 
mineralizácie medzi základné vyhľadávacie metódy, slúžia 
ako doplnkové metódy, najmä na spresnenie priebehu sty-
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ku horninových celkov, zistenie tektonických línií a iba 
v menšej miere na priestorové sledovanie sekundárne alte
rovaných zón siliciľikácie. 

Geologická stavba lokality Sokolec 

Keďže geologická stavba širšieho okolia kóty Sokolec 
bola predmetom samostatného výskumu a je dobre opísa
ná v publikovaných prácach (Oružinský et al., 1994; Raj
noha, 1994; Knésl a Knéslová, 1993), obmedzíme sa iba 
na strnčný opis (obr. 1). Okolie kóty budujú hlavne mig
matity rázdielskeho kryštalinika, permské sedimenty 
a spodnotriasový kremenec u-íbečskej série a triasový dolo-
1nit krížňanskej tektonickej jednotky. V priestore predpo
kladaného tektonického styku kremenca a dolomitu je na 
povrchu vyvinutá pomerne rozsiahla zóna silicifikovaných 
hornín charakteru jasperoidov (pravdepodobne geneticky 
spätá s neovulkanitmi Vtáčnika) s obsahom Au v stoti
nách až desatinách gr1. Tento typ alterovaných hornín sa 
v súčasnosti pokladá za jeden zo základných indikačných 
pi-íznakov impregpačných mineralizácií Au typu Carlin. 

Geofyzikálny prieskum 

Geofyzikálny prieskum sa realizoval na piatich profi
loch (Sl - S5; obr. 1) v celkovej dfžke cca 5 km. Merania 
pokryli plochu cca 1,4 x 1,2 km. 

Hlavnou úlohou geofyzikálnych prác bolo získať informá
cie o horninovom prostredí najmä z predfžených častí profi
lu SL S2, S4 a S5 (t. j . z metráže do 600 m), kde sa ne
realizoval odber vzoriek a ich analýza. Išlo hlavne o mapo
vanie horninových celkov, ich styku a zistenie priebehu tek
tonických línií, prípadne sledovanie silicifikovaných zón. 

Na tento cieľ sa zvolil nasledujúci komplex geofyzikál
nych metód: 
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Obr. 1. Geologická mapa lokality Sokolec (podfa Oružinského et al. , 
1994). 1 - kvartér, 2 - andezit (neogén), 3 - 6 - krížňanský príkrov, 
3 - karpatský keuper (norik), 4 - lunzské vrstvy (spodný karn), 5 - do
lomit (anis - ladin), 6 - vápenec (anis), 7 - 8 - tríbečská séri a, 7 - kre
menec (spodný trias), 8 - arkóza, droba (perm), 9 - svory, migmatity, 
IO - 12 - silicifikácia (10 - slabá, 11 - stredná, 12 - silná; jasperoidy), 
13 - pôvodné geologické profily, 14 - predlženia profilu Sl až S5 na 
geofyzikálne práce, 15 - metráž na profile (m] . 

Fig. 1. Geological map of Sokolec locality, Tríbeč Mts. 1 - Quaterna
ry, 2 - andesite (Neogene) , 3 - 6 - Krížna nappe, 3 - Carpathian Keu
per (Norian), 4 - Lunzs beds (lower Carnian), 5 - dolomite (Anisian
Ladinian), 6 - limestone (Anisian), 7 - 8 - Tríbeč unit, 7 - quarzite (lo
wer Triassic), 8 - arkose, greywacke (Permian), 9 - mica schist, mig-• 
matite, 1 O - 12 - silicification (1 O - weak, 11 - medium, 12 - strong; 
jasperoide), 13 - primary geological profiles, 14 - elongation of SJ-S5 
profiles on geophysical purpose, 15 - distance on profile [m). 

- profilová magnetometria s krokom merania 20 m, 
- symetrické odporové profilovanie (SOP) s usporiada-

ním A40M20N40B a s krokom merania 20 m, 
- metóda veľmi dlhých vfn (VDV) s krokom merania 

20 m, 
- profilová gamaspektrometria s krokom merania 40 m. 
Dovedna sa týmito metódami premeralo 252 bodov. 

Magnetometria 

Na meranie T-zložky geomagnetického poľa sa použil 
protónový magnetometer PM-2 s rozlišovacou schopnos
ťou 1 nT a súbežne s profilovým meraním druhý prístroj 
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Obr. 2. Mapa izolínií LIT. 1 - LIT [nT], 2 - body merania. 

1200 

Fig. 2. Map of isolines of LIT. 1 - LIT [nT] , 2 - points of measurement. 

toho istého druhu v staničnom režime automaticky zazna
menával variácie geomagnetického poľa na vhodne zvole
nej báze. Namerané hodnoty sa opravili o den.né vaiiácie, 
o normálny gradient zemského magnetického poľa 
a o nonnálne pole, ktoré bolo určené štatisticky (na zá
klade módu početnosti ) na úroveň 48 039 nT. 

Z výsledných hodnôt anomálie ~ T [nT] sa zostrojila 
mapa izočiar ~T (obr. 2). 

Geoelektrické metódy 

Geoelektrické parametre hornín lokality sa merali 
dvoma metódami - symetrickým odporovým profilova
ním (SOP) a elektromagnetickou metódou veľmi 

dlhých vfn (VDV,). Na meranie metódou SOP sa použi
la nízkofrekvenčná digitálna odporová aparatúra GOF A 
a výsledkom merania bol zdanlivý merný odpor hornín 
Pz [Q m]. Pri metóde VDV bol použitý prístroj EDA 
78-ERA 77 a okrem zdanlivého merného odporu hornín 
Pvov [Q m] sa merali aj parametre sekundárneho 
elektromagnetického poľa horninového prostredia - jeho 
reálna (Re)[%] a imaginárna (Im)[%] zložka, ako aj fá
zový posun q, [0 ] medzi primárnym a sekundárnym 
elektromagnetickým poľom. Registrovalo sa elektro
magnetické vlnenie navigačného vysielača GBR s frek
venciou 16,0 kHz. 

Z nameraných parametrov Pz a Pvov boli zostrojené 
mapy izoohm (obr. 3 a 4), podľa ktorých bola lokalita 
kvalitatívne interpretovaná. 
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Obr. 3. Mapa izoohm p,. 1 - p, [Qm), 2 - body merania. 

Fig. 3. Map of isoohms p2 • 1 - P, [Qm), 2 - points of measurement. 

Gamaspektrometria 

Gamaspektrometrické merania sa vykonali prenosným 
256-kanálovým gamaspektrometrom GS-256 so sondou 
so scintilačným kryštálom Nal(Tl) s veľkosťou 76 x 76 mm 
v štyroch energetických oknách, nakalibrovaných na meranie: 

1. úhrnnej gamaaktivity Q [ppm eU] , 
2. koncentrácie draslíka 4°K (%], 
3. koncentrácie uránu 238U [ppm eU], 
4. koncentrácie tória 232Th [ppm eTh]. 
Merania sa vykonávali na povrchu po odstránení naj

vrchnejšej humusovej vrstvičky pôdy 3 min na každom 
meracom bode. 
Účelom gamaspektrometrických meraní bolo rozčleniť 

horninové prostredie pod(a rádioaktivity jeho pôdneho po
kryvu, pretože 90 % registrovaného gamažiarenia pochá
dza z vrchného horizontu mocného 0,15 m (IAEA, 1990). 

Výsledky meraní sú znázornené vo fonne máp izolínií 
meraných veličín (obr. 5, 6, 7 a 8). 

Výsledky meraní a ich interpretácia 

Na mape izolínií i\ T magnetického pofa (obr. 2) vi
dieť, že okrem výraznej a pozoruhodnej anomálie na profi
le S4 (okolo metráže 140 m) je celkový obraz rozloženia 
pofa oproti výsledkom ostatných použitých metód 
(obr. 3 - 8) monotónnejší a bez výraznejších gradientov. 

Pri kvantitatívnej interpretácii profilových hodnôt ó. T 
sa použila metóda totálneho normovaného gradientu pofa 
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Obr. 4. Mapa izoohm Pvov· 1 - Pvov [Qm), 2 - body merania. 

Fig. 4. Map of isoohms Pvov· 1 - Pvov !Qm], 2 - points of measurement. 

(Berezkin, 1967; Jelisejeva, 1982). Jej výsledky posky
tujú približný obraz o možnom rozmiestnení zdrojov po
fa vyskytujúcich sa v spätosti so subvertikálnymi alebo 
subhorizontálnymi ohraničeniami anomálnych štruktúr. 

Ak sa vezme do úvahy hÍbkový dosah geoelektrických 
metód (pri SOP je hMAX 50 m, pri VDV hsKIN 50 - 100 m), 
získa sa približný trojrozmerný obraz rozloženia odporu 
horninového prostredia. Mapy izoohm p2 a Pvov ( obr. 3 
a 4) sa zhodujú veľmi dobre. Na obidvoch sa výrazne pre
javuje najvyššími hodnotami odporu (až 10 OOO Q m, 
tab. 1) úzky pás spodnotriasových kremencov smeru 
JZ - SV v metráži profilov cca 800 - 1200 m, ktoré tu 
formujú výrazný morfoštruktúrny prvok - chrbát s naj
vyššími nadmorskými výškami lokality. Od kóty Soko
lce, najvyššie položeného bodu, terén relatívne prudko 
klesá najmä na JV, SV, SVV a na Z. Naopak menší po
kles nadmorskej výšky je v sz. smere od kóty Sokolce 
v oblasti medzi profilom S4 a S3. Okrem tohto chrbta 
nie sú na lokalite iné miesta, kde by bol gradient reliéfu 
natoľko veľký, aby ovplyvnil výsledky najmä geoelek
trických meraní. O terénnom gradiente sa v prípade k.re
mencového chrbta uvažovalo pri interpretácii výsledkov 
geoelektrických metód. To isté platí aj o k.remencovom 
chrbte Cígerovej skaly (71 1 m n. m.) smeru S - J, na 
ktorého vrchole sa začína profil S5 metrážou 160 m. Na
proti tomu najnižšie hodnoty odporu (až 50 Q m, tab. 1) 
vykazujú línie tektonického charakteru idúce rovnobežne 
so sz. ohraničením pásma k.remencov Sokolca a v západ
nej časti lokality aj v smere JJZ - SSV, čím kopírujú vý-
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Obr. 5. Mapa izolínií úhrn neJ gamaaktivi ty. l - úhrnná gamaaktivita Q 
[ppm eU], 2 - body merania . 

Fig. 5. Map of isolines oftotal garnma ray activity. 1 • total garnma ray 
activity Q [ppm eU], 2 - points of rneasurement. 
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Obr. 7. Mapa izolínií koncentrácie U. 1 - koncentrácia U [ppm eUJ, 
2 - body merania. 

Fig. 7. Map of isolines of uranium concentraticin. 1 - concentration of 
U [ppm eUJ, 2 - points of measurement. 
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Obr. 6. Mapa izolínií koncentrácie K. 1 - koncentrácia K [%), 2 - bo
dy merania. 

Fig. 6. Map of isolines of potassium concentration. 1 - concentration of 
K [%], 2 - points of measurement. 
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Obr. 8. Mapa izolínií koncentrácie Th . 1 • koncentrácia Th 
[ppm eTh] , 2 • body merania . 

Fig. 8. Map of isolines oť· thorium concentration. 1 - concentration of 
Th [ppm eTh], 2 - points of measurement. 
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ch dné ohraničenie pásma kremencov Cígerovej skaly. 
Nízkoodporové línie pravdepodobne predstavujú stykové 
zóny kremenca a dolomitu, ktoré mohli slúži ť ako cesty 
migrácie hydrotenn spôsobujúcich rôzne alterácie a pre
meny pozdÍž týchto línií. Línie sú mierne sklonené. Ich 
prítomnosť potvrdili metódy ešte v hÍbke cca 150 m. 
Z odporového hľadiska ide o úzke pásma kvázihomogén
neho nízkoodporového prostredia s miernym rastom od
poru s h1bkou. Tieto vodivé zóny sa potvrdili aj maxima
mi gradien tov reálnej zložky elektromagnetického poľa 
vypočítanými podľa vzťahu D. S. Frasera (Karous 
a Knez, 1977). 

Na obidvoch mapách izoohm sú veľmi dobre čitateľné 
aj bloky kompaktného dolomitu (tab. 1), napr. na sz. po
lovici profilu S2 a na sz. konci S3 a S5, pokiaľ ich ne
tienia mocnejšie (reálny hÍbkový dosah použitého uspo
riadania SOP je cca 25 m) a vodivejšie pokryvy kvanéru 
a lunzských vrstiev (tab . 1), ako je to na väčšej časti pro
filu S4 ( obr. 10) a na čast i S5. 

Tab. l 
Zdanlivý merný odpor hornín s prihliadnutím na tektonickú 

postihnutos ť na lokalite Sokolec 
Apparent resistivity of rocks in regard to tectonic destruction 

in the Sokolec area 

Hornina 

silne tektonicky postihnutý 
dolomit, resp. kremenec 
dolomit zakrytý kvartérom 
a lunzskými vrstvarrti 
kompaktný dolomit 
kompaktný kremenec 

Zdanlivý merný odpor [Qmj 

50 - 300 

300 - 700 
700 - 4000 

1000 - 10 OOO 

Z výsledkov gamaspektrometrie je na prvý pohľad zrej 
mé, že distribúcia K ( obr. 6) a Th ( obr. 8) je takmer úpl
ne zhodná. Distribúcia U (obr. 7) je v niektorých častiach 
s nimi v dobrej zhode, inde sa zase odlišuje. Takéto rozlo
ženie základných zdrojov rádioaktivity horninového prost
redia potvrdzuje aj mapa izolínií úhrnnej gamaaktivity 
(obr. 5), ktorá je výs ledkom registrácie gamažiarenia šir
šieho energetického in tervalu. Na mapách všetkých šty
roch parametrov sa pásmo kremencov prejavilo rovnako, 
a to ako lineárny pretiahnu tý prvok smeru JZ - SV v jv. 
časti lokality v metráži asi 1200 - 800 m na všetkých 
profiloch Sl -· S5 s najnižšími hodnotami v rámci zá
ujmového územia (tab. 2). Podobné hodnoty sú aj v zá-
padnej časti lokality (profil S4 a S5 sa začínajú na styku 
kremencov a dolomitov). 

Na mapách izolínií koncentrácie K, Th a úhrn nej gama
aktivity je zjavná výrazná koncentrická anomália so stre
dom na profile S4 v metráži cca 300 - 350 m, kde tieto 
parametre dosahujú najvyššie hodnoty na lokalite: úhrnná 
gamaaktivita až 26,9 ppm eU, koncentrácia K až 4,6 % 
a koncentrácia Th 10,6 ppm eTh. Podružná anomália po
dobných hodnôt, ale menšieho rozsahu sa nachádza v jz. 
smere na profile S5 so stredom v metráži cca 350 - 400 m. 
Ide pravdepodobne o kombinovaný prejav kvartérnych 
uloženín a lunzských vrstiev (tab. 2). 

Mapa izolínií koncentrácie U (obr. 7) vykazuje isté od-

Tab. 2 
Úhrnná garnaaktivita Q a obsah K, U a Th v horninách lokality Sokolec 

ľotal gamma ray activi ty Q and concentrations of K, U and Th 
in rocks in the Sokolec area 

Hornina Q K u Th 
[pprn eU] [%] [ppm eU] [ppm eTh] 

kremenec <6 < 0,5 <2 <4 
dolomit 6 - 12 0,5 - 1,5 2 - 3 4- 6 
kvartér a lunzské vrstvy 12 - 26,9 1,5 - 4,6 3 - 4,5 6 - 10,6 
rauwacky 10 - 16 0,6 - 1,5 4,5 - 8,6 4-6 

lišnosti od distribúcie K a Th. Predovšetkým sa menej 
nápadne prejavil komplex kvartéru a lunzských vrstiev, 
ale výraznými anomáliami najväčších hodnôt (až 8,6 ppm 
eU) sa prejavili rauwacky (dolomit so zvýšeným obsa
hom bituminóznej zložky, a tým aj U; tab. 2). Sú to 
anomálie so stredom na profile S5 v metráži cca 550 m, 
na profile S4 v metráži cca 7 50 m a na začiatku profilu S 1. 
Rozčlenenie hornín na základe gamaspektromettických 

meraní (tab. 2) sa vcelku dobre zhoduje s charakteristikou 
takých istých horninových celkov v oblasti Skýcov - Veľké 
Pole spracovanou podľa výsledkov geofyzikálneho pries
kumu (Kurkin et al., 1985). 

Interpretácia mapy geofyzikálnych indícií 

Z výsledkov kvalitatívnej, ale najmä kvantitatívnej in
terpretácie hlavne magnetornetrických a geoelekttických 
profilových meraní bola zostrojená mapa geofyzikálnych 
indícií (obr. 9), zhŕ11 ajúca najdôležitejšie indície geofyzi
kálneho prieskumu. Zóna (1), vyčlenená hranicami na zá
klade geoelektrických parametrov horninového prostredia 
(označené bodkami) a subvertikálnymi rozhraniami inter
pretovanými z magnetometrických meraní (označené kli
žikmi) , veľmi dobre súhlasí so zmapovanou zónou silici
fikovaných karbonátov, kontrolujúcou výrazné geologic
ké rozhranie dolomity - kremence, a medzi profilom S4 
a S5 sa pravdepodobne rozdeľuje na dve vetvy (la) a (lb), 
ktorých prejavy sú už menej výrazné. Z porovnania h1b
kového dosahu obidvoch odporových geoelekttických me
tód vyplýva, že sa tá to zóna pravdepodobne viaže na tek
tonickú líniu so sklonom na SZ. Magnetometrické mera
nia poukazujú na jej prítomnosť v hfbke 10 - 100 m. Jej 
bezprostredným nadložím je povrchovo zmapovaná oblasť 
stredne a silne silicifikovaných karbonátov. 

Podobne sa prejavuje zóna (2), pripájajúca sa k zóne (1) 
medz i profilom S2 a S3. V magnetometrických mera
niach sa najvýraznejšie prejavila na profile S 1 v metráži 
cca 860 m v hÍbke 50 - 90 111. Veľmi dobre kopíruje pätu 
svahu kremencového chrbta a zrejme predstavuje jeho tek
tonické ohraničenie voči okoliu. 
Jednoznačne najväčšia magnetická anomália na mera

nom území (i'l T nad +30 nT) je na profile S4 v oblasti 
cca 80 - 150 m. Je sprevádzaná geoelektrickými paramet
rami výrazne indikujúcimi vodivú tektonickú líniu (3) 
(obr. 10). Podľa magnetometrie môže í sť o anomálne te
leso doskovitého tvaru mocné 20 - 30 m, vertikálne ulo
žené, s miernym sklonom na JV, s horným ohraničením 
v hfbke 15 - 25 m ? s magnetickou susceptibilitou cca 
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Obr. 9. Mapa geofyzikálnych indícií. I - výrazné vertikálne rozhrania 
z magnetometrie, 2 - menej výrazné vertikálne rozhrania z magneto
metrie, 3 - výrazné rozhrania podľa geoelektrických metód, 4 - menej 
výrazné rozhrania podľa geoelektrických metód, 5 - hranice výskytu 
polôh rauwackov z gamaspektrometrie, 6 - hranice výskytu lunzských 
vrstiev a kvartéru z gamaspektrometrie, 7 - označeni e zóny, 8 - profi 
ly, 9 - metráž na profile [m] , IO - vrstevnice [m n. m.], 11 - 14 - vý
sledky atmoaurogeochemických meraní obsahu Au (podľa Oružin
ského et al., 1994; 11 - do 50 ng/m3, 12 - 51- 100 ng/1113, 

13 - 101-150 ng/1113, 14 - 151-200 ng/1113) . 

Fig. 9. Map of geophysical indicaúons. 1 - the evident vertical bounda
ries obtained by magnetometry , 2 - less evident vertical boundaries 
obtained by magnetometry, 3 - the evident boundaries obtained by 
geoelectrical methods, 4 - less evident boundaries obtained by geo
electrical methods, 5 - the boundaries of rauwacks occurrence obtai
ned by gammaspectrometry , 6 - the boundaries of occurrence of 
Lunzs beds and the Quaternary obtained by gammaspectrometry, 
7 - marking of zone, 8 - profiles, 9 - distance on profile [m], 10 - level 
lines [m a. s. 1.). 1 J - 14 - results of atmoaurogeochernical mea
surements of Au content (11 - up to 50 ng/m3. 12 - 51 -100 ng/m 3, 

13 - 101-150 ng/1113, 14- 151-200 nglrn3). 

7000 - 9000 x 10-6 [SI], ktorá je až o rád vyššia ako sus
ceptibilita dolomitu a kremenca (asi 700 - 900 x 10·6 [SI]) 
a približne zodpovedá vyvretým magmatickým horninám, 
napr. andezitom. Mohlo by teda ísť o zvyšok alebo časť 
andezitovej clajky, ktorá prenikla do podpovrchovej časti 
po oslabenej tektonickej línii identifikovanej geo
elektrickými metódami a mohla slúžiť ako prívodný kanál 
pre hyclrotermy spôsobujúce silicifikáciu dolomitu v tejto 
časti. Zóna (3) pokračuje aj na profile S5 v metráži cca 
300 - 400 m, kele má síce menej výrazný prejav, ale vý
sledky magnetometrie poukazujú na jej prítomnosť v hfb
ke cca 40 - 100 m a odporové merania na jej sklon na JV. 
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Obr. 10. Výsledky meraní a schematický geologický rez podľa geofy
zikálnych výsledkov na profile S4. 1 - tektonicky a alteračne silno po
stihnutý dolomit, 2 - tektonické poruchy. Ostatné vysvetlivky ako na 
obr. 1. 

Fig. 1 O. The results of measurements and schematic geological section 
of the profile S4. 1 - dolomites strong stricken by tectonics· and altera
tion, 2 - faults. Other explanation as on the Fig. 1. 

Diskusia a záver 

Treba spomenúť niekoľko okolností, ktoré interpretáciu 
nameraných výsledkov sťažovali a ich odstránenie by 
mohlo byť vhodným námetom do ďal šej práce. Jednou 
z nich bola napríklad lokalizácia siete merania, najmä ne
predÍženie profilu S3 na úroveň ostatných profilov. Nepo
mer medzi krokom merania (20 a 40 m) a vzájomnou 
vzdialenosťou profilov (cca 300 m) bol zdrojom chýb pri 
použitých interpolačných výpočtoch máp izolínií. Na lep
šiu interpretáciu anomálneho telesa na profile S4 by bolo 
vhodné zahustenie profilov a predfženie napr. profilu S2 
sz. smerom, kde sú geologicky zmapované andezity. Na 
koreláciu nameraných výsledkov by bolo vhodné lokali
zovať do oblasti aspoň dva priečne profily. 

Geofyzikálny prieskum lokality Sokolec vybranými 
geofyzikálnymi metódami priniesol nasledujúce infonná
cie podporujúce základné predpoklady výskytu Au im
pregnačnej mineralizácie typu Carlin: 

- Komplexná geologická stavba územia sa potvrdila 
v obraze geofyzikálnych polí, ako aj v kvantitatívnej in
terpretácii ich hodnôt. 

- Pritomnosť vyvretých hornín intruzívneho komplexu 
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v tesnej blízkosti sedimentárnych formácií najhodnover
nejšie potvrdili výsledky magnetometrie na profile S4. 

- Pritomnosť tektonických porúch v prostredí sedimen
tárnych komplexov overili výsledky magnetometrie, me
tódy SOP aj metódy VDV. 

- Prítomnosť formácií sedimentárnych hornín prevažne 
karbonátového zloženia s výraznou litologickou variabili
tou a s dostatočným obsahom rozptýlenej organickej 
hmoty potvrdili dve nezávislé merania odporu hornín (p2 

a PvDv) a garnaspektromet1ia (vyčlenenie viac, resp. me
nej silicifikovaného dolomitu a polôh rauwackov). 

- Sekundárne silicifikované zóny, pásma a hniezda 
v prostredí dolomitu koreluj ú s minimami gamaspektro
metrie v rámci jej vyčlenenia dolomitu . 

Za najväčší prínos geofyzikálneho prieskumu v oblasti 
kóty Sokolec možno považovať potvrdenie existencie vý
razného tektonického rozhrania karbonátov a kremenca 
a jeho súvislosti so zmapovanou zónou intenzívnej silici
fikácie karbonátov medzi kótou Sokolec a Martinkovým 
štáfom, zistenie prítomnosti tektonickej línie kopírujúcej 
sz. úpätie kremencového chrbta Sokolca, ktorá by mohla 
vysvetľovať prí tomnosť Au v analýzach v metráži cca 
800 m na profile S 1 a tektonickej línie ohraničujúcej 
z JV chrbát Cígerovej skaly s malým intruzívnym tele
som zachyteným profilom S4. 

Poďakovanie. Ôakujeme doc. [ng. J. Šefarovi, DrSc., za prečítame ru
kopisu a za cenné pripomienky a š. Holešovi za pomoc pri vyhotovo
vaní grafických príloh. 
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Complex surface geophysical exploration in the Sokolec area (the Rázdiel block of the Tríbeč Mts.) 

According to the geological and geochemical surveys the Sokolec 
area fulfils all assu mptions for occurrence of impregnation gold mi
neralization of Carlin type (Fíg. 1 ). The following course of study re
quired the realization of geophysical exploration whose main target 
was surface mapping of single rock units and their contacts. finding 
out tectonic lines and zones of silicified primarily carbonate rocks. 
Since it applied to surface geophysical exploration the most impor
tant claim, from the standpoint of silicification origin, was the loca
lization of venica! contacts and boundaries which could signify an 
occurrence of either tectonic lines or vertical structure elements on 
the depth level characteristic for the geophysical method respective
ly and specific conditions. 

For solving these tasks the following methods were chosen: 
- magnetometry profile mapping, 
- resistivity profile mapping, 
- electromagnetic profile rnapping and 
- garnmaspect rometry profile mapping. 
The measured area covered 1.68 km2. 

Measured results were interpreted qualítatively and quantitatively 
and are presented on the maps of single parameters isolínes (Fíg. 2 -
8). The map of geophysical indications on the Fig. 9 presents the 
summary of results. The profile curves on the Fig. l O document the 
most interesting part of the area - the beginning of the profile S4. 

At the first sight the picture of geophysical fields confirms the 
metallogenetic sterility of the Tríbeč Mts. eilher by very low values 
of magnetic field (max imum +32.5 nT), gammaactivity (maximum 
26.9 ppm eU) or by high values of apparent relative resistivity of 
rocks (up to 10 OOO Qm). This ís because quartzites and less- or more
silicified dolomites build up the majority of the studied area. On the 
other hand just due to low values of magnetic suscepti bili ty of sur
rounding environment the value of +32.5 nT became evident as real 
anomaly. Therefore it was possible to analyse it quantitatively and to 

model it as the effect of a steeply sloped three-dimensional sheet
shaped body (perhaps andesite dike) with magnetic susceptibility ten 
ti mes higher than its surrounding environment. Otherwise this value 
would be illegible. · 

Concern ing gammaspec tro metry it s main contribution lays on 
mapping the bou ndaries of the Quaternary and Lunzs beds (maxima of 
garnmaactivi ty and concentration of potassium and thorium mentio
ned above) as well as rauwacks (maxima of concentration of uranium) 
which completed the stratigraphy of the Krížna Nappe. It is possible 
that the body with higher magnetic susceptibility on the profile S4 
could appear also in rad ioactivíty field even though there are two fac
tors against. Firstly, its relatively deep localization (for geometry 
conditions of gammaspectrometry) and secondly, its covering by 
more radioactive quaternary sediments . Detailed mapping of nests of 
silicified carbonate rocks requires denser net. 

The field of results of resist iv ity measurements is relatively vari
able. From the highe~t val ues of resistivity of quartzites through go
od legible blocks of dolomites down to the lowest values of resistivi
ty of quaternary sediments . The zones of silicification correspond to 
the lines of the highest gradients on the maps of isoohms. Their mu
tual shift is a result of different depths of investigation and testifies 
to a steep slope (to NW or SE respectively) of either tectonic lines or 
some similar structure elements which could be the supply way for 
hydroterms and form an immediate "bedrock" of surface zanes of sili
cification . 

The results obtai ned by geophysical prospection of the Sokolec 
area in the Rázdiel blocR of the Tríbeč Mts. confirm that this region 
could fulfil basic prospection criteria of impregnation gold minerali
zation in carbonate rocks. Complex of used geophysical methods in
dicates that it is suitable for solving such problems. In future this or 
similar complex of geophys ical methods should have íts fixed posi
tion in the complex survey of areas with these problerns. 
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Poznatky z využívania klinoptilolitu pri deamonizácii odpadovej vody 
u nás a vo svete 

EVA CHMIELEWSKÁ-HORVÁTHOVÁ 

Katedra ekosozológie a fyziotaktiky PRIF UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 

(Doručené 23.3. 1995) 

Review of the clinoptilolite utilization for wastewater ammonia removal in Slovak ia and abroad 

Review of the industria! utilization of natural clinoptilolite in the process of wastewater treatment and 
the results obtained in Slovakia as well as the recent experience from Zeotrips to Water Reclamation 
Plant in Tahoe-Truckee (California) and Upper Occoquan Sewage Authority in Centreville (Virgínia) , 
USA is reported. 

The cation exchange selectivity of clinoptilolite for ammonia has been applied to remove ammonia
cal nitrogen from the tertiary effluents of several wastewater treatment facili ties, mostly as pi lot plants 
in Europe, in Japan, South Africa and USA where only one plant in the world using natural zeolite over 
15 years • Tahoe Truckee Sanitation Agency • is under operation up to the present. The use of clinopti
lolite for an ion exchange process has several advantages over other methods of ammonia removal. 

Particular attention is focused on the pilot pian! scale ion exchange technology verifi ed applicability 
of !he Slovakian clinoptilolite as a natural selective ion exchanger for removal of ammonia from tannery 
wastewater. The pilot u·eatment unit using zeolite as an advanced treatment process with complex rege
neration and renovation of eluates by means of air-stripping was situated at the exper imemal unit of the 
wastewater treatment plant Otrokovice of Shoe Manufacturing Industry Svit. 

The economic efficiency of both conventional biological nitrification-denitrification method and the 
method of ammonia removal by means of clinoptilolite is compared. 

úvod 

Rast populácie, priemyselnej a poľnohospodárskej vý
roby zvyšujú znečistenie vôd dusíkatými látkami. Vý
znamne sa na tom zúčastňuje aj arnoniakálny dusík. 

Problémy súvisiace s výskytom amoniaku sa od 70. 
rokov riešia najmä v technicky najvyspelejších krajinách 
sveta, ktoré majú vlastné náleziská zeolitov, pomocou 
iónovo-selektívnej výmeny na klinoptilolite . 

Technológia iónovej výmeny na klinoptilolite má v po
rovnaní s klasickou biologickou nitrifikáciou - denitrif'iká-

Obr. 1 a. Pohľad na čistiareň odpadovej vody v Tahoe-Truckee (TISA). 

Fig. la. Some view on waste water Treatment Plam in TISA. 
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ciou niekoľko predností. Nie je náročná na teplé klimatické 
podmienky a čas , netransformuje amoniakálny Nna iné ne
žiadúce dusíkaté rezíduá, šetrí zastavaný priestor (pokrýva 
len cca 30 % z plochy biologickej čistiarne) a adS-Orbovaný 
amónny ión, resp. eluovaný amoniak možno spätne využiť 
napr. v poľnohospodárstve ako umelé hnojivo. Napriek to
mu. Že iónovýmenná kapacita prírodného zeolitu je nižšia 
ako syntetických ekvivalentov, jeho selektivitné vlastnosti 
sú výraznejšie. Prírodný zeolit je cenovo ovefa prístupnejší. 

Na základe uvedených predností sa prírodný zeolit naj
mä klinoptiloli tového typu využíva na odstraňovanie 
amoniakálneho N prevažne v terciárnom stupni čistenia 
odpadovej vody. Sú známe niektoré projekty z Európy 
(1 , 2. 3. 4), ktoré sa sledovali výskumne až poloprevádz
kovo. z Japonska (5), Južnej Afriky a z USA (6, 7 ). 

Tahoe Truckee Sanitation Agency - čistiareň odpadovej 
vody využívajúca prírodný zeolit 

V Spojených štátoch je z množstva výskumných až veľ
kokapacitných ptiemyselných plne automatizovaných dea
monizačných staníc pracujúcich na báze využitia domá
cich zdrojov kl inoptilolitu za posledných asi 15 rokov 
v prevádzke dodnes len Water Reclamation Plant v mesteč
ku Truckee (Kalifornia) . V súčasnosti pracuje s kapaci tou 
26 100 m3/d a dočisťuje komunálnu odpadovú vodu z pia
tich lokalít údolia rieky Tmckee. Mechanicko-biologicko
-chemická čistiareň využíva 11 technologických stupňov 
čistenia vrátane finálnej zeolitickej deamonizácie vody. 
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Obr. lb. Bloková schéma čistenia odpadovej vody v TTSA (USA). 

Fig. 1 b. Flow diagram of waste water treatrnent at TTSA (USA). 

Na obr. la, b je celkový pohľad na kompletnú čistiareň 
odpadovej vody v TTSA (Tahoe Truckee Sanitation 
Agency). 

Komplex centrálneho zberača s vyrovnávacou nádržou 
a zachytávaním mechanických nečistôt hrablicami (zhrabky 
sa drvia a odvážajú na skládku). Z primárnej usadzovacej 
nádrže priteká odsedimentovaná odpadová voda do oxy
genačnej (aktivačnej) nádrže, v ktorej sú rozpustené 
a suspendované látky požierané prítomnými rrúkroorganiz
mami. V sekundárnej usadzovacej nádrži biomasa vysedi
mentuje a recykluje naspäť do aktivačnej nádrže. Odsedi
mentovaná odpadová voda sa chemicky upravuje koagulá
ciou pomocou síranu hlinitého, pomocných polymérnych 
flokulantov a vápna. Za výrazného rastu pH na hodnotu 
11 sa odstraňuje P a iné suspendované látky. Kal z tejto 
fázy sa separuje v chemickom číriči . Pri prevádzke čistiar
ne sa čistenie a úprava vody stále inovovali , napr. zavede
ním systému PhoStrip, ktorý využíva biologický spôsob 
redukcie obsahu P, čím sa znižuje množstvo anorganické
ho kalu v číriči. Hodnota pH vody sa po čírení upravuje 
injektovaním CO2 na 7,5 v prvom a druhom rekarboni
začnom stupni. Takto upravená voda odteká do stabilizač
ných nádrží, odtiaľ sa podzemným potrubným systémom 
privádza do haly na sústavu pieskových filtrov, filtrov 
plnených granulovaným aktívnym uhlím a napokon filt
rov zo zrnitého prírodného zeolitu - klinoptilolitu . Voda 
sa dezinfikuje Cl2 a vypúšťa na priesakové polia, z kto
rých po troch až šiestich mesiacoch pôdnou infiltráciou 
dosahuje blízku rieku Truckee. 
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Organický kal sa stabilizuje anaeróbne vo vyhnívacích 
nádržiach a odvodňuje na tlakových filtroch. Do aktivač
nej (oxygenačnej) nádrže sa dávkuje čistý 0 2 generovaný 
systémom PSA (Pressure-Swing Adsorption) zo vzduchu 
za použitia syntetického zeolitu typu CaA. Retenčná ná
drž s približne S-dňovou kapacitou na zadržiavanie odpa
dovej vody slúži v prípade havárie alebo technickej poru
chy čistiarne. 

Osobitne upozorňujeme na finálnu úpravu odpadovej 
vody prírodným zeolitom. Odpadová voda je v aktivačnej 
nádrži len cca 2 hod., aby sa netransformoval prítomný 
amoniakálny Nna dusitany a dusičnany, ale aby sa v zá
verečnom stupni pomocou zeolitu odstránil. 
Päť horizontálnych tlakových filtrov (obr. 2) naplne

ných zrnitým prírodným zeolitom (klinoptilolit frakcie 
0,4 - 0,8 mm), ktoré sú situované v blízkosti haly rege
neračnej stanice, majú priemer 3 m a dfžku 12 m (hfbka 
zeolitovej vrstvy je 1,2 m). V jednom fil tri je asi 40 t 
zeolitu, ktorý deamonizuje 270 m3 odpadovej vody za hod. 
Priemerná koncentrácia amoniakálneho N v odpadovej vo
de na vstupe do filtrov je 25 mg/1 a na výstupe 2 mg/1. 
Fyzikálnochemické ukazovatele vyčistenej vody spfňajú 
najprísnejšie kvalitatívne kritériá v celých Spojených štá
toch. Výstupná koncentrácia niektorých ukazovateľov 
kvality je nasledujúca: 

CHSK 45 mg/1, celkový N 9 mg/1, celkové rozpustené 
látky 600 mg/1, suspendované látky 10 mg/1, celkový P 
0,8 mg/1. 
Vyčistená odpadová voda neústi do rieky Truckee, ale 
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Obr. 2. Zeolit,,ve filtre na deamoniza ľiu odpadovej vody v Tahoe• 
Truckee . 

Fíg. 2. ZeolJte columns far ammonia removal at Tahoe-Truckee. 

na priesakové polia. aby ,a pôdnou infiltráciou ešte doda
točne dočistila. 

Ku každému zeolitovérnu fil tru prislúcha v krytej rege
neračnej stanici (obr. 3) jeden ,.air stripping"' a absorpčný 
modul (sp0lu 5 ks). Po chemickej regenerácii zeolitu 3 % 
NaCI (pH 9) sa amoniak z roztokov stripuje vzduchom 
v stripovacom module a skrubuje do kyseliny sírovej v ab
sorpčnom module. Stripovací modul obsahuje krúžkovitú 
PVC výplň, cez ktorú sa zhora nadol rozprašuje regene
račný eluát a v protismere sa vháňa vzduch. Priemer. vý
plň a prietok vzduchu v obidvoch moduloch sú rovnaké. 
avšak objem absorpčnej jednotky zodpovedá asi 2/3 obje
mu snipovacej jednotky. 
Keď sa v odtoku zo zeolitového filtra dosiahne koncen

trácia amoniaku 12 mg/1, kapacita sorbentu sa považuje 
za vyčerpanú, filter sa z prevádzky vyraďuje a regeneruje 
sa 3 % roztokom NaCI. Regeneračný roztok sa aplikuje 
v 4-fázovej elutriácii filtračného lôžka. Dfžka regeneračné
ho cyklu závisí od počtu zapojených dvoj íc modulov 
(stripovacieho a absorpčného) a pohybuj e sa okolo 
10 hod. pre dve a 7 hod. pre štyri dvojice týchto modulov. 

Pri prevádzkovaní sledovanej technológie sa proces stá
le inovoval, napr. abrázia zeolitu bola znížená z 1 O na 
3 % ročne znížením pH regeneračných roztokov, kolmatá
cia zeolitovej vrstvy s vytváraním anaeróbnej zóny pri 
stenách filtrov sa vyriešila nainštalovaním rozšireného 
drenážneho systému, ďalej sa znížila inkrustácia vo výpl
ni stripovacej veže pri použití sódy ako alkalizačného 
prostriedku namiesto vápna. Ptibližne 2 t koncentrované
ho síranu amónneho sa získava denne recykláciou vystri
povaného amoniaku do zriedenej H2S04, ktorý je výcho
diskovou surovinou na prípravu umelého hnojiva. 

Sesterská Upper Occoquan Sewage Authori ty v Centre
ville vo Virgínii (s kapacitou vyše 50 OOO m3/d) nebola 
od začiatku taká úspešná ako TTSA v Kalifo rnii. Pre veľ
kú poruchovosť (pracovala len niekoľko mesiacov) ju 
hneď na začiatku 80. rokov odstavili, pričom zeolitickú 
deamonizáciu odpadovej vody nahradili „break-point" 
chloráciou . Celý komplex vrátane regeneračných a ab-

Obr. J. Pohľad do haly regeneračnej ,tanice • ,tripovací a ab,orpcný 
modul v Tahoe-Truckee. 

Fíg. 3. Same view of Regeneration Facility • Stripping and ab,orption 
moduls at Tahoe-Truckee. 

sorpč ných modulov sa nesituoval v hale ako v Tahoe
Truckee. al e na otvorenom priestranstve a doposiaľ sa ne
využíva. 

Výroba kyslíka pomocou zeolitu 

Iným unikátnym príkladom. ako možno technicky zu
žitkovať mnohostranné vlastnost i zeolitu napr. na ochra
nu životného prostredia. je separácia 0 2 zo vzduchu ad
sorpciou na zeolite. S poločnosť UNIO N CARBIDE 
CORPORA TION zabezpečila systémom UNOX oxyge
náciu aktivačnej nádrže kyslíkom s 90 % č i stotou (4 t/d) . 

PSA zariadenie sa skladá z troch zeoli tových fil trov 
(CaA - typu) s výškou 2,5 m, priemerom 1,5 m, každý 
s obsahom 3 t syntetického zeoli tu . Produkcia 0 2 vyjad
rená kvantitatívne k objemu spotrebovaného vzduchu 
predstavuje len cca 8 %, zvyšný podiel plynov sa vracia 
zo zatiadenia späť do atmosféry pri regenerácii zeolitu. 
V prípade technickej poruchy je k dispozícii zásoba kva
palného 0 2• 

Súčasný stav vo využívaní prírodného zeolitu u nás 

Intenzívny výskum využitia zeolitu vo vodohospodár
skej praxi podnietila roku 1986 štátna výskumná úloha 
Využitie prírodnýeh zeolitov v národnom hospodárstve 
ČSSR, ktmú koordinovali Keramické závody Košice. 

Výskum mal jednak modelový charakter, napr. zeolity 
sa aplikovali ako n áplň j ednovrstvových zatopených fil 
trov na deamonizáciu pitnej vody, v agregačných reakto
roch na homogenizáciu a zachytávanie suspenzie pri che
mickej úprave vody a v kombinácii s filtračným uhlím 
ako náplň jednostupňovo prevádzkovanej koagulačnej fil
trácie (ÚV na južnej Morave), štv1ť- až poloprevádzkový 
(odstraňovanie biotoxických rádionuklidov 90Sr a 137Cs 
z upravených nízkoaktívnych odpadovych vôd - Ŕez pri 
Prahe, Jaslovské Bohunice). Roku 1985 sa pre krátkodo
bé havarijné znečistenie O ndavy amoniakom dávkoval 
jemne mletý klinoptilolit spolu so síranom hlinitým , ak-
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tívnym uhlím a sódou v ÚV Hencovská, aby sa znížila 
nárazová kontaminácia ohrozujúca zdroj pitnej vody. 

Zistilo sa tiež, že prírodný drvený zeolit možno pokla
dať za plnohodnotnú náhradu kremičitého filtračného pies
ku, ak sa zeolit vopred „zafiltruje", vo filtri sa bude prie
bežne doplňovať a na regeneráciu bude k dispozícii väčšie 
množstvo pracej vody ako pre kremičitý piesok. 

Rad faktorov, ako je dostatočná zásoba a nižšia cena 
kremičitého piesku, v tom čase starý vodný zákon, ktorý 
spoplatňoval vypúšťanú odpadovú vodu len podľa celko
vých rozpustených látok, finančné problémy, nedokonalá 
legislatíva a i. neprinútila vodohospodársku verejnosť 
využívať túto surovinu v plnom rozsahu. 

Po modelovom výskume technológie iónovej výmeny 
na zeolite s regeneráciou a renováciou eluátov vo VÚVH 
Bratislava sa táto technológia odskúšala aj na ČOV Otro
kovice, ktorá pri existujúcom mechanicko-biologickom 
(nitrifikačnom) stupni čistila spoločne mestskú a priemy
selnú garbiarsku odpadovú vodu. Kvalita vody na výstupe 
z čistiarne bola: BSK5 17 mg/1, CHSKcr 108 mg/1, aino
niak 40 - 60 mg/1, Cr(III) 2,4 mg/1, nerozpustené látky 
33 mg/1, rozpustené látky 1200 mg/1. Krátky čas zotrva
nia vody v aktivačnej nádrži nedovoľoval v plnom rozsa
hu nitrifikovať amoniakálny Nna oxidované formy, a tak 
sa nežiadúci NH4 + - N vo vysokej koncentrácii dostával 
do recipienta - rieky Moravy, kde podporoval bujnenie 
vláknitých rias a ochudobňoval vodu o Oľ Napriek ove
reniu a potvrdeniu možnosti používať klinoptilolit z Niž
ného Hrabovca na konečnú, terciárnu fázu úpravy vody 
technická náročnosť a zložitosť projektu bez podpory 
a jednoznačne pozitívnych referencií z prevádzkovania tej
to technológie v zahraničí a neochota rezortu financovať 
ďalšiu fázu projektu s podstatne vyššou kapacitou kom
pletnej deamonizačnej stanice spôsobili, že sa kombinát
ny závod SVIT ČOV Otrokovice rozhodol odstraňovať du
síkaté znečistenie dostavbou čistiarne s tradičnou bioche
mickou denitrifikáciou. 

Základná schéma odstraňovania NH/-iónov klinoptilo
litom z mechanicko-biologicky čistenej odpadovej vody 
v ČOV Otrokovice s chemickou regeneráciou zeolitu a re
nováciou eluátov metódou vzduchového „strippingu" je 
na obr. 4. Technologické parametre pilotnej dočisťovacej 
fázy v terciárnom stupni uvádza tab. 1. 

Tab. 1 
Technologické parametre poloprevádzkového dočisťovania 

garbiarskej odpadovej vody zeolitom 
Technological characteristics of the final treatment of tannery waste water 

špecifické obj . zaťaženie filtrov 
objem zeolitu vo filtri (V0 ) 

zrnitosť zeolitu 
iónovýmenná kapacita zeolitu k NH4 + 

dižka pracovného cyklu 
regenerácia 
objem filtrovanej vody v jednom cykle 
frakčný podiel regeneranta renovovaný 
metódou „air stripingu" 
spotreba vzduchu na vystripovanie amoniaku 
z regeneračného eluátu pri T = 20 °C 

12,8 VNO.h· 1 

701 
0,3. 1,0 mm 
10 mg/g 
20 h (260 VNO) 
2,5 h (frakčná) 
18 m3 

0,75 m3 

20 m3/l 

V porovnaní s parametrami priemyselnej deamonizač
nej stanice v TISA (USA) sa v prostredí garbiarskej od
padovej vody v Otrokoviciach dosiahla vyššia iónový
menná kapacita jednak pre vyššiu východiskovú ,koncen
tráciu NH/- N na vstupe do filtrov, ale aj časovo dlhšie
ho napojenia filtrov v pracovnom cykle (efektívnejšieho 
využitia zeolitu). Pre priemyselné meradlo sa pre celkovú 
kapacitu čistiarne v Otrokovi ciach, t. j. 55 OOO m3/d, na
vrhla triáda tlakových fi ltrov s hmotnosťou zeolitu v jed
nom 30 t, pričom jeden rad triády mal pozostávať z pia
tich filtrov pracujúcich súbežne. Celkový postup regene
rácie a stripovania NH3 bol navrhnutý tak, aby sa ušetrili 
náklady na čerpanie a aby sa využilo odpadné teplo 
z ČOV (zeolit sa regeneroval tzv. frakčnou metódou, kto
rá zefektívňovala odstraňovanie plynu z eluátov a znižo 

odpad.ov& 
voda 

~ra>c.OnA 
reqen•ráci a 

trojeeatnf vt:nt.11 

Obr. 4. Schéma poloprevádzkového doči sťovania odpadovej vody zeolitom v ČOV Otrokovice. 

Fig. 4. Flow diagram of pilot waste water treatment plant at Otrokovice. 

0,02 M 
HCJ.. 
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Obr. 5. Funkčná schéma odstraňovania NH4 • - N v kombinovanom 
nitrifikačno-denitrifikačnom stupni. 

Fig. 5. Scheme of ammonia removal by nitrification - denitrification 
method. 

vala aj časovú náročnosť). Spôsob regenerácie zeolitu 
a rekuperácie technologických solí späť do výrobného 
procesu je predmetom AO č. 274 068 (8). 

Na posúdenie ekonomickej efektívnosti sa skúmaná 
technológia porovnala s metódou suspenznej biologickej 
nitrifikácie - denitrifikácie s externým zdrojom C. Pri 
obidvoch variantoch sa uvažovalo s predradeným mecha
nicko-biologickým stupňom, pričom sa pri biologickom 

variante v kombinovanom nitrifikačnom - denitrifikač
nom stupni NH/- N odstraňoval podľa schémy na obr. 5. 

Investičné náklady porovnávaných technológií boli jed
noznačne nižšie pri zeolitickej deamonizácii, avšak pre
vádzkové náklady boli o niečo výhodnejšie pri biologic
kej nitrifikácii - denitrifikácii. 
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Nové poznatky z handlovského uhoľného ložiska - dobývací priestor baňa Cigeľ 

JOZEF FAZEKAŠ 

Hornonitrianske bane, t p., Prievidza, baňa Cigef, o. z. 

(Doručené 23.12.1994) 

A new knowledge from layer of brown coal Handlová - the exploitation space Baňa Cigef 

One from the primary energy sources is and will rernain coal. This knowledge forced us to dedicate 
this raw rnaterial the adequate attention. 

T he subrnitted article gives a new knowledge abou t the greatest layer of brown coal in Slovakia. 
It deals wi t the complicated problems of coal mining geology. 

Key words: brown coal, Handlová, Baňa Cigel mine 

Úvod 

Energia je nepochybne pilierom rozvoja ľudskej komu
nity, avšak v niektorých skupinách ľudí prevláda predsta
va, že uhlie už svoj hospodársky zenit prekonalo. Preto je 
nevyhnutné zdôrazniť, že v celosvetovom meradle uhlie 
dnes pokrýva jednu tretinu energetických potrieb ľudstva 

a je predpoklad, že jeho podiel bude ďalej rás ť. Z celosve
tových energetických zdrojov je zásoba uhlia dva až tri ra
zy väčš ia ako ropy a zemného plynu . Uvedené fakty po
ukazujú na to, že aj v našich podmienkach treba s uhlím 
ako so strategickou surovinou naďalej vážne počítať. 

Roku 1994 sa na všetkých našich uhoľných ložiskách 
urobil výpočet zásoby uhlia. Výsledky - podľa nášho ná
zoru - potvrdzujú, že pri racionálnej a ekonomickej ban
skej činnosti možno zaručiť dostatok tejto suroviny. 

V príspevku poukazujeme na zložitosť uh-0ľnej geoló
gie a dokumentujeme niektoré čiastkové výsledky z radu 
úloh , ktorými sa v uhoľnej banskej geológii zaoberáme. 

Nové poznatky o geológii 

Handlovs ·o-novácka uhoľná panva patrí medzi vnútro
horské panvy Západných Karpát. Genézou fundamentu 
úzko nadväzuje na vývoj panónskej panvy. V klasifikač
nej schéme Čecha ( 1988) takýto druh panvy zodpovedá 
typu „pull-apart" , v ktorom vznik panví podmieňujú 
hmizontálne horotvorné pohyby. 

Panva sa začala formovať v spodnom miocéne, keď bá
za budúcej panvy vytvárala mierne zvlnený reliéf. Na tak
to modelovaný povrch sa z J a pravdepodobne aj zo Z za
čala transgresia plytkého mora. Postup vodnej hladiny 
sprevádzala mierna vulkanická činnosť. Na konci vulka
nizmu tej to fázy celá oblas ť vytvorila plytké jazero, 
z ktorého vyčnievali kužele pyroklastík podložného vul
kanizmu, vefmi rýchlo podliehali erózii a boli deponova
né do vodnej panvy . Rozsiahle splytčenie vodnej panvy 
a peneplenizovanie reliéfu sedimentáciou erozívnych vul
kanických okolitých komplexov vytvorilo dobré pod-

273 

mienky pre rast a hromadenie fytogénnych materiálov. 
Vznikajúce fluviálno-limnické prostredie poskytlo priaz
nivé genetické podmienky na uhľotvornú sedimentáciu. 
Po uhľotvornej sedimentácii vzniklo pásmo, v ktorom 
sedi mentoval nadložný íl a vulkanické horniny z okoli
tých horstiev. Sedimentácia v Hornonitrianskej kotline sa 
skončila prínosom karbona tického materiálu vodnými 
tokmi od SZ. (obr. 1). 

Na riešenie otázky, o ktorej sa často diskutuje, či pri 
handlovskom a nováckom uhoľnom ložisku ide o spoloč
ný alebo samostatný vývoj, sa roku 1990 vykonali po
rovnávacie práce in situ v každej lokalite. Pozornosť sa 
zamerala na typické hlušinové medzivrstvičky (vložky, 
tzv. preplástky) lokalít a vykonal sa základný petrogra
fickoštmktúrny rozbor. Hlušinové medzivrstvičky charak
terizujeme v ďalšej časti príspevku . 

Po konfrontácii charakteristických medzivrstvičiek sa 
zistila ich vzájomná korelácia a potvrdil sa zhodný výskyt 
rovnakých medzivrstvičiek na obidvoch lokalitách. Iden
tická je medzivrstvička i bane Cígeľ s g bane Nováky, 
h - g s f - e, f - d, e2 - c, d - b, a - a ( obr. 2). 
Keďže charakte1istické tufitické medzivrstvičky sú rov

naké, možno predpokladať spoločnú genézu uhfotvornej 
panvy. Panva sa na dve samostatné ložiská rozdelila po 
skončení sedimentácie nadložného ílu ako výsledok inten
zívnej tektonickej a horotvornej mobility celej panvy. 
Výsledkom týchto pohybov je intenzívny výškový pre
sun krýh v celom sedimentačnom bazéne, čím sa niektoré 
kryhy dostali do väčšej hfbky. Týmto procesom sa stred
ná časť panvy dostala do vyšších polôh, erózia ju oddenu
dovala (obr. 3), a tak vznikli dve samostatné uhoľné lo
žiská ( obr. 4 ). 

Produktívne handlovské vrstvy 

V dobývacom priestore Cigef sa produktívne uhoľné 
vrstvy (spodný sarmat) rozdeľujú na dve oblasti, na spoje
ný a rozd vojený uhoľný sloj . Genetickou príčinou tohto 
javu boli blokové p9hyby pri vytváraní sa uhoľného slo-
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Obr. 1. Litologicko-stratigrafický profil handlovského uhoľného ložis
ka - baňa Cigel (upravil Fazekaš, 1993). 

Fíg. 1. Lithological-stratigraphic profile of the brown coal layer Hand
lová - Cígeľ (modified by Fazekaš, 1993 ). 

ja. Tieto pohyby spôsobili mierne naklonenie severnej až 
severovýchodnej časti handlovského ložiska. To prernšilo 
uhľotvornú sedimentáciu v tejto časti panvy a nahradila 
ju pelitická až ílovitá sedimentácia, tzv. medzislojový íl. 
Po vyrovnaní poklesnutej časti sa uhoľná sedimentácia 
znovu obnovila a vytvoril sa uhoľný bazén pôvodného 
rozsahu ako pred naklonením. Hranica rozdvojenia prebie
ha smerom SZ - JV. 

Deliaca vrstva sa začína pri hrúbke 0,4 m a dosahuje 
maximálne okolo 30 m. Týmto delením je v dobývacom 
priestore spojený sloj v južnej a strednej časti ložiska 
a rozdvojený v severnej časti. 

Tektonické pomery handlovského uhoľného 
ložiska - dobývací priestor bane Cigeľ 

Všeobecne sa dá konštatovať, že handlovské uhoľné lo
žisko je zložitým asymetricky vyvinu tým hrastom s rôz-
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Obr. 2. Upravené profily uhoľného sloja bane Cígeľ a nováckych uhoľ
ných baní (NUB) - korelácia ich medzivrstvičiek (Fazekaš, 1992). 
1 - nadložný íl, 2 - tufitická medzivrstvička , 3 - ílová medzivrstvička , 
4 - medzislojový íl , 5 - uhlie, 6 - ílové uhlie, 7 - uhoľný íl, 8 - podložné 
tufit ické horniny. 
Fíg. 2. Modified profiles trough the coal bed of the mines Cigef and 
Novácke uhoľné bane (NUB) - correlation of interstrati fied beds (Fa
zekaš, 1992). 1 - overlying clay, 2 - tuffaceous in terstratified bed, 
3 - clay interstratified bed, 4 - clay between flots, 5 - coal, 6 - clay coal, 
7 - coal clay, 8 - underlying tuff rocks. 

nymi smerovými anomáliami porušenosti približne 
smeru SV - JZ. Zilstávame názor, že vznik tektonickej 
stavby lož iska veľmi úzko súvisel s vulkanickou čin
nosťou Vtáčnika. V mnohých prípadoch možno doku
mentovať spojitosť vulkanických prejavov so vznikom 
tektonických porúch v rozličných etapách vývoja uhoľ
nej panvy, 

Základná sieť tektonického pornšenia vytvára z uhoľné
ho ložiska pretiahnuté šošovkovité kryhy rôznej dfžky 
a šírky. Vertikálny posun medzi kryhami je veľmi varia
bilný a dosahuje decimetrovú až niekofkostometrovú veľ
kosť. Prevládajúcim typom tektonickej štruktúry je po
klesová tektonická porucha. Poklesové blokové tektonic
ké procesy sa začali v závere uhľotvomej sedimentácie. 
Pri väčších poklesov_ých poruchách predpokladáme ich 
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Obr. 3. Schematický rez denudačnou obl asťou medzi časťou ložísk Nováky - baňa Cigef (Fazekaš, 1992). 1 - sutina, 2 - nadložné vulkanity, 3 - vul
kanicko-detritická formácia, 4 - nadl ožný íl, 5 - uhoľný sloj, 6 - podložné horniny, 7 - šlírový vývoj . 

Fíg. 3. Schematic cross-section through the denudation terri tory between part of mines Nováky - Cigef (Fakekaš, 1992). 1 - debris, 2 - overlying 
vulcani tes , 3 - vulcanite-gravel formation, 4 - overlying bed clay, 5 - coal bed, 6 - underlying rocks, 7 - schlier development. 

vznik v hlbších častiach fundamentu panvy, vyvrcholenie 
v období sedimentácie nadložného ílu, ale v niektorých 
oblastiach do~ahuje porušenosť aj vyššie vývojové etapy. 
Na ložisku sú skoro všetky typy poklesových porúch . 
časté sú stupňovité poklesy niekoľkých tektonických 
línií, niekedy kombinované s antitetickými poklesmi. 
Niekde zase tektonické línie vytvárajú zložitú štruktúru 
protiklonných hrastov. 

Vznik poklesových poruchových línií vysvetľuje Ši
meček (1979) sklzovogravitačnou teóriou, podľa ktorej 
poklesové tektonické štruktúry vznikajú kombináciou po
klesu a nasledujúceho zosúvania jednotlivých krýh do ob
lasti výrazného úbytku primárneho napätia, ktoré nastáva 
ako výsledok vulkanizmu v oblasti magmatického krbu. 
Podľa tejto teórie by mali vznikať hlavne poklesové poru
chy výrazne jedného smeru poklesu, ale to nezodpovedá 
celkovému skutočnému priebehu tektonických línií. Pod
ľa nášho názoru poklesové poruchy môžu vyvolávať aj 
iné príčiny . 

Genézu poklesových porúch vidíme v tom, že v oblas
tiach s vulkanickými procesmi vznikajú vo fu ndamente, 
ale aj vo vyšších častiach horninového masívu rôzne na
päťové stavy. Ako ich výsledok sa v niektorých oblas
tiach premiestňujú (vyzdvihuj ú alebo zaklesávajú) časti 

horského masívu, čo môže v krehkých uhoľných a plas
tických ílových vrstvách viesť k vytváraniu rôznych dis
junktívnych plôch. Prenikanie vulkanických telies do 
podložných hornín môžu vyvolať rozličné ve11ikálne po
hyby horninových vrstiev, a tým položiť základ pre po
klesové tektonické poruchy. Disjunktívne plochy sa veľ

mi často kombinujú s gravitačným poklesávaním poruše
ných krýh. Sklon disjunktívnych plôch sa mení podľa 
charakteru horninovej vrstvy od 15 - 60°. Amplitúdy po
klesu sa pohybujú v rôznych hodnotách. 

Na základe niekoľkoročných pozorovaní a hodnotení 
sme v záujmovej oblasti vyčlenili dve tektonicky štruk
túrne pásma. Prvým je oblasť najväčšieho porušenia uhoľ
ného sloja v poklesnutej kryhe blízko väčšej tektonickej 
poruchy - tektonicky exponované pásmo. Druhé pásmo 
tvoria vyššie položené kryhy - pásmo tektonického poko
ja. Tieto poznatky sú pre technológiu exploatácie uhlia 
veľmi dôležité. 

Po rozbore štruktúry tektonickej stavby sme dospeli 
k záveru, že sa v danej oblasti vyskytujú dva rovnocenné 
protiklonné systémy tekto nických porúch. Z ďalšieho 
hodnotenia vyplynulo, že aj keď tektonické poruchy vy
kazujú rovnaké porušenie uhoľných vrstiev a okolitých 
hornín, nie sú všetky rovnakého pôvodu. Predpokladáme, 
že veľké tektonické poruchy (s amplitúdou niekoľkých 
desiatok metrov) sú predsedimentačného pôvodu, čiže 
existovali pred sedimentáciou produktívnych vrstiev. Do
kazuje to sledovanie priebehu tektonických línií v ban
ských dielach v hlbšom podloží, kde mnohé disjunktívne 
plochy z podložia neprechádzajú do produktívnych vrstiev 
a naopak. Druhou skupinou sú tektonické štruktúrne po
ruchy v samom uhoľnom sloji . Mnohé z nich koincidujú 
s priebehom veľkých tektonických porúch a niektoré sú 
diametrálne iného smeru a založenia. Pri vzniku malých 
a stredných tektonických porúch majú istú úlohu aj sub
stidenčné pohyby. Počas nich sa v určitej oblasti horni
nové napätie zväčšuje, dôsledkom toho sa krehká uhoľná 
hmota pornšuje, a tak sa v horninovom prostredí dočasne 
dosahuje rovnovážny stav. 

Dôležité poznatky o genéze tektonických p01úch sme 
získali z oblasti rozdvojenia uhoľného sloja. V tejto loka
lite sa zistilo, že menšie tektonické poruchy samostatne 
porušujú len uhoľnú vrstvu , v ktorej sa vyskytujú. Tak 
sme dospeli k záve1:u, že v rozdvojenej oblasti uhoľného 
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Obr. 4. Handlovsko-novácka uholná panva (Fazekaš, 1992). 

Fig. 4. Brown coal bowl of Handlová - Nováky (Fazekaš, 1992). 
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súvrstvia bol každý uhoľný sloj v samostatnom napäťo

vom poli. Spol očné porušenie súvrstvia potom muselo 
prebiehať až ako posledné štádium tektonickej porušenosti 
celej oblasti. Genéza tohto posledného štádia (dá sa pove
dať pouhoľného) úzko súvisela s poslednou vulkanickou 
činnosťou Vtáčnika. 

Veľmi dôležité poznatky poskytuje tektonická mapa 
čas tí ložiska. Z priebehu veľkých a stredných tektonic
kých porúch vyplýva, že existujú zákonitosti ich celkové
ho vývoja. Vznikajúca poklesová dislokácia sa prejavuje 
vertikálnym rozklzávaním vrstiev do sústavy početných 
puklín, ktoré sa neskôr rotovaním vytlačili do šmykovej 
plochy a po istom čase porušili uhoľný sloj. Z genetické
ho hľadiska ich označujeme ako tzv. rotačné (kÍbové) 
poruchy. Pli ďalšom priebehu sa daná tektonická porucha 
od istého miesta zväčšovala, nadobudla maximálny po
kles (alebo zdvih) a ďalej sa roztvorené kryhy zblížili do 
spoločného bodu. V miestach vyklinenia jednej sústavy 
dislokácie zvyčajne začne nasadzovať iná sústava. V mies
tach ohybov tektonických porúch možno s ledovať vetve
nie tektonických línií zhruba pod uhlom 5 - 10°, či že 

možno hovoriť o istom stupni členitos ti tektonických 
línií. 

Geneticky samostatnú časť tektonického porušenia 
predstavuje prešmyková tektonika v severnej a južnej čas

ti dobývacieho priestoru. Vznik a vývoj prešmykov a po
klesov nemožno stotožňovať. Genéza prešmykov v sever
nej oblasti ložiska sa vysvetľuje aktívnym vnikaním 
magmy do produktívneho súvrstvia. Tangenciálna zložka 
vektora tlaku vyvolaného vulkanickými procesmi spôso
bila vznik prešmykov v hornej čas ti uhoľného súvrstvia. 
V južnej časti ložiska je prešmyková stavba porušujúca 
celé uhoľné súvrstvie. Tento prešmykový systém má ge
nézu v oblasti plutonického telesa a nachádza sa pri juž
nej hranici uhoľného ložiska. Jeho smerná dfžka závisí od 
intenzity napäťových síl. 
Prítomnosť medzivrstvičiek v uhoľnom sloji signalizu

je variabilné uhľotvorné prostredie. Hlušinové medzivrst-
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Obr. 5. Charakteristický _profil uhoľného sloja v sv. časti bane Cigef, 
VII. úsek (Fazekaš, 1983). 

Fig. 5. Characteristical sec tion of coal bed in NE of part of the mine 
Cigef - 7th section (Fazekaš, 1983). 

vičky sa viažu na stratigrafické hiáty a vznikli pri uhľo
tvornej sedimentácii. Tieto prerušenia spôsobil nadmerný 
znos vulkanogénneho materiálu do uhľotvornej panvy. 
Vulkanogénny materiál pochádzal z okolitej vulkanickej 
či nnosti, keď sa popol pomerne hrubej vrstvy splavoval 
do sedimentačnej panvy. Ďalšou možnosťou bola priama 
sedimentácia vulkanického popola pochádzajúceho z oko
litých vulkanických centier. Tak vznikli pelitické a psa
mitické tufi tické medzivrstvičky so symbolmi a = 
0,01 m, c = 0,25 m, d = 0,25 m, f = 0,1 m, g = 0,08 m, 
h = 0,03, i = 0,03 m. Väčšinou ide o kompaktný jemno
zrnný svetlozelený; svetložltý , žltý až biely andezitový 
tufit s pemzovitými bielymi zrnami. Tieto medzivrstvič
ky majú celoložiskový charakter. 
Ďalšiu skupinu medzivrstvičiek tvorí sivý až svetloze

lený pelitický íl. Genéza týchto vrstiev sa viaže na cyk
lické prerušovania uhľotvornej sedimentácie v rôznych 
štádiách vývoja panvy. V čase zarovnávania močiarnej 
plochy uhľotvornou substanciou sedimentovali ílové 
vrstvy pochádzaj úce z plytkých vodných tokov vnikajú
cich do tejto lokality hlavne zo S až SV. Ílové medzivrst
vičky sú označené b = 0,1 m, b1 = 0,05 m, e1 = 0,0 -
30 111 , e~ = 0,0 - 1,5 m. 

Tieto inedzivrstvičky sú plošne rozšírené v dobývacom 
priestore bane Cígeľ v. okolí hranice rozdvojenia uhoľné-
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ho sloja a pokračujú smerom na SV a S v rozličných po
lohách v hornom a spodnom sloji. Medzivrstvička e 1 roz
deľuje spojený uhoľný sloj na horný a spodný (obr. 5). 

Úložné pomery a exploatácia 

Uhlie sa ťaží v spojenom aj v rozdvojenom uhoľnom 
sloji. Úložné pomery slojov sú rozdielne, čo výrazne 
vplýva na spôsob banskej činnosti, lebo je rozdiel v ban
skej prevádzke (razenie banských diel a rúbanie) v sloji 
hrubom 10 m a v slojoch hrubých 4 m v rozdvojených 
oblastiach. 

Rúbanie v uhoľných slojoch menšej hrúbky (4 m) 
v mnohých prípadoch veľmi výrazne ovplyvňujú anomál
ne vlastnosti hornín. V takýchto slojoch sa oveľa inten
zívnejšie prejavujú geomechanické vlastnosti horninové
ho prostredia, ako je napr. výrazná deformačná činnosť 
v samých banských dielach. Na zvládnutie anomálnych 
javov treba dobre poznať celé horninové súvrstvie, a preto 
vznikli rozličné hodnotiace metódy, napr. stanovovanie 

kritérií na hodnotenie geologicko-banského prostredia pri 
razení banských diel. Tak sa napr. hodnotí a potom klasi
fikuje horninové a banské prostredie. Ide o sústavu 
11 geologických a technických kritétií, ktorými možno 
z ekonomickej a banskej stránky zhodnotiť každé 
pracovisko. 
Ďalšou metódou používanou v praxi je stanovovanie 

podmienok a príčin deformácií banských diel na základe 
13 kritérií, ktorými sa hodnotí záujmové banské dielo, 
stanovujú sa pličiny defonnácie a navrhujú sa opatrenia 
na zmiernenie ptiebehu anomálií. 
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Reference materials in geology and geochemistry 

Authors on the basis of recently published data give a definition of reference materials , their deve
lopment, characterization, classification and their application in verifying a confidence (accuracy and 
precision) of analytical results in geological samples. In the work the basic types of reference materials 
and certified reference materials available on our market are summarized. 

Key words: reference materials, certified reference materials , standard reference materials, rock re
ference samples, rock standards, reference samples, geologic reference samples. 

Úvod 

Súčasná prevádzka analytických laboratólií, využívajú
ca vo velkom rozsahu fyzikálnochemické, najmä spek
trálne metódy analýzy, vyžaduje na ich metrologické za
bezpečenie referenčné mateliály (ďalej RM) s certifikova
ným obsahom prvkov, resp. zložiek. 
Vzhľadom na veľkú variabilitu základného chemického 

zloženia geologických materiálov sa pre oblasť analýzy 
uvedených mateliálov pripravil veľký počet RM s rôzny
mi matricami syntetického alebo prírodného charaktern 
a rozličného skupenstva (plyny, roztoky, prášky, sklá). 
A však nedostatočné infonnácie o súčasnom stave RM ich 
plnohodnotné využitie často znemožňujú. 

V tejto práci sa z uvedených dôvodov podávajú infor
mácie o vývoji geologických RM, predkladajú sa definí
cie, základné charakteristiky, rozdelenie a možnosti využi
tia RM podľa najnovších literárnych prameňov. Prehľad

ne sa v tabuľkách uvádzajú základné typy geologických 
RM, ktoré sú v súčasnosti na našom trhu. 

Vývoj referenčných materiálov 

Vývoj RM sa začal roku 1906, keď americký úrad Na
tional Bureau of Standards (NBS) pripravil RM pre hutnú 
analytiku (štandardné zliatiny). Temer súčasne sa začala 
spolupráca pri analýze cementárskych surovín (slienitý 
vápenec), ktorých vzorky sa neskôr používali ako refe
renčné (Hillebrand et al., 1906). Potom nasledovala prí
prava referenčnej vzorky Zn rudy, pričom sa atestoval len 
obsah Zn (Stone, 1907). Postupne sa prechádzalo na prí
pravu RM so zložitejšími matricami horninového charak
teru a s väčším počtom certifikovaných obsahov zložiek. 
V 50. rokoch americká inštitúcia U. S. Geological Sur
vey vyrobila prvé RM hornín, granit G-1 a diabas W-1 
(Fairbairn et al., 1951 ). O 23 rokov neskôr to bolo okolo 
200 (Flanagan, 1974) a v súčasnosti napr. fa Breitländer 
GmbH (SRN) na roky 1993/1994 ponúka už vyše 1000 
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rozličných typov geologických RM. Na Slovensku sa 
prípravou RM zaoberá Slovenský metrologický ústav 
v Bratislave (plipravuje najmä syntetické RM jednoprv
kových roztokov) a Ústav rádioekológie v Košiciach (RM 
pre oblas ť životného prostredia). Pre veľké množstvo 
RM, ktoré sa dnes vo svete ponúkajú, sú časté ťažkosti 

pri výbere najvhodnejšieho RM na riešenie určitej úlohy. 
Takéto problémy pomáha riešiť medzinárodný automati
zovaný informačný systém certifikovaných referenčných 
materiálov (CRM) COMAR, ktorý vznikol roku 1988 
a sídli v Laboratoire National d Essais v Patíži. Sloven
ský metrologický ústav je na tento i nformačný systém 
napojený a záujemcom poskytuje základné informácie 
o príslušnom type CRM (názov, výrobca, fonna, oblasť 
použi tia, certifikovaný údaj obsahu zložky a i. ; Majtáno
vá et al. , 1992). 

Definícia referenčných materiálov 

S vývojom RM a s rozširovaním možností ich použi
tia sa menila aj definícia termínu RM. Medzinárodná or
ganizácia pre štandardizáciu (ISO Guide, No. 30, 1992) 
definuje RM takto: 
Referenčný matyriál (v širšom chápaní) je látka s jed

nou alebo viacerými vlastnosťami , ktorých hodnoty sú 
dostatočne homogénne a spoľahlivo stanovené. Používa 
sa na kalibráciu prístrojov, hodnotenie meracích metód 
alebo na stanovenie hodnôt veličín analyzovaných látok. 

Uvedená definícia je všeobecná. V analytickej chémii 
sú dôležité najmä RM chemického zloženia, ktoré mož
no definovať ako veľmi dobre charakterizované, stabilné 
a homogénne materiály, ktoré sa vyrábajú v dostatočnom 
množstve a ktorých jedna alebo viac chemických vlast
ností sa experimentálne stanovili v rámci udanej celko
vej neurčitos ti (Cali a Plebanski, 1978 ). Chemickou 
vlastnosťou je v analytickej chémii obsah jednej ale
bo viacerých zložiek vyjadrený najčastejšie pomerom 
hmotnosti. 
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Výber a charakteristika referenčných materiálov 

Optimálny výber RM je nevyhnutným predpokladom 
správnosti merania. Hlavnými charakteristikami takéhoto 
výberu sú: 

l . Obsah stanovovanej zložky. Podľa splnenia metrolo
gických podmienok môže byť certifikovanou hodnotou 
s príslušnou neistotou alebo necertifikovanou, infor
matívnou hodnotou. V súčasnosti sa už vyžaduje vyjadre
nie neistôt cettifikovanej hodnoty CRM (aj RM vo všeo
becnosti) podľa TPM 0050-92 a TPM 0051-93 (Thurzo, 
1993). Postup stanovovania obsahu môže byť rôzny, ale 
jeho cieľom musí byť istý stupeň spoľahlivosti takejto 
hodnoty. Možno ho stanoviť rovnakou metódou vo viace
rých laboratóriách, rozdielnymi metódami v jednom labo
ratóriu alebo kombináciou obidvoch spôsobov. Tvorbu 
RM a ich certifikáciu upravujú nadväzné metrologické 
predpisy (Zák. č . 505/1990 Zb., Vyhláška č . 69/1991 
Zb., ČSN 01 2801, ČSN 01 2801, ČSN 99 8074, TPM 
0050-92, TPM 005 1-93). 

2 . Chemická a fyzikálna ( skupenská, štruktúrna, zrni
tostná) podobnosť zloženia matrice RM a analyzavanej 
vzarky. Plško (1 992) rozdelil RM podľa ich zhody zloženia 
a vlastností s analyzovanými vzorkami na dve skupiny: 

a) Prirodzené RM (matricové, skutočné) . Sú to mate
riály s matricou, štruktúrou, obsahom a väzbou zložiek 
veľmi blízke analyzovaným typom vzoriek. Do tejto sku
piny možno zaradiť látky majúce charakter prirodzeného 
alebo priemyslovo upraveného materiálu, ktorý nebol vy
robený špeciálne na prípravu RM. Tesnú zhodu matrice 
a ďalších charakteristických vlastností RM s analyzova
nými vzorkami možno dosiahnuť pri geologických mate
riáloch (horniny, minerály, rudy a i.), priemyslových pro
duktoch (cement, žiaruvzdorné látky, troska, popol, hno
jivá), vzorkách zo životného prostredia (úletový prach 
a popolček, kal, riečne sedimenty) a prÍ biologických ma
teriáloch (lístie a ihličie stromov, sušené mlieko, múka, 
živočíšne tkanivá a tekutiny). Prirodzené RM majú uplat
nenie najmä pri analytických metódach, kde vplyv matri
ce, spôsob väzby zložiek a ich vzájomné pôsobenie hrajú 
významnú úlohu. Nevýhodou prirodzených RM je pomer
ne úzky interval obsahu zložiek oproti niektorým analy
zovaným vzorkám daného typu. 

b) Syntetické RM. Sú jednozložkové alebo viaczložkové 
látky so širokým intervalom obsahu sledovaných zložiek 
rozličného skupenstva, pripravené cieľavedomo najmä na 
kalibráciu, ako aj na overovanie správnosti analytických 
výsledkov, prístrojov a meracích metód. Možno medzi ne 
zaradiť prakticky všetky RM kovov a ich zliatin, roztoko
vé jednoprvkové a viacprvkové RM, práškové modelové 
RM, resp. RM so sklenou bázou. Nevýhodou syntetic
kých RM oproti prirodzeným je odlišnosť ich základného 
chemického zloženia a často aj štruktúry od analyzova
ných vzoriek, čo môže negatívne ovplyvniť analytické 
výsledky. 

3. Homogenita RM. Je to dôležitá charakteristika refe
renčného materiálu vyjadmjúca rovnosť štruktúry alebo 
zloženia materiálu vzhľadom na špecifické vlastnosti. 
Materiál sa pokladá za homogénny, ak sa hodnota veliči-

ny meranej vlastnosti určená testom homogenity na vzor
kách istej veľkosti nachádza vo vnútri špecifikovaného 
intervalu hodnôt (Kordík, 1993). Na dosiahnutie požado
vanej homogenity sa vybraný materiál podrobuje mecha
nickej, chemickej, príp. inej úprave, pričom treba zabrá
niť kontaminácii RM s časťami homogenizačných zariade
ní (oter). Potom nasleduje testovanie homogenity mate
riálu (používa sa metóda rtg fluorescenčnej analýzy 
- XRF , často aj inštrumentálna neutrónová aktivačná 
analýza - INAA, atď.) na vybrané prvky alebo iné zložky 
a stanovenie minimálnej navážky, v ktorej je ešte rovna
ké reprezentatívne zastúpenie všetkých zložiek ako v celej 
vzorke materiálu (ISO Guide, No. 35, 1989). Pre väčšinu 
bežných chemických rozborov stačí homogenita na úrov
ni 100 až 500 mg materiálu, avšak niektoré metódy lo
kálnej analýzy, ako je elektrónová mikrosonda alebo 
hmotnostná spektrometria, vyžadujú často homogenitu 
RM na úrovni 1 µ m mate1iálu (Obrnsník, 1989). 

4. Stabilita RM (t. j. certifikovaných hodnôt obsahu). 
Predstavuje čas, pri ktorom sa vlastnosť RM (jej meraná 
veličina) pri definovaných podmienkach nezmení. Výrob
ca by mal určiť stabilitu, manipuláciu a podmienky ucho
vávania. 

5. Množstvo RM. Má pokryť spotrebu na niekoľko ro
kov, lebo len tak sa dá zabezpečiť dlhodobé sledovanie 
stability analyzovaných výsledkov. 

6. Dokumentácia RM. Osvedčenia, atesty a certifikáty 
sú dôleži té dokumenty, ktoré sú súčasťou každého RM 
a obsahujú všetky informácie výrobcu o príprave, mine
rálnom zložení (pti horninových a rndných RM), certifi
kácii, úrovni certifikovaných hodnôt, ako aj o ich použi
tí, manipulácii s nimi a ich uchovávaní. Potvrdenie hod
nôt metrologickým orgánom zamčuje štátnu garanciu na 
uvedené hodnoty veličín RM. 

Rozdelenie referenčných materiálov 

RM sa pripravujú a testujú rozličnými postupmi, majú 
rôznu kvalitu a v závislosti od toho aj cenu. Podľa spôso
bu konečného použitia a úrovne atestácie ich možno roz
deliť do troch základných skupín. 

1. Certifikované RM (CRM, niektorí autori, resp . 
organizácie ich nazývajú aj atestované, štandardné alebo 
primárne RM). Sú to materiály s pripojeným osvedčením 
(certifikátom), ktorých jedna alebo viac vlastností (obsa
hu) sa stanovili overeným postupom a ktorých hodnoty 
sú určené s príslušnou neistotou na zodpovedajúcej hladi
ne spoľahlivosti. 

Neistotu certifikovanej hodnoty charaktetizuje interval 
hodnôt, v ktorom sa nachádza skutočná hodnota meranej 
veličiny na úrovni zvoleného intervalu spoľahlivosti 
(ISO Guide, No. 30, 1992). CRM sú najvyššou kvalita
tívnou kategóriou RM s najspoľahlivejšie stanovenými 
hodnotami. Vyrábaju ich a certifikujú oprávnené národné, 
resp. medzinárodné metrologické organizácie (Slovenský 
metrologický ústav, SR; National Institute of Standards 
and Technology, USA; Bureau do Communauté des Refe
rences, ES; Laboratory of the Government Chemists, 
Veľká Británia; ruský Geostandard a pod.; ISO Guide, 
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No. 35, 1989). Nie všetky zložky v CRM majú certifiko
vanú hodnotu. Rozhodujúcim kritériom môže byť napr. 
minimálny počet relevantných výsledkov potrebných na 
určenie certifikovanej hodnoty, pričom ak je počet ta
kýchto výsledkov menší, ako je deklarovane nevyhnutný, 
hodnota veličiny RM môže byť len informatívna (zvyčaj
ne sa uvádza v zátvorke, resp. sa označujú ako necertifi
kovaná hodnota). CRM často slúžia aj na preverovanie 
RM nižšej kategótie. Používajú sa bez ohľadu na cenu 
(akreditované laboratóriá povinne), ktorá býva pomerne 
vysoká (cca od 80 do 750 Sk za l g), čo vyplýva najmä 
zo značných ekonomických nárokov na certifikáciu. Vyrá
bajú sa v menšom množstve, lebo sa nepočíta s ich kaž
dodenným používaním. 

2. Referenčné materiály (RM). V metrologickej hierar
chii sú nižšie postavené ako CRM (označujú sa aj ako se
kundárne RM, RM matričného charakteru, podnikové 
RM). Slúžia na určenie malých zmien parametrov analy
tických postupov, na kontrolu dlhodobej stability výsled
kov. Používajú sa častejšie ako CRM. Vyrába ich vo 
veľkom množstve rad komerčných organizácií, priemysel
ných ústavov a v niektorých prípadoch aj laboratóriá. 
Certifikácia tohto typu RM nemusí striktne spfňať všetky 
jej kritériá (počet nezávislých laboratórií a metód; podľa 
ISO Guide, No. 35, 1989). 

3. Pracovné referenčnl materiály (SUS Setting-Up
Samples, nastavovacie vzorky, rekalibračné vzorky). Sú 
to RM najnižšej triedy. Vyrábajú si ich niektoré podniky 
a laboratóriá samy. Zvyčajne nespÍňajú všetky podmien
ky kladené na vyššie kategórie RM, a to ako z hľadiska 
predpísaných vlastností matetiálov, tak aj zloženia, ktoré 
nemusí byť presne známe a ptirodzene ani certifikované. 
Ale v dennej praxi je táto skupina RM veľmi užitočná . 

SUS slúžia najmä pri nastavovaní, sledovaní a udržiavaní 
konštantných podmienok parametrov analytického signá
lu spektrometrov. 

Použitie referenčných materiálov v analytickej geochémii 

S rozvojom aplikácie analytických metód - najmä na 
stanovovanie stopového obsahu prvkov - nachádzajú RM, 
a hlavne CRM dôležité uplatnenie pti zabezpečovaní kva
lity analytických údajov. V analytickej geochémii sa RM 
používajú najmä pri: 

1. vývoji a testovaní nových analytických postupov na 
stanovenie hlavných, vedľajších a stopových prvkov, 
resp. zložiek v geologických materiáloch, 

2. kalibrácii a overovaní stability podmienok meracej 
metódy, 

3. internom a externom overovaní spoľahlivosti analy
tických výsleclkov (ako kontrolné vzorky pri analýze ma
teriálov podobného typu). 

Podrobnejšie možnosti použitia RM a CRM opisuje 
práca Taylora (1985) a Flanagana (1986). 

Na základe údajov v databáze CRM COMAR, ako aj 
v katalógoch (BCR Reference Materials 1994, ES; Breitlän
der Pulverproben: mineralische und metallurgische Werk
stoffe 1993-1994, NSR; CHEMMEA Certified Raference 
Materials 1994, SR; MBH Reference Materials 

Tab. 1 
Prehľad vybraných CRM a RM na analýzu geologických materiálov 
Examples of selected CRM and RM for geological samples analysis 

Matrica Označenie Výrobca Počet analyz. zložiek 
(typ materiálu) CRM,RM cert. údaj inf. údaj 

Horniny 
andezit GB 07104 GBW, Čína 55 12 
bazalt GB 07105 GBW, Čína 55 7 
bridlica čier. TS GUW, Nemecko 30 20 
bridlica ílov. TB GUW, Nemecko 45 
diabas SA 50 SABS, J. Afrika 21 6 
diorit VS 6I03-91 ASSO, Rusko 40 20 
dolomit 88b NIST, USA IO 4 
dolomit. váp. VS 813 ASSO, Rusko 31 
dunit NIMD SABS, J. Afrika 18 7 
fosfát H 032 BCR, Belgicko 21 
gabro VS 521-84n ASSO, Rusko 58 4 
granit GB 07103 GBW, Čína 58 8 
granodiorit VS 2125-81 ASSO, Rusko 33 
homblendit VS 2113-81 ASSO, Rusko 25 
kimberlit VS 2114-81 ASSO, Rusko 29 
no1it NCMN SABS, J. Afrika 21 12 
obsidián 3 278 NIST, USA 18 1 
peridotit VS 2111-81 ASSO, Rusko 27 
pieskovec GB 07106 GBW,Čína 58 8 
pyroxenit NIMP SABS. J. Afrika 23 6 
serpentinit SA47 SABS, J. Afrika 9 15 
syenit NIMS SABS, J. Afrika 25 IO 
vápenec KH2 GUW. Nemecko 25 5 

Rudy a nidné koncentrcí{Y. 
(Al) bauxit B 600 N!ST. USA 15 
(Au) ruda MA3 BAS, UK 1 6 
(Cr) chromit SAS SABS. J. Afrika 11 1 
(Cu) ruda GB 07234 GBW,Čína 47 4 
(Fe) hematit SA 11 SABS. J. Afrika 19 1 

side1it GB 07222 GBW,Čína 14 
(Mn) koncentr. E 52 lPTE, Brazília 17 
(Mo) ruda TPRI CANMET, Kanada 4 20 
(Ni) koncentr. VS 1702 ASSO, Rusko 9 
(Pb) koncentr. ACPBI BAS, UK 2 17 
(Pt) ruda SA 7 SABS, J. Afrika 8 
(RE) monazit GB 36 BGS, UK 13 1 
(SbJ ruda TCDI CANMET, Kanada 2 15 
(UJ U-Th ruda A DL IA BAS, UK 2 11 
(Zn) koncentr. ACZNI BAS, UK 10 3 

Nerudné suroviny 
baryt GB 38 BGS, UK 3 
kaolín KK UNS, ČR 23 
K živec 70a NJST, USA 10 
Na živec 99a NIST, USA 11 
magnezit MK USN,ČR 16 
sklár. piesok GB 03112 GBW, Čína IO 2 

Uhlie 
koksové FIS! BCR, Belgicko 13 14 
OFS SA 19 SABS, J. Afrika 35 1 
zmes F040 BCR, Belgicko IO 1 

Pôdq 
antropická RT003 RT,USA 5 
hnedá SVM JR, Slovensko 13 9 
ilimerická SSP fR, Slovensko 13 11 
melanická SMS JR, Slovensko 15 9 
molická A hor. SO4 CANMET, Kanada 19 
podzolová B h. SO2 CANMET, Kanada 21 

Yilila 
jazerná F403 BCR, Belgicko 6 3 
riečna SLRS2 NRC, Kanada 21 
stop. prvky 1643c NIST, USA 23 9 
syntetická F399 BCR, Belgicko 9 1 

S.ed.imeno· Cnesr.evnenél 
riečny F 320 BCR, Belgicko 10 23 
jazerný AESLI fAEA , Rakúsko 28 
morský SDM2/fM IAEA, Rakúsko 31 
z ústia rieky F277 BCR, Belgicko 10 22 
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l 994 •· 1995, Veľká Británia) možno geologické RM roz
deliť do skupín podľa ich geologického charakteru. Tab. 1 
na informáciu uvádza výber z množstva v súčasnosti do
stupných geologických CRM s najdóležitejšími údajmi. 

Záver 

Cieľom tejto práce je podať základné charakteristiky 
RM, ukázať možnosti použitia RM s certifikovaným ob
sahom zložiek v analytickej geochémii, ako aj informo
vať o súčasnom stave dostupných geologických RM. 
Každé laboratórium - najmä s modernou prístrojovou 
technikou - by na zabezpečenie kvality analytických vý
sledkov malo používať RM. Ptitom sa musia dodržať zá
kladné podmie'nky, t. j. správny výber, predpísaná mini
málna hmotnos ť, správne uchovávanie a pod. Podľa Tay
lora (1985) by pti analýze vzoriek mali byť RM zastúpe
né v 5 až 10 %. Akreditované laboratóriá v rámci metro
logických výkonov pri overování analytických údajov, 
metód alebo kalibrácii meradiel (napr. analyzátorov) už 
musia používať adekvátne RM (Richter, 1992) . Dôleži
tosť RM v geológii a nevyhnutnosť výmeny informácií 
o ich príprave, certifikácii a využití viedla k založeniu 
špeciálneho časopisu Geostandards Newsletter. 
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Ref erence materials in geology and geochemistry 
Physicochemical methods in recent operatio n analytical 

laboratories, utilized especially in spectral ones, demand the 
re ference materials (RM) with certified contents of elements 
and components . 

Many different RM w ith synthetical or natura l m atrices 
were prepared to wide variability of chemical composition of 
geologic al materials . 

Development of RMs in geology can be dated back to the 
beginning of the 20th century (1906). Analyses of raw mate
rials for cement production were used then for verific ation of 
accnracy of analytical resnl ts ("reference samples" argillace
ons limestones, Hillebrand et al. , 1906) . The prepara tion of 
Zn ore referen ce materia l with the on ly Zn content a ttested 
followed (Stone, 1907) . Conseqne nt ly, th e more comp le x 
rock matrix con taining RMs identidied as G-1 (grani te) and 
W-1 (diabase) were prepared (Fairbairn et al., 195 1). 23 years 
ago, it was aproxima tely 200 of RM (Fl anag an, 1974) . Re
cently for example the Breitländer GmbH (Germany) offer mo
re th an 1000 differe nt types of geological RM for years 
19 93 /94. 

The development oľ RMs and their nsage have brought also 
some changes in the definition of RMs. Defini tion of RMs 
were revised and nnified by the ISO (ISO Guide No. 30 1992) 
and the following deťinition has been accepted: 

A reference material is a material or substance of one or 
more properties whose values are snfficiently homogeneous 
and well established. It is nsed for the calibration of an in
strument, the assessment of a measurement method or for as
signing values to materials . 

An optimally selected RM is an inevitable assnmption fo r 
a correct measurement. 

According to the Czechoslovak norm - ČSN 99 8074 the 
principal criteria for the selection are as follows: 

1. Content of the constitnent determined. lt can be the cer
tified valne accompanied by a corresponding nncertainty or 
the nncertified, informative valne. 

2. Similarity in chemical and physical (s tate, structnre, 
grain - size) composition of RM and sample matrices. 

3. Homogenity of RMs - is an important characteristics 
of RMs. A material s is consídered homoge neons if the pro-
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perty value determined by a test of homogeneity on a set of 
samples lies within a specified interval of values (Kordík, 
1993 ). 

4. Stability of RM certified values. RM property value re
mains constant under defined conditions. 

5. Quantity of RMs. It should satisfy RMs consumption 
for a couple of years, because it is the only possibility how 
to estimate the stability of analytical results. 

6. Documentation of RMs. Attests and certificates are im
portant documents accompanying each RM. They contain all 
the necessery manufacturer's information on preparation, 
certification, level of certified values, utilization, handling 
and storage of RMs. 

RMs prepared and tested by vari.ous procedures are of diffe
rent quality, and therefore they have different price. Accor
dÍng to the final application and a certification level, RMs 
c:m be divided into basic groups: 

I. Certified reference materials CRM (some authors 
and organizations use the term attested standard or pri
mary RMs). CRMs belong to the highest category of 
RMs. They are produced and certified by legalized natio
nal and international metrological institutions and or
ganizations. 

.II. Reference materials RM are materials of lower quality as 
compared to CRMs (often they are called secondary RMs). 

They are applied to monitor parameter changes in analytical 
procedures, to check long-term stability of results. 

III. Setting-up-Samples SUS (re-calibration samples) are 
the lowest quality reference materials prepared by some fac
tories and laboratories themselves. However, for daily use 
this kind of RMs is highly appreciated, especially for adjust
ment control and maintenance of constant parameters of ana
lytical signal. 

RMs and especially CRMs have found their important uti
lization in analytical data quality control which is closely 
connected with the application of analytical methods, main
ly those for the determination of trace element contents. In 
general, RMs can be used in: 

l. development and testing of new analytical methods, 
2. calibration and control of used method of measure

ments, 
3. interval control and verification of analytical results. 
Applying RMs: Some rules must be taken into considera

tion appropriate RM selection, the minimum recommended 
quantity, storage conditions, etc. According to Taylor 
(1985) a set of analyzed samples should contain 5 - 10 % of 
RM samples. The importance of RMs in geology and the 
neccesity of information exchange about their preparation, 
certification and utilization led to establishment a special 
publication "Geostandards Newsletter". 
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Termoelektrické napätie molybdenitu z granitoidných masívov 
Západných Karpát 

ONDREJ ĎURŽA a MARTIN CHOV AN 
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 

(Doničené 18.1.1995, revidovaná verzia doručená 24.2.1995) 

Thennoelectrical power of molybdenite from Western Carpathian granitoid massives 
The results of study of molybdenite thermoelectrical power from granitoid rocks of the Western 

Carpathi ans are compared with several molybdenite samples from different world localities. It was 
ťound similar properties of molybdenites from greisen minerali zation with p type conducti vi ty and +350 
<a < +800 ftV/deg and are clustered into the fi rst group while the second group includes molybdenites 
from hydrothermal vei ns and veiny-stockwork deposits with p-n type and p type respectively and -300 
< a < +500 µV/deg and -250 < a< -50 µ V/deg respccti vely. 

Key words: molybdenite, ·thermoelectrical power 

Úvod 

V predchádzajúcich prácach (Ôurža a Chovan, 1981 ; 
Ďurža, 198 1; Ďurža, 1987; Ďurža a Andráš, 1993) sa 
študovalo termoelektrické napätie pyritu, chalkopyritu a te
traedlitu. Výsledky poukázali na veľké možnosti využitia 
meraní termoelektrického napätia v mineralogickom 
výskume. V tej to práci sa na príklade molybdenitu 
usilujeme zistiť možnosti širšieho využitia tej to metódy. 
Interpretáciu elektrických vlastností komplikuje silná 
anizotropia molybdenitu . Podľa typu vodivosti sa 
rozlišuj ú dva typy molybdenitu (Popova, 1974): mo
lybdenit vodivosti typu n, ktorý je spätý s Cu-Mo, resp. 
Mo polymetalickými rudami, a vodivosti typu p, ktorý je 
spätý s Sn-W ložiskami. 

Geologicko-ložisková pozícia výskytov molybdenitu 

Známe výskyty molybdenitu v granitoidných masívoch 
Západných Karpát boli donedávna zriedkavé a málo 
významné (Kodera et al. , ,1990), ale v posledných rokoch 
sa zistili väčšie akumuládie tohto minerálu hlavne v ob
lasti Rochoviec (Václav et al. , 198 6), v menšom 
množstve v ložisku Sb rúd Dúbrava (Chovan, 1990), ako 
aj v blízkosti Sb mineralizácie na lokalite Pezinok - Tro
járová (Hanas et al., 1989). 

Mo mineralizácia v okolí Rochoviec sa viaže na kre
menné žilky a žilníky geneticky sa viažuce na granitové 
poďýry a aplitové porfýry granitovej intrúzie kriedového 
veku (88 - 75 Ma; Kantor a Rybár, 1979) . Na kre
menných žilkách je vo veľkej prevahe molybde nit v idio
morfnom až hypidiomorfnom vývoji. Volframit vznikal 
nad tzv. Mo zónou, scheelitovo-sulfidická mineralizácia 
je mladšia. Pri výstupe granitu do vyšších úrovní sa Mo 
a W hromadili vo fluidách. Dekompresia spôsobila pul
začné uvoľňovanie fluid a ich sekundárny var. Vznik Mo 
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štokverkového typu zrudnenia umožnila frakturačná 

deštrukcia granitoidných hornín a ich metamorfovaného 
plášťa (Határ, 1994 ) . 

Na greizenizované granitoidné horniny gemerika sa viažu aj 
výskyty rnolybdenitu v oblasti Hnilca (Dmzík et al., 1973). 

V pliestore Sb ložiska Dúbrava v Nízkych Tatrách sa 
zliedka vyskytujú kremenné žilky s molybdenitom a py
ritom vo variskom granodiorite a tonalite (Rb-Sr da
tovanie - 368 Ma, K-Ar - 302 Ma; Cambel et al. , 1990). 
Molybdenit je hlavný rndný minerál, vytvára lístočkovité 
kryštály a agregáty kryštálov okolo 1 cm. Sprievodným 
minerálom je pyrit a rutil. Molybdenitová mineralizácia 
patrí medzi vyššietermálne asociácie ložiska, ktoré 
vznikali z Hp + CO2 ± CH4 nízko salinných fluid pri 
teplote medzi 300 - 400 °C a tlaku okolo 2 kbar 
(Komorníková, 1990 ; Chovan et al., 1994). 

V Nízkych Tatrách bol doteraz známy výskyt mo
lybdenitu v Sb ložisku Malé Železné a jeho vznik sa 
dával do súv islosti so vznikom pegmatitových žíl 
(Michalenko, 1959). 

V Malých Karpatoch bol známy výskyt molybdenitu 
v úlomku granitu pli Kuchyni (Holický a Hrnčár, 1978). 
Pri prieskumných prácach na lokalite Trojárová sa navŕtal 
muskovitický leukograni t, k torý je analogický grani
toidom bratislavského masívu (Vilinovič in Chovan et al., 
1990). V hfbke 271 m sa zistil molybdenit (Hanas et al., 
1989) veľký až 3 x 3 cm v takmer monominerálnej 
muskovitickej hornine makroskopicky pripomínajúcej 
greizen. Variské granitoidy (348 Ma, Cambel et al., 
1990) tu vystupujú v podloží komplexu metatufov a me
tabazitov s polohami či ernych bridlíc, v ktorých sa 
vyskytuje Sb-Au mineralizácia. Novší výskyt molyb
denitu sa na drobných kremenných žilkách v úlomkoch 
grani toidných hornín zistil na j užných svahoch 
Dolinkovského vrchu pli Modre-Harmónii (Uher et al., 
ústna informácia) . . 
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Fyzikálne a chemické vlastnosti molybdenitu zo Západ
ných Karpát sa v tejto práci porovnávajú aj s vlastnosťami 
molybdenitu niektorých zahraničných lokalít. Študovaný 
molybdenit z Krupky vystupuje v kremeni na kontakte 
pegmatitu a ryolitu a molybdenit z Cínovca vznikal na 
greizenovom Sn-W ložisku (Štemprok a Tenčík , 1986). 
V oblasti Žulovej (Černá Voda) vystupuje molybdenit 
v tenkých kremenných žilkách na puklinách v granite ako 

·· jediný sulfidický minerál alebo ako najstarší minerál spolu 
s chalkopyritom, pyrotínom a pyritom (Losos et al. , 
1994). Na ďalšie porovnanie sa analyzovali vzorky z Cu-Mo 
porfýrového ložiska Cagan Suburga v južnom Mon
golsku, kde molybdenit vystupuje na kremenných žilkách 
spolu s chalkopyritom alebo tvorí agregáty kryštálov 
v granosyenitových porfýroch strednopaleozoického veku 
postihnutých intenzívnou draselnou metasomatózou 
(Sotnikov et al., 1985) a z volfrámového ložiska Wolfram 
Camp (N. Queensland) v sv. Austrálii . 

Elektrické vlastnosti molybdenitu 

Molybdenit MoS2 je zlým vodičom elektriny . Podľa 
Shueya (1979) všetky publikované údaje merného 
elektrického odporu (p) prevyšujú J0·3 Qm a vaiirujú v ši
rokom intervale v dôsledku anizotropie, ktorá je pre 
molybdenit charakteristická. Táto jeho charakteristická 
č11a robí interpretáciu elektrických vlastností zložitejšou 
ako pri izotropných materiáloch. Merný elektrický odpor 
p.1 prúdu tečúceho vo vnútri atómových vrstiev S-Mo-S 
je značne menší ako prúdu v smere paralelnom s osou c. 

Údaje z literatúry ukazujú (tab. 1), že molybdenit môže 
byť vodivosti typu p aj n. Shuey (1979) uvádza i vo
divosti molybdenitu typu p-n. Závislosť typu vodivosti 
od geologických faktorov nie je dostatočne známa. Z teó
rie polovodičov vyplýva, že hodnota a (koeficient 
termoelektrického napätia), resp. p je nep1iamo úmerná 
koncentrácii voľných nosičov nábojov (Ioffe, 1960). 
Priama úmernosť a a p sa pri pyrite potvrdila aj v práci 
Ďuržu (1981a). 
Podľa uvedeného možno predpokladať, že nižšie 

hodnoty a zodpovedajú a .1 vo vnútri atómových vrstiev 
S-Mo-S a vyššie hodnoty a zodpovedajú a 11 v smere 
paralelnom s osou c. 

Metodika merania koeficienta tennoelektiického napätia 
izotropných minerálov, ako aj opis použitého prístroj a už 
boli publikované (Ďurža, 1981 ; Gajdoš a Ďurža, 1981 ). 

Ako uvádza Souder a Brodie (1971), vo vrstvovitých 
štruktúrach pomer d1žky k hrúbke, vzdialenosť medzi 
elektrickými kontaktmi delené rozmerom kryštálu kolmo 
na vrstvy a pomer p.l!p11 sú parametre, ktoré sa musia 
brať do úvahy , aby sa dosiahli kvantitatívne výsledky, ak 
sú kontakty priložené len na povrch vrstiev. Pomer dfžky 
a hrúbky musí byť dosť veľký, aby sa elektrické pole vo 
vzorke získané s nežíhanými kontaktmi neodlišovalo od 
skutočného priemerného poľa viac ako o 10 %, t. j . za 
predpokladu, že je priemer o bodových kontaktov malý 
v porovnaní so vzdialenosťami s medzi elektródami malý 
(o << s, pri o/s s 0,05 je chyba menšia ako 2 %), že 
vzdialenosti medzi sondami sú v porovnaní s najmenším 

Tab. 1 
Literárne údaje elektrických vlastností molybdenitu 

Data of electrical properties of molybdenite from literature 

p Typ a Au1or 
Qm vodiv. µV /deg 

p.l P11 a.1 a a l/ 

0,01 6 463 - 739 Go1tstein. 1914 (in Thakurta, 1969) 
0,0097 27 Dey, 1944 (in Shuey, 1979) 
0,0093 33 Dutta, 1947 (in Shuey, 1979) 
0,0023 -1 ,11 520. 580 Mansfield -Salam, 1953 

(in Thakurta, 1969) 
0, 13 22 íl Evans-Young, 1965 

(in Shuey, 1979) 
0,0127 26 p 450 430 Thakurta, 1969 
O,ó6 830 n Sounder-Brodie, 1971 

n 480 · 740 Popova, 1974 
p 280 · 590 Popova, 1974 

rozmerom vzorky malé (napr. s hrúbkou t tis > 5) a že 
nijaká zo sond nie je príliš blízko pri okraji vzorky (nie 
bližšie ako 4 s; Brož et al., 1974). Keďže a je úmerné p, 
to isté musí platiť aj pre a. 

Namerané hodnoty a diskusia 

Získané hodnoty koeficienta termoelektrického napätia 
sa pohybujú v širokom intervale (-726 - +684 µV/deg). 
Číselné hodnoty sú v tab. 2. Široký interval hodnôt je 
pravdepodobne dôsledkom anizotropie. Správnosť namera
ných hodnôt sa potvrdila nielen zhodou s hodnotami 
v literatúre, ale aj dobrou opakovateľnosťou meraní. Me
rania uskutočnené na tých istých vzorkách po roku 
poskytli veľmi podobné výsledky (obr. 1). 

Najvyššie hodnoty a vodivosti typu n sme zistili na 
vzorkách molybdenitu zo Žulovej (-709,0 ltV/deg) . 
Vodivosť typu n je charakteristická pre molybdenit vy
stupujúci v asociácii s inými sulfidmi, v polymetalických 
žilách (Popova, 1974). Podľa Popovej (1. c.) sú extrémne 
vysoké hodnoty a charakteristické pre feromolybdenit, ale 
to sa v prípade molybdenitu zo Žulovej nepotvrdilo. 

Č . VZ. 

Mo- 1 

Mo-2 
Mo-3 
Mo-4 

Mo-5 
Mo-6 
Mo-7 

Mo-8 
Mo-9 

Tab. 2 
Namerané hodnoty koeficienta termoelektrického napätia 

molybdenitu 
Measured values of tliermoelectrical power coefficient 

of molybdenite 

a 
In terval n Lokalita Meranie 

µV/deg flV/deg 

473,5 373 - 522 10 Pezinok staré 
425,7 271 - 568 14 nové 
51,0 445 - 699 17 Krupka nové 

613,8 40 - 800 18 Cínovec nové 
684,1 482 - 835 18 Wolfram Camp nové 

-639,4 -826 - -363 12 nové 
77, 1 -279 - 512 26 Dúbrava nové 

139,7 242 - 452 37 Dúbrava nové 
-9 1,0 -273 - 195 11 Cagan-Suburg staré 
43,l ~208 - 323 40 nové 

-121,5 -220 - -30 9 Rochovce nové 
-708,0 -772 - -536 11 Žulová staré 
-709 ,0 -832 - -592 9 nové 
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č.vz. 

Mo-1 

Mo -2 

Mo -3 

Mo -4 

Mo-5 

Mo -6 

Mo-7 

Mo-8 

M o -9 --=:t.=.:" -

-200 

----=-=x..±.::-

~ 

+200 +600 ,;:/. [µV/deg) 

Obr. 1. Rozpty l hodnôt nameraného termoelektrického napätia 
molybdenitov (-- --- staré meranie, -nové meranie). 

Fig. 1. Values dispersion of the measured thermoelectrical power of 
molybdenite (----- old measurement, -new one). 

Naopak vysoké hodnoty a vodivosti typu p maJu 
vzorky z Krupky, resp. Cínovca ( +657,6, resp. +681,8 
µV/deg). Popova (1974) uvádza hodnoty a pre molybdenit 
z Sn-W ložísk +590 µV/deg. 

Na rozdiel od záverov Popovej (1974) namerané 
hodnoty a molybdenitu vz01i ek z Cu-Mo ložiska Cagan
-Suburg~ ukazujú na zmiešaný typ vodivosti, pretože 
veľká väčšina vzoriek je vodivosti typu p-n s hodnotou 
a od -116 do +137 µV/deg. 

Hodnoty a molybdenitu z Pezinku - Trojárovej boli 
v úzkom intervale +270 až +570 µV/deg. Podobné hodnoty 
sa uvádzajú pre molybdenit z rudného greizenu s vol
framitom (+280 až +590 µV/deg; Popova, 1974). Genéza 
molybdenitu z Malých Karpát nie je dostatočne známa, 
avšak greizenizácia tu nie je vylúčená. 

Iné hodnoty a sa zistili pri molybdenite z mezo
termálnych kremenných žíl z Dúbravy. Jeho hodnoty 
koeficienta termoelektrického napätia boli zo širokého 
intervalu -280 - +500 µV/deg s väčšinou hodnôt ( ... 60 %) 
v intervale O - +200 µV/deg. 

Vzorka Mo-4 (Wolfram Camp) má až 2/3 hodnôt z in
tervalu +480 - +830 µV/deg, čo je charakteristické pre 
mineralizáciu so zvýšeným obsahom W na rozdiel od 
Mo-8 (Rochovce) s hodnotami -220 až -30 ~tV/deg, čo je 
charakteristické pre mineralizáciu so zvýšeným obsahom 

. Mo (Popova, 1974). 
Z porovnania chemického zloženia skúmaných vzoriek 

molybdenitu a ich koeficienta termoelektrického napätia 
možno zistiť priamu úmernosť medzi obsahom Mo a a 
(obr. 2) a nepriamoúmernú medzi obsahom S a a. 
Ostatné analyzované prvky nemajú na hodnoty a mo
lybdenitu vplyv. 

Vzorky na obr. 2 možno rozdeliť na dve skupiny, 
ktorých smernice sú rovnobežné. Zaujímavé je, že sa 
vzorky zoskupujú podľa genéz, resp. blízkych genéz: 

- Molybdenity z greizenového typu mineralizácie 
(Krupka, Cínovec) tvoria prvú skupinu. Majú vodivosť 
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Obr. 2. Vzťah obsahu M o a hodnôt termoelektrického napätia 
molybdenitu. 1 - molybdenity z greizenovej mineralizácie, 2 - mo
lybdenity z hydrotermálnych žíl, zo žilno-žilníkového a porfýrového 
typu zrudnenia, 3 - molybdenit z puklín v granodioritoch. 

Fig. 2. Relations between changes in content of Mo and thermoelectrical 
power of molybdenite. 1 - rnolybdenites from rnineralizatión of greisen 
type, 2 - rnolybdenites frorn hydrothermal veins, vein-stockwork and 
porphyry rnineralization, 3 - rnolybdenite from joints in granodiorites. 

typu p. Hodnotami vodivosti typu p do tejto skupiny 
patrí aj molybdenit z Pezinka i molybdenit z W-Mo 
ložiska Wolfram Camp, ale ten má vodivosť typu p aj n. 

- Druhú skupinu tvoria molybdenity z hydrotermálnych 
žíl Sb ložiska Dúbrava s vodivosťou typu p-n, 
molybdenit z Cu-Mo porfýrovej, žilníkovoimpregnačnej 
mineralizácie Cagan-Suburga s vodivosťou typu p-n 
a molybdenit zo žilno-žilníkového typu mineralizácie z Ro
choviec s vodivosťou n typu. 

Odlišný je molybdenit z kremenných žiliek s molyb
denitom, chalkopyritom, pyritotn a pyrotínom z granito
idov zo Žulovej s vysokými hodnotami vodivosti typu n. 

Z obr. 2 a tab. 3 vidieť aj istú súvislosť medzi hodno
tami termoelektrického napätia a vekom mineralizácie. 
Molybdenit z variskej mineralizácie v Pezinku, z Dúbra
vy a z Cínovca má vyššie kladné priemerné hodnoty a, 

Tab. 3 
Rtg elektrónové mikroanalýzy molybdenitov (hm.%) a priemerný 

koeficient termoelektrického napätia (µ V /deg) 
X-ray - electron microanal yses of molybdenite (mass % ) and their 

average values of thermoelectrical power coefficient (µ V /deg) 

č. vz. 

Mo-! 
Mo-2 
Mo-3 
Mo-4 
Mo-5 
Mo-6 
Mo-7 
Mo-8 
Mo-9 

a 
µV/deg 

+445,6 
+518,0 
+613,8 
+154,7 
+34,6 

+139,7 
+5,7 

-121,5 
-708,5 

Mo s 

61,50 38,54 

62,15 39,02 
60,46 40,84 

61,50 38,73 
61,00 39,66 
60,34 40,76 
60,03 39,44 

W Sn Fe 
S/Mo 

hm. % 

O.Dl 0,00 0,00 100,05 0,627 

0,01 0,01 0,08 101,27 0,628 
0,00 0,01 0,00 101,31 0,675 

0,00 0,03 0,00 100,26 0,630 
0,00 0,00 0,01 100,67 0,650 
0,01 0,01 0,00 101,12 0,676 
0,01 O,Dl 0,00 99,49 0,657 

Nb - vo všetkých nulový obsah. Analyzoval F. Caňo, rtg mikroanalýza, 
Jeol Superprobe 733, GÚDŠ Bratislava. 
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vyšší obsah Mo a nižší obsah S (nízke hodnoty S/Mo). 
Opačné vlastnosti sa zistili pri molybdenite mladšej 
mineralizácie v Rochovciach a Žulovej. 

Záver 

Rozličná genéza molybdenitu sa prejavila rôznymi 
hodnotami koeficienta termoelektrického napätia: 

- Molybdenity z greizenového typu mineralizácie a z Pe
zinka majú vodivosť typu p. 

- Molybdenity z hydrotermálnych žíl z Sb ložiska 
Dúbr.ava majú vodivosť typu p-n. 

- Molybdenity zo žilno-žilníkového typu mineralizácie 
(Rochovce) majú vodivosť typu n. 

Poďakovanie. Práca sa financovala z grantu GA V č. 2/123/92. 
Ďakujeme RNDr. J. Határovi za poskytnutie vzoriek z Rochoviec 
a RNDr. P. Uherovi, J. Majzlanovi a P. Benkovi za informácie 
o novom výskyte molybdenitu v Malých Karpatoch . 
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Thermoelectrical power of molybdenite from Western Carpathian granitoid massives 
The paper presents study of molybdenite from the 

viewpóint of thermoelectrical power. Samples from the 
Western Carpathians were compared with specimens from 
Czech Republic, Mongolia and Australia. 

Molybdenite MoS2 is a bad conductor. The values of ther
moelectrical power coefficient (a) range in wide interval 
from -726 to +684 µ V /deg due to its anisotropy, 
characteristic for molybdenite, This fea ture complicates 
interpretation of its thermoelectrical properties. 

Content of Mo in studied molybdenites is directly 
proportional to their values of the a coefficient and content 
of S is inversely proportionaL The other analysed elements 
(W, Nb, Sn and Fe) do not influence the a value, 

Following these results the studied molybdenites may be 
divided into two groups: 

- Molybdenites from mineralization of greisen type 
(Krupka, Cínovec) and Pezinok with p type of 
conductivity and a values from +300 to +800 µV/deg and 
Wolfram Camp, toq, with p and n type of conductivity. 

- Molybdenites from hydrothermal veins (Dúbrava), 
Cu-Mo porphyry mineralization (Cagan Suburga) with p
n type of conductivi ty and a values from ·-300 to +500 
µV/deg and veiny-stockwork mineralization (Rochovce) 
with n type of conductivity a values of a from -250 to 
-50 µV/deg. 

Molybdenites from joints in granodiorites in Žulová 
cannot be included in either of these two types because of 
their extremly high a . values from -500 to -830 µV/deg 
and with conductivity of n type. 
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Mikroštruktúra dezintegrovaného chryzotilu z Dobšinej 
pozorovaná transmisným elektrónovým mikroskopom 

JOZEF STANKOVIČ 

Geologický ústav PFUK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 

(Doručené 19.5. 1995, revidovand verzia doručend 13.6.1995) 

Microtexture of desintegrated chrysotile from Dobšiná observed by transmission electron microscope 

Almost compact and monomineral natural samples of chrysotile from Dobšiná were disintegrated by 
ultrasound in water. Dried suspensions were investigated by transmission electron microscope. Electron 
micrographs of chrysotile reveal regular tube-shaped fibrous-like particles and confirm it as diagnostic 
morphological features of structure. 
Key words: transmission electron microscope, chrysotile, Dobšiná 

Najzµámejšia oblasť serpentinických hornín pli Dobši
nej v Spišsko-gemerskom rudohorí bola z geologickej, 
petrografickej a mineralogickej stránky spracovaná viac
krát. Od prvých identifikácií serpentínových minerálov 
fyzikálnymi metódami (Koui'imský a Filčáková, 1954) sa 
ňou súhrnne zaoberá niekoľko prác, najmä publikácia Ho
vorku et al. (1985), v ktorej sa okrem kompletnej citácie 
prác starších autorov uvádzajú aj mnohé rtg záznamy, 
DT A, chemické analýzy a mikroskopické charaktelistiky 
azbestových minerálov. Podrobne sa v nej analyzujú 
a liešia otázky zdroja, vzniku a veku serpentinizácie. 

Chryzotil, ktorý je aj pliemyselnou surovinou lokality, 
vypfňa jednak hmotu serpentinitu rozmanitého sfarbenia, 
jednak minerálnu náplň tektonických zrkadiel a tvorí aj 
žilky. V takom prípade sú vlákna chryzotilu jednotne 
orientované zvyčajným spôsobom, t. j . kolmo na priebeh 
žiliek. V tlakovo postihnutých častiach nastáva deformá
cia, trhanie a posun fragmentov alebo postupné zošikmo
vanie chryzotilových vlákien od smeru kolmého na prie
beh žiliek. Okrern chryzotilu sa na výplni žiliek, disloká
cii aj samého serpentinitu často vo variabilnom pomere 
zúčastňuje aj lizardit (Hovorka et al. , 1980), a tak sa hor
niny ultramafických telies v mezozoiku gemerika ozna
čujú ako lizarditovo-chryzotilové serpentinity, kým typo
moďným minerálom telies metaultramafitov v predmezo
zoických komplexoch je antigorit (Hovorka et al. , 1985). 

V zmysle rozlíšenia chryzotilu na ortochryzotil, kli
hochryzotil a parachryzotil (Zussman et al. , 1957, in Ho
vorka et al., 1980) sa tu interpretuje klinochryzotil, t. j . 
kryštalografická os a je v smere vlákna (klinochryzotil je 
monoklinická, ortochryzotil a parachryzotil rombická 
modifikácia chryzotilu). Podfa termického štúdia žilného 
chryzotilu v uvedenej práci tu ide o serpentín s dobre 
uspmiadanou štruktúrou (hydroxylová voda sa uvoľňuje 
neskôr ako pri slabo usporiadanej štruktúrnej forme) . 
Z genetického hľadiska je dôležité aj sledovanie brucitu, 
ktorý sa môže vyskytovať spolu s lizarditom a chryzoti
lom (Richter et al. , 1980; Hovorka et al., 1980). Mikro-
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skopicky býva lupenitý alebo vláknitý a vystupuje roz
ptýlene v celej hmote serpentinitu, príp. sa selektívne 
akumuluje v žilkách. 

Chryzotil, lizardit a antigorit vykazujú v transmisnom 
elektrónovom mikroskope ( ďalej TEM) výrazne odlišný 
morfologický charakter (Hovorka et al., 1980, 1985). 
Kým antigorit je latkovitý, doštičkovitý a prizmatický, 
lizardit je nepravidelný, vločkovitý a izometrický, a preto 
je identifikácia vláknitého trubičkovitého chryzotilu veľ
mi jednoduchá. 

Použitý TEM má niektoré spoločné črty elektrónových 
mikroskopov využívajúcich sekundárne a odrazené elek
tróny pri štúdiu štruktúr minerálov, ktoré súborne publi
koval Chovan et al. (1994), ale pri transmisif sa tu domi
nantne uplatňuje penetračná schopnosť elektrónového lú
ča. Čiernobiely obraz vytvorený v TEM je v podstate de
terminovaný presvietením vzorky, a tak vzájomný pomer 
množstva preniknutých a absorbovaných elektrónov urču
je širokú škálu sivého odtieňa . Hrúbka vzorky, ktorú je 
schopný elektrónový lúč presvietiť (transparentnosť), 
okrem radu iných faktorov veľmi závisí od použitého 
urýchľovacieho napätia a pohybuje sa spravidla v stov
kách Á.. Pre vysokú citlivosť každej takejto vzorky na se
paráciu, dezintegráciu alebo disperziu na vhodnú nosnú 
podložku je dôle,žitá i metóda prípravy vzorky pred vlast
ným štúdiom v TEM. 

Potrebným zariadením na preparáciu vzoriek pre TEM 
je ultrazvuk, ktorý možno vhodne využiť na šetrné rozdru
žovanie nielen rôznych minerálov, ale aj celých hornín. 
Dôležitý je aj jeho značný antikoagulačný účinok na čas
tice v suspenzii. Výsledky testovania rozličných ultrazvu
kových generátorov publikoval Križáni et al. (1993). Po 
vysušení takto získanej suspenzie sa vzorky študovali 
v TEM Tesla BS 242 pri urýchfovacom napätí 40 kV 
(obr. 1) a 60 kV (obr. 2). 

Vlákna chryzotilu sa pri rôznom urýchľovacom napätí 
správajú v TEM rozdielne. Kým pri dokonale dezintegro
vaných jednotlivý~h vláknach stačí na penetráciu elektró-
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Obr. l. Mikrograf dezagregátovaného chryzotilu zhotovený zaostre
ním na povrchovú časť vláben pri urýchfovacom napätí 40 kV, TEM, 
suspenzia. 

Fig. 1. Micrograph of disaggregated chrysotile made by briging of the 
surface of particles into focus at accelerating voltage 40 kV, TEM, 
suspension. 

nového lúča i napätie 40 kV, zväzok čiastočne rozdruže
ných vlákien sa už nepresvieti, preto možno skôr pozoro
vať ich povrch. Pri 60 kV v TEM sa presvietia dokonale 
vlákna aj ich agregáty a potvrdí sa trubičkovitý charakter 
chryzotilu. Z obr. 2 sa dá vydedukovať aj to, že efekt pe
netrácie vo veľkej miere závisí aj od polohy miesta zaost
renia. Nedostatočne alebo príliš ostré časti nachádzajúce 
sa mimo roviny zaostrenia nie sú dokonale presvietené. 
Treba upozorniť aj na to, že sa zvyšovaním urýchľovacie

ho napätia kontrast zobrazenia znižuje. 
Z pozorovania v TEM, ale aj z obrázkov vyplýva, že 

chryzotil vykryštalizoval v podobe dokonale vyvinutých 
vláknitých trubičiek bez náznaku v diferenciácii tvarov. 
Ich štruktúru determinuje nielen ich dimenzia, ale aj zväz
kovité usporiadanie a vzájomné posplietanie. Jemné tru
bičkovité vlákna dosahujú cca 500 Á vonkajšieho prieme
ru, t. j. 0,05 µm (50 nm). Ich značnú dfžku a flexibilitu, 
ako aj veľmi jasné „hrany", bez tendencie ďalšieho rozpa
du, dobre vidieť aj z obrázkov. 

Dokonale sformované čiastočky chryzotilu majú typic
ký vzhľad zväzkov, čas to ohnutých, s posplietanými 

1 um 
Obr. 2. Dtto obr. l, ale pri 60 kV s dôrazom na dokonalú penetráciu 
chryzotilových vlákien a ich trubičkovitý charakter. Zvýšenie urých
ľovacieho napätia znižuje kontrast zobrazeného objektu. · 

Fig. 2. Dtto Fig. 1, but at 60 kV with emphatic perfect penetration of 
fi brous-like tube-shaped chrysotile. Increase of accelerating voltage 
leads to an decrease of the object contrast. 

vláknami, ktoré neboli kompletne dezagregátované na
priek jemnej frakcii a podmienkam disperzie. Trubičkový 
charakter ch1yzotilu sa v literatúre (Gard, 1971; Beutels
pacher a Marel, 1969) dokazuje aj okrúhlymi priečnymi 
rezmi so stredovým otvorom. Rovnako sa uvažuje pri vý
plni trubičiek (Richter et al., 1980). V našom prípade sa 
javia ko úplne prázdne. Prípadná prítomnosť amoďných 
látok (gély Fe, Mg' alebo Al) pri použitom zväčšení by 
už bola pozorovateľná a výplň rúrky by zároveň znemož
ňovala dokonalú penetráciu elektrónov. V takom prípade 
by bol stred trubičiek rovnako tmavý ako ich okraj, čo je 
napokon známe pri mnohých mineráloch obdobnej štruk
túry (Yada, 1979). 

V literatúre sa okrem vonkajšieho priemeru rozoberá 
i otázka vnútorného profilu trubičiek, ich otvoru, resp. 
hrúbky steny (Whittaker a Zussman, 1971). Tieto propor
cie sa v menšej miere dávajú do súvislosti so zastupova
ním Mg, Fe a Si, Al v mineráli, ale hlavne s prítomnos
ťou Ni (napr. garnierit a rad ďalších minerálov), Ge, ako 
aj iných prvkov najmä v synteticky pripravených minerá
loch. Pritom rozdiely -v hrúbke steny vlákna môžu vzni-
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kať narastaním vrstvičiek na vonkajšej alebo vnú tornej 
strane trub i čiek . Podľa uvedených autorov (ibid.) sa von
kajš í priemer trubičiek pohybuje od 110 do 1000 Á 
a vnútorný od 20 do 200 A. 

V prácach využívajúcich vysokorozl išovací TEM (cca 
200 kV) pti väčšom zväčšení (Whittaker a Zussman, 1971 ; 
Willaime, 1987) badať na okrúhlych prierezoch trubičiek 
chryzotilu aj vrstvičkovitý charakter ich steny (ultraštruktú
ru) a jej systematický špirálový vývoj. Mikrofotografie ta
kéhoto typu sú najmä v prácach o po lysomatizme, polyty
poch a defektoch mikroštruktúry serpentínových minerálov 
(Benfield et al., 1994; Wicks et al. , 1988), o fázach ich sta
bili ty a termodynamiky (Chernosky et al. , 1988) , ako aj 
v prácach posudzujúcich technologické vl astnosti (nasiaka
vosť, absorpčná aktivita a pod.) chryzotilu (Papirer a Ro
land, 198 l; Suquet, 1989; Bratia et al., 1995 a i.). 
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Cu*Pb-Bi sulfosoli z Nízkych Tatier 

JURAJ MAJZLAN a DANIEL OZDÍN 

Katedra mineralógie a petrológic PriF UK, Mlynská dolina G, 842 15 Bratis lava 

( Doručené 9.5.1995) 

Cu-Pb-Bi sulfosalts from thc Nízke Tatry Mts, 

Paper reports new finding of Cu-Pb-Bi sulfosalts from Slovakia. for the first times found in the region 
of the Nízke Tatry Mts. Minerals under rescarch are part of quartz-chalcopyrite assem blage of quartz
Sb, Cu veins at the localjty Mlynná dolina-Hviezda, and quartz-tetrahedrite assemblage of siderite
quartz veins at the locality Kliesííová. X-ray-electron microanalyses revealed their nonstoichiometric 
nature. They represent intermediate mcmbers chemically falling into compositional fiel ds of krupkaite, 
junoite. friedricliite and lindstrómite. 

Key words: Cu-Pb-Bi sulfosalts, Nízke Tatry 

Úvod 

Opisované výskyty sa nachádzajú v kryštaliniku ďum
bierskych Nízkych Tatier na Z od čertovickej lí nie. Úze
mie budujú metamorfované horniny a granitoidy (Biely 
el al., 1992). Metamorfity sú zastúpené rôznymi typmi 
pararúl, migrnatitov a ortorúl, v ktorých sú časté drobné 
telieska amfibolitov, porťýrov, porľyroidov a lamproťý
rov. Hlavný hrebeň ďumbierskych Nízkych Tatier a sever-• 
nú časť kryštalinika budujú granitoidné horniny, zastúpe
né v študovanej oblasti ďumbierskym granodioritom až 
tonalitom a granitom typu Králička. Do kryštalinika sú 
zavrásnené spodnotriasové až strednotriasové sedimentárne 
horniny tatrika. 

Cu-Pb-Bi sulfosili patria medzi relatívne vzácne mine
rály nielen na našom území. Na Slovensku sú známe naj
mä zo Spišsko-gemerského rudohoria '(Kupčík et al., 
1969; Macinský a Antal, 1993; Beňka a Siman, 1994) 
a z oblasti stredoslovenských neovulkanitov (Kodéra, 
1981; Kovalenker et al., 1993). 

Metodika 

Vzorky boli odobraté z haldového mateliálu starých 
banských prác. Minerály študované v odrazenom svetle sa 
potom analyzovali na elektrónovom mikroanalyzátore 
JEOL JXA-840A (CLEOM PriFlJK) za týchto podmie
nok: urýchľovacie napätie 20 kV. prúd 15 mA. Ako štan
dardy sa použili: Cu, Fe, S chalkopyrit, Sb-Sb, Bi-Bi, 
Ag-Ag, Pb galenit (analytik J. Krištín) . 

Charakteristika výskytov 

Vyšná Boca 

Žilný ťah Kliesňová sa nachádza 1,5 km na JZ od Vyš
nej Boce (obr. 1). Síde1itovo-kremenné žily so sulfidmi 
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vystupujú v granodi01itoch ďumbierskeho typu (Slavkay, 
l 988) a v rulách (Juriga, 1958). 

Sideritové žily majú brekciovitú alebo kokardo vitú 
textúru, kele siderit tmelí úlomky horn ín a kremenno
-sulfídická mineralizácia tvorí žilky v Fe karbonátoch. 
Hlavnými minerálmi žíl sú Fe karbonáty bližšie určené 
ako side roplessi t až pis tornezit a kremeň . Z rudných 
minerálov sme zisti li prítomnosť tetraedritu a chalko
pyritu, ktoré prevl ádaj ú nad pyritom, arzenopyri tom, 
sfaleritom, Cu-Pb-Bi sulfosoľam i a galenitom. Sulfidy 
tvoria žilky alebo impregnácie v kremeni, zriedka vo 
Fe karbonáte. 

Ďu mbi er 

+ 
2043 

I 

s 

O 1 km 11 
'----' 

Obr. 1. Mapa študovanej oblasti s vyznačením lokalít výskytu 
Cu-Pb-Bi sulfosolí. 

Fig. l. Map of the studied area with indication of the localitites with 
occurrence of Cu-Pb-Bi sulfosalts. 
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Minerály zo skupiny Cu -Pb-Bi sulfosolí vystu pujú 
v podobe rozptýlených i hličiek do 0,2 mm v kremeni, 
z1iedka ako drobné inklúzie v te traedri te. Ih ličky sú často 
rôzne poprehýbané a vyskytuj ú sa spravidla jednotlivo , 
v bielom kremeni, zvyčaj ne v asociácii s tetraedritom. 
V odrazenom svetle sú krémovobiele s nádychom do žlta, 
odraznosť je stredná (blízka odraznosti galenitu), majú sla
bý dvojobraz a anizotropiu. Štúdiom na SEM sa zistilo, 
že sú chemicky homogénne. Podľa chemických analýz 
patria friedrichitu (tab. 1, ana l. č . 4, 5, obr. 2) a prechod
nej fáze, zložením medzi lindstromitom a krupkaitom 
(tab. 1, anal. č . 6, o br. 2). 

Mlynná dolina 

Kremenné žily so sulfidickou mineralizáciou sú lokali
zované v rulách. 

V M lyn nej doline sa vysky tujú su lfosoli Cu-Pb-Bi 
na loka lite Hviezda (obr. 1), 3,5 km na S od M ýta pod 
Ďumbierom. Prevládajúci mi ru d ným i mine rá lm i sú 
chalkopyrit a tetraedrit, ktoré prenikajú medzi zrná an
timonitu a vyhojujú trhliny v kataklázovano m arzeno
pyrite. V menšej miere sa tu nachádza pyrit. Chalko
pyrit uzatvára drobné inklúzie sfal e ritu a tetraedrit 
obsahuje inklúzie Au. Tetraedrit sa prerastá s „horo
betsuitorn" a zatláčajú ho žilky chalkostibi tu a pyritu . 
Jediným nerudným mi nerálom je ml iečnobi e ly 

kremeň. 
Cu-Pb-Bi sulfosoli sa nachádzaj ú v kremenno-chalko

pyritovej žilovine, kde tetraedrit úplne chýba. Sul fo soli 
vytvárajú alotriomorfné zrná v chalkopyrite alebo v kre
meni veľké do 1 mm. V odrazenom svetle sú sivobiele, 
s odraznosťou blízkou galenitu , výraznou a nizotropiou 
a so slabým dvojodrazom. Sú opticky a chemicky homo-

Cu,S 

a 1 

o 2 

"' 3 

PbS 

Obr. 2. Trojuholníkový diagram (Bi , Sb)2S3-PbS-Cu2S (mol. 'k). l - teo
retické zloženie Cu-Pb-B i sulfoso lí, 2 - Mlynná dol ina. 3 - Kliesňová. 

Fig. 2. Ternary diagram (Bi, Sb)2SľPbS-Cu2S (mol. %). 1 - thcoretical 
composition of Cu-Pb-Bi sulfosalts, 2 - Mlynná dolina. 3 - Kliesňo vá . 

Tab. l 
Rtg elektrónové mikroanalýzy Cu-Pb-Bi sul fosolí z Nízkych Tatier 

X-ray-elccr ron microanalyses of Cu-Pb-Bi sulfosalt s from 
the Nízke Tatry Mts. 

Mlynná dolin a - Hviezda Kliesiíová 

wt . '7c 

Anal. č. 2 3 4 5 6 

Fe 0,12 0, 12 0,22 0. 23 0,01 0.20 
Sb 2.49 2,47 2,56 n. a. 0,65 l,31 
Ag 0,00 0,00 0,02 0,02 0,06 0 ,00 
Bi 56.43 54,84 56,60 39,1 J 43.41 51.35 
Pb 18.95 18.21 i8,78 32 .72 30.95 20,47 
s 18.74 18,00 18.20 19.47 17,89 17,60 
Cu 4,88 4,0J 4.50 7.66 8,1 6 6,23 
I 101 ,61 97.66 J00,57 99.21 101,13 97, 16 

at . % 

Fe 0.21 0,22 0.38 0,38 0.02 0,39 
Sb J.96 2,03 2,05 n.a. 0,51 1,07 
Ag 0,00 0,00 0,02 0,02 0,05 0,00 
Bi 25,SJ 26,?, 1 26.42 17.37 19.79 24,43 
Pb 8.75 8,81 8.84 14,66 14,23 9,82 
s 55 .91 56,30 55,38 56,38 53,16 54,58 
Cu 7,35 6,33 6,9 1 IJ ,19 12,23 9,75 

n.a. - neanalyzované (not analysed) 

génne (SEM), len ve ľm i zriedka sú na niektorých zmách 
bii ž.š ie ne iden tifikované úzke biele anizotropné le my. 
Chemickými analýzami na elekt rónovom m ikroanalyzá
tore sa zist ilo, že ide o Pb-Bi sul ľasoli so zvýšeným ob
sah om Cu b lízke k raj ným stechio me trický-m č l enom 
kru pka itu alebo junoitu (tab. 1, anal. č . 1-3, obr. 2). 

Diskusia a záver 

M inera logickým štúdiom sa na dvoch lokalitách 
v ďumbierskych Nízkych Tatrách zistila prítomnosť mine
rálov zo skupiny Cu-Pb-Bi sulfosolí. Opisované fázy pat
ria do radu aikini t - b izrn utín , ktoré sú, ako iné sulfosoli, 
charakteristické nestechiometrickým zlože ním a vytvára
ním pevnýc h roztokov. Preto ani fázy, ktoré sme š tu do
vali , nemožno jednoznačne zaradi ť clo jedného zo stechio
metrických členov rad u bizmutín - aiki nit, príp. k inej 
Cu-Pb-B i sulfosoli. O krem hlavných prvkov sa v študo
vanýc h mineráloch výraznejši e uplatňuje len Sb a predpo
kladáme, že izomorfne zami eňa B i v štru ktúre sulfosolí 
(obr. 2). 

Cu-P b-Bi sul foso li nesú informáciu o mnohozložko
vom charaktere rudonosných fl uid, z ktorých hyd rotermál
ne žily vzn ikali. Pritom je zauj ímavé , že sa su lfidy a sul 
fosoli Bi nac hádzaj ú ro vnako v sideritových ži lác h, ako aj 
v ži lách s antimonitom. vždy v paragenéze s chal kopyti
to m ale bo tetraedri to m (Kupč í k et al. , 1969; Chovan 
a M ichálek, 1988; C hovan, 1990; M aci nský a An tal. 
1993). Minerály zo skupiny C u-Pb-B i su lJoso lí - krup
kait , junoit, friedrichit, lindst romit - neboli doteraz známe 



292 J. Majzlan a D. O:dín: Cu-Pb-Bi su/foso/i ~ :Ví:hrh Tat ier 

z rndných výskytov v Nízkych Tatrách. Predkladaná práca 
rozširnje poznatky o rudných minerálnych paragenézach 
v oblasti ďumbierskych Nízkych Taiie r a je aj príspev
kom do topografickej mineralógie Slovenska. 

Porľakovanie. Sme zaviazaní vďakou doc. dr. Martinovi Chovanovi, CSc. , 
za mnohé cenné rady počas práce a za pripomienky, ktoré pomohli 
výrazne zlepšiť rukopis tejto práce. RNDr. J. Krištínovi, CSc., ďakuj e

me za vykonanie analýz sulfosolí. 
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Agregáty limonitu v strednotriasových karbonátoch Belianskych Tatier 
pii Tatranskej Kotline 

STANISLAV PAVLARČ:ÍK 

Štátne lesy Tatranského národného parku, 059 60 Tatranská Lomnica 

(Doručené 30.8.1995) 

Aggľegates of limonite in !he Middle Triassic carbonates of the Belianske Tatry Mts. 
near Tatranská Kotlina 

The limonite-goethite aggregates were found in tbc Middle Triassic carbonates of the partia! Bujačí 

vrch Unit of Krížna nappe, outcropped in the southeastem part of the Belianske Tatry Mts. near Tat
ranská Kotlina. The lcJCa!ity, where the origin of goethite is interpreted by precípitation of joint-karst 
water in the karsified caverns presem in carbonatic complex, belongs to the mineralization type of oxi
dic Fe-mineralization. 

Mineralogicky pozoruhodnejší výskyt limonitu sme 
ešte roku 1991 našli na opustenom kameňolome na pra
vej strane doliny Bielej hneď za osadou Tatranská Kotlina 
v j v. časti Belianskych Tatier. 

V kameňolome je odkrytý petrologický rôznorodejší 
komplex strednotriasových vápencov a dolomitov križňan
ského príkrovu, v zmysle Mahefa et aL (1967) patriacich 
do čiastkovej jednotky Bujačieho vrchu zliechovskej série. 

Limonit vytvára jemnopórovité až kavemózne agregáty 
nepravidelného, väčšinou hrudkovito-hubovitého tvaru. 
Na lome je tmavočervený, hnedý alebo čierny, na povr
chu sú agregáty okrové. Limonitové úlomky sa vysky
tujú na úsypisku v jz. časti kameňolomu a pochádzajú 
z jeho silne zvetranej, rozpukanej a miestami skrasovate
nej vrchnej polohy, odkiaľ postupne vypadávajú. Naj
častejšia veľkosť agregátov je okolo 3 - 5 cm. 

Rtg difrakčná analýza agregátu potvrdila goethit 
(a-FeOOH) s výraznými difrakčnými zosilneniami, ktoré 
sú preň charakteristické. 
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Z hľadiska genézy výskyt limonitu analogicky zaraďu
jeme do typu Fe mineralizácie oxidického charakteru 
v skrasovatených mezozoických horninách, známej napr. 
pri Liptovských Matiašovciach, Liptovskom Trnovci 
a inde (Kodéra et al., 1990), kde limonit vzniká v kraso
vých dutinách vyzrážaním z presakujúcej puklinovokraso
vej vody. 

Okrem hojnejšieho limonitu možno na lokalite, väčši
nou na úlomkoch karbonátov, náj sť drúzy krátkych skale
noedrických kryštálov kalcitu, a veľmi vzácne aj kryštáli
ky číreho kremeňa - krištáľu sekrečného pôvodu. 

Vzorky limonitu sú uložené v zbierkach Výskumnej 
stanice štátnych lesov TANAPu v Tatranskej Lomnici. 
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Granitový problém a ·stav výzkumu granitu v knize D. B. Clarka (1992) 
(Clarke. D. B. 1992: Granitoid rocks. Chapmann and Hall, London, 283 pp. Topics in the Earth Sciences, No. 8) 

MARIE PALIVCOV Á a VLASTA LEDVINKOV Á 

Abstract 
The brief evaluation of the content and some ideas conceming granite problem in Clarke ' s book. 

Úvod 

Dve knihy, Clarkova 1992 a Pitcherova 1993 (a pfipo
čteme-li knihu Didiera a Barbarina 1991 o uzavreninách, 
pak dokonce tri) vyšly témer současne k problému grani
tu (s. 1.). Svedčí o tom, že dozrála opet jedna etapa tohoto 
problému. Vždyť od doby vydání prvé moderní knihy o 
geologii granitu z pera E. Raguina (1946), ve které byl 
ukázán poprvé a podle našeho názoru dosud nedostižne ve 
zhuštené a názorné forme význam granitu pro ostatní en
dogenní procesy, uplynulo témer pul století. A krome ne
kolika málo specificky zamerených titulu (napr. Mehnert, 
1968; Drescher Kaden, 1969, Marmo, 1971 aj .) se žádný 
autor po celou tuto dobu neodvážil zhodnotit problém 
granitu v souborném uceleném díle o této hornine. Není 
ani divu, pomyslíme-Ii na nepľehlednou, težko zvládnu
telnou záplavu literatury, publikací, sborníkú, konferencí, 
sympozií, šíri metodiky i regionálních výzkumu a zejmé
na pak granitový „boom" posledních dvou desetiletí, vy
volaný geotektonickou hypotézou desek. 

Obsah knihy, autorov prístup ke granitovému problému 

Clarke se pokusil ukázat současný stav znalostí o gra
nitoidech predevším z hlediska ruzných metod. Autor je si 
dobre vedom velikosti úkolu, který v predmluve vtipne 
charakterizuje takto: ,,Vetšina aspektu granitologie je 
kontroverzní a bylo by zavádející si myslit, že by všech
ny granitové problémy mohla obsáhnout knížka, která 
má rozmer aplitu." Tím spíše musíme ocenit, že se tako
vý pľehled nabitý údaji podarilo smestnat do necelých 300 
stran. Kniha má učebnicový charakter, ale rozhodne není 
určena začátečníkum. Lze ji charakterizovatjako užitečné
ho pruvodce současnými metodickými prístupy a jejich 
zhodnocení pro pokročilé studenty, badatele a zkušené zá
jemce o všeobecný pokrok v geologii. Podobne se ke 
Clarkove knize vyslovil ve své recenzi Fediuk (1993). 

Po kapitole (1) o problémech klasifikace jsou další ka
pitoly venovány terénním vztahum, tedy geologii a vmís
tení (emplacementu) granitu v kap. (2), dále mineralogii 
a strukture horniny v kap. (3), geochemii (4) a speciálne 
geochemii izotopu (5), experimentální petrologii v nejob
sáhlejší kap. (6) a stručne v kap. (7) jejich ekonomické 
geologii. V kap. (8) jsou pak uvedeny príklady detailne 
studovaných masivú či spíše regionu a navrženo schéma 
jakéhosi „kfostního listu" či „curriculum vitae" konkrét-
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ního masivu, tzv. ,,informační tabule". V českém masi
vu se o podobný prístup nej noveji pokusili krome po
sledního bodu o genezi autori Klomínský a Rajpoot 
(1993). Rovnež je navrženo schéma genetické klasifikace 
v autorove predstave. Dále jsou pfipojeny dva appendixy, 
(A) jako schéma pro terénní pozorování a (B) o nejduleži
tejších sbornících k jednotlivým kapitolám či tématum. 
Referend je 43 stránek, nepríliš podareného rejstľíku jen 
necelé tri stránky. 

Autoruv prístup ke granitovému problému pripomíná 
témer doslova stanoviska nekterých našich učitelu: ,,Nikdo 
nikdy nevidel, jak se granit rodí, vystupuje, vmisťuje či 

krystaluje." Tajemstvím granitu, jeho „fascinujícím 
aspektem", který „mystifikoval celé generace granitolo
gu", je však autor zľetelne zcela zaujat a uchvácen. V celé 
knize je patrna snaha zdurazňovat význam faktografie 
a odpoutat se od genetických klasifikací (i když v závem 
sám nové schéma navrhuje). Klasifikace granitoidu by 
mela být založena jen na tom „co je videt a co lze stano
vit" . Proto napr. odmítá klasifikaci S-1-A-M (Chappell 
and White, 1974; White, 1979 ; Loiselle and . Wones, 
1979). Právem jí vytýká, že 1) není podle stejných krite
rií, 2) zdroj je težké určit (napr. peraluminiové S-typy 
vznikají ruzným zpusobem, i z !-zdroju), 3) pfihlédneme
li k chemické a genetické složitosti kury , granitoidy 
z hybridních zdroju musí být pravidlem (s . 14). Autor 
proto preferuje- chemickou klasifikaci vpodstate podle 
Shanda, t. j . podle pomeru AICNK [mol AlzO/(CaO 
+ KzO + Na20 )] , tedy: NCNK>l peraluminiové granity, 
N CNK<l metaaluminiové, A<NK peralkalinní. Rovnež 
však právem je tento Clarkuv negenetický postoj kritizo
ván v recenzi Stevensona (1993); i s chybami a námitka
mi je genetická klasifikace S-1-A-M užitečnejší. Ani au
tor sám se v záveru práce ve vlastním návrhu genetické 
klasifikaci nevyhnul, a navíc rovnež podle problematické
ho kritéria (viz níže). 

Podobne jako prakticky celá generace dnešních grani
tologti stojí autor na stanovisku magmatickém, které by
lo podle jeho názoru pulstoletím výzkumu jednoznačne 
prokázáno. Hlavní dúkaz vedle intruzivní povahy hornin 
vidí ve shode složení granitoidu s kotektickými taveni
nami, kterou prokázala experimentální petrologie . 
Všechny granitoidní intruze se „zoufale snaží dosáhnout 
mechanické a chemické rovnováhy, ale zrídka se jim to 
podarí ... Jako výsledek zanechávají zamrzlé stopy nedo
končených projektu, protože kinetická a termální ener-
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gie systému nestačila k tomu, aby je dovedla do kon
ce." (str. l). 

Teorii granitizace považuje Clarke za prekonanou a ne
pokládá tedy za nutné se jí vubec zabývat. A však na druhé 
strane pfiznává, že je jediná, která je schopna fešit geolo
gický problém prostoru. Podobne jako naprostá vetšina 
současných granitologú chápe temún granitizace v púvod
ním zúženém smyslu, t. j . jako proces metasomatický, oc
koli v literature lze najít tadu pi'íkladú širšího pojetí, napr. 
definici Raguina (1975, str. 9), dokonce i izochemickou 
granitizaci, t. j . metamoďní rekrystalizaci - viz namátkou 
napr. diskusi v práci Marmo (1967), Emmons (1964) aj. 
Považujeme za účelné zduraznit, že produktem takové 
rekrystalizace je granit, nikoli metagranit. Tento termín je 
treba ponechat pro metamorfovaný granit. 

Za nejvetší pl'ednost knihy považujeme autorovu mi
morádnou snahu i schopnost zpfehlednit a zpfístupnit 
každé diskutované téma - zrejme výsledek autorovy peda
gogické praxe. To se projevuje v nesčetných diagrarnech, 
grafoch, tabulkách, schémate,;;h, náčrtech, zkratkách a ak
ronymech. Podarilo se mu tak neuvefitelné - napr. smest
nat spous tu údaju k jednotlivým metodám v prúmeru 
zhruba po 20 stránkách. Dokáže napr. velmi srozumitelne 
znázomit jednostránkovým „stromečkem" schéma vývoje 
granitového problému za posledních 200 let (viz schéma). 

Schéma vývoje granitového problému v pnibehu 200 let podle 
D. B. Clarka (str. 20). (Filozofické línie nemají východisko, ideje, kte
ré byly silne zdiskreditovány j ako obecná vysvetlení, ale které mohou 
dosud být použity ve specifických prípadech, mají čárkované linie): 

1970 plášť subdukovaná kôra Co je zdrojem nebo 
do dneška <leska zdroji granitických 

1 
1 
1 

1930 - 1970 frakční 
krystalizace (anatektické) :' /"'"' 

1 "ť ___ 
1960 rnetasomatické magmatické 

''"""X 
ť/60 - 1800 neptunisté plutonisté 

(sedimentární) (vyvrelé, ymorfní) 

magmat? 

Je granitické složení 

výsledkem frakční 

krystalizace bazaltô 
nebo jsou granitoidy 

prímé taveniny? 

V dôsledku problému 
prostom jsou granity 
magmatické 

či metasomatické? 

Jsou granitické horniny 

vyvrelé, sedimentární 

nebo metamorfní? 

Podobne sestaví tabulky a schémata k tématu terén
ního výzkumu a emplacementu granitu, užitečnou ta
bulku o genetických informacích, které jsou obsaženy 
v minerálech, prehled variačních diagramu, schémat 
a grafu experimentální petrologie. Nekdy ale snaha po 
utfídéní a zkratkovitosti vede k sotva účelným extré
mum, jako napr. na str. 92 úvaha o schématu, týkají-

cím se orogenních metaaluminiových granitoidu 
(OMAG): 

OMAG = f(dS/S)+f(dW/W)+f(dC/C)-f(R), 
pfičemž jednotlivé indexy určující frakce f jsou opét slo
ženy z dílčích složitých frakcí napr. 

S= f(MORB)+f(GABB)+f(SED) 
R = fRc+fRv+tRs+fRa+fRf atd., 
kde S= celkové složení subdukované desky, 
R = část magmatu odstranéná interakcí s ruznými slož

kami atp. 
Za druhou velkou pl'ednost pokládáme autorovu snahu 

ukázat námitky k současným výsledkum v uvedených me
todách a úskalí techto metod (v záveru každé kapitoly). 
Autor nekolikrát zdôrazňuje, že základním pi'ínosem po
sledních desetiletí je pokrok v predstavách o zdrojích 
magmatu - t.j. výsledek geochemických, napr. experi
rnentálních výzkumú. Podle našeho názoru je však 
z knihy patrno, že obrovské nashromáždéní dat prispelo 
síce k objasnení nekterých jevu, ale také ke vzniku ďal

ších rozporu. Současný stav po tolika nákladných výz
kumech více méne potvrzuje nékterou z již dl'íve vyslo
vených koncepcí. Autor to sám názorne pi'edvádí též 
v kapitole o terénním výzkumu (s. 24): ,,První vzrušují
cí součástí výzkumu granitu jsou objevy v terénu. Ty 
jsou často hned následovány ďalším objevem, že totiž 
již nekdo jiný videl tytéž znaky nékde jinde. Múžete 
utrít prach z nékterých velmi starých knih, abyste zj isti
li, že informace pravdepodobné už existují". (Pozn.: 
v naší literature o českém masívu zústávají bohužel za
prášeny - jsou totiž vetšinou psány némecky.) Vybere
me nekteré další príklady, napr. závér o výsledcích expe
rimentální petrologie k úloze vody (str. 152): ,,Dúleži
tost vody pro vznik a vývoj granitu nemuže být pl'ece
ňována. Jaká ironie, že voda je podstatnou složkou, kte
rá pornáhá granitoidúm, aby se začaly tvorit, a rovnež 
jim brání, aby se dostaly k povrchu. Je paradoxní, že 
nasycení vodou nejen vyžaduje solidifikaci v hloubce, 
ale také múže být prímou príčinou erupce téhož magma
tu v podobe popelových proudú. A konečne, bez vody 
by bylo málo minerálních ložisek asociovaných s grani
ty (pokud by byla vúbec néjaká). " 

Nebo diskuse o zdroji magmatu z hlediska experi
mentální petrologie (str. 152) : ,,Je málo dokladu 
o vztahu primárního magmatu mezi plášťovým peri
dotitem a velkými granitovými batolity ." Zároveň 
nás experimentální petrologie dôrazné upozorňuj e, že 
„kterýkoli granitoid múže být hybridním produktem 
tepla i materiálu z plášté, subdukované desky (slab) 
a kontinentální kury." 

,,Informační tabule", príklady intruzivních sérií, kla
sifikace podle počtu tavení 

Jedním ze základních vyznání Clarka je závér, že k di
verzifikaci granitu - hlavnímu problému jejich vzniku lze 
dospčt mnoha cestami, které se ve vetšine prípadu kumu
lují a jejichž kombinace je pro daný masiv či oblast spe
cifická a unikátní - tedy stanovisko shodné rovnéž s Pit
cherem (1979, 1993). Takto si autor predstavuje hlavní 
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body „kl'estního listu" t.j. jeho „informační tabule": 
1) název intruzívní skupiny, 2) všeobecné informace, 
3) specifické informace, 4) geol. pozice (počet intruzí, ve
likost intruzí, okolní horniny, vztah k orogenezi, tekto
nická pozice), 5) hlavní litologie granitoidú, 6) hojnost 
(rozsah) granitoidu, 7) asociované horniny, 8) absolutní 
stárí, 9) geochemická charakteristika granitoidú (N CNK, 
Nap, K2O, LILE), 10) izotopová geochemie, 11) ekono
mická geologie, 12) petrogeneze. 

Vybrané príklady dobl'e prostudovaných intruzivních 
skupín z literatury v kap. (8) však zfetelne ukazují, že 
určující význam pro jejich genezi má geotektonická po
zice. Petrogenetické závery odvozené z geochemických 
údaju o zdrojovém materiálu jsou ve všech uvedených 
pl'ípadech pfinejmenší)n dvojznačné, a to i tenkrát, když 
se jedná o jeden petrochemický typ granitoidu (napi'. 
metaaluminiové granitoidy v tab. 5 ze str. 6). V uvede
ných pl'íkladech je vznik granitoidu prevážne kladen do 
vetších hloubek, príčinou vzniku je ve vetšine prípadu 
parciální tavení v ruzné hloubce a ruzného materiálu ku
ry či plášte, kombinované s frakcionací, únikem fluid, 
popl'. mísením materiálu ve zdroji ap. Mechanismu in
fruzí je však venována pozornost pranepatrná. Výber 
príkladu jednotlivých sérií podle geotektonické pozice je 
však velmi užitečný a poučný - dóbl'e ukazuje, jak 
v tomto smeru výzkum granitoidú v posledních desetile
tích pokročil a jak je pokrok v granitovém problému zá
vislý na vývoji geotektonických hypotéz. 

Jedno poučení, pokud bychom chteli splnit Clarkovy 
požadavky jeho „informační tabule" je jednoznačné: Nelze 
dosáhnout pokroku bez komplexního výzkumu v širokém 
kolektívu a v dobre vybavených laboratoi'ich. 

V záveru osmé kapitoly autor pl'edkládá (str. 219) gene
tickoÚ klasifikaci granitoidú podle počtu parciálních tavení 
z púvodního plášťového zdroje: 

1. Ia - parciální tavení plášťové
ho peridotitu - vznik bazaltu • 
frakční krystalizace - vznik 
granitu 

2. Ib - parciálni tavení plášťové
ho peridotitu - bazalt, gabro, 
amfibolit, eklogit - tvorba sta
ré pevninské kury či současné 
oceánské kury. 
II. parciální tavení t~chto ma
fických homin - felsické mag
ma chudé K, významné obje
move pro tvorbu kontinent. kury 

3. lb. (jako shora) 
II. (j ako s hora) 
III. vetrání a eroze interm. až 
felsických vyvrelín kont. kury 
produkující kremen-živcové 
a pelitické sedimenty, které se 
následne parciálne taví a pro
dukují stále kl'emitl!jší felsická 
magmata, nebo pfímé tavení 
preexistujících granitoidních 
homin 

primámí granitoidy 
- nekteré oceánské plagiogranity 
- archaický tonalit • trondhjemit-

granodiorit 
- nekt. anorogenní peralkalinní 

granitoidy 

sekundárni granitoidy 
- n~které plagiogranity 
- archaická tonalit • trondhjemit-

granodiorit. série 
- kontinentálne oblouková série 

metaaluminiového tonalitu
granodioritu 

terciárnf granitoidy 
- peraluminiové granitoidy 

Pozn. k tab.: Tennín primární v tomto kontextu jednodu
še znamená proces prvního parciálního tavení (a nikoli 
primární magma, t.j. púvodní taveninu v rovnováze se 
svým reziduem). 

Tabulku uvádíme jako pl'íklad toho, k jakým záve
rum mliže vést preceňování experimentálne-petro
logických a geochemických kriterií. Teoreticky by
chom mohli v počtu parciálních tavení pokračovat. Je 
to pl'íklad klasifikace odtržené od geologie, daleko ví
ce diskutabilní než autorem kritizovaná klasifikace 
S-I-A-M (viz vpl'edu). 

Budoucnost výzkumu granitoidti 

Pres veškerý obdiv k výsledkúm geochemie a experi
mentálni petrologie neopomíná Clarke zdurazňovat, že 
východískem výzkumu granitu musí být výzkum terénni 
a „dobrá stará (good old-fashioned) mineralogie a petrogra
fie" (str. 180), tedy mikroskopie. Budoucnost však podle 
Clarka spočívá v počítačovem zpracování dat, databan
kách, expertních systémech. V nich autor vidí pi'edpoklad 
k tomu, aby „petrologovi konečne zbylo více času k pl'e
mýšlení o granitech" (str. 227). 

Nemáme v úmyslu zhodnocení nahromadených dat a je
jich kategorizaci počítačovou technikou podceňoval, ale 
dovolujeme si s Clarkovou perspektívou polemizovat. 
Pi'emíra dat muže badatele snadno zahltit nebo se stát sa
moúčelná. Budoucí pokrok naopak vidíme ve skutečne 
komplexním studiu granitoidních teles, pfi kterém se 
uplatní všechny dostupné geologické, geochemické a geo
fyzikálni obory. Jejich dílčí konkrétní výsledky potom 
vymezí prostor pro možné interpretace a konečné závery. 

Pokud jde o geochemické údaje z konkrétní oblasti, je 
duležité, aby nebyly prumerovány en bloc, ale aby na zá
klade pečlivé analýzy všech dat (hlavní a stopové prvky, 
REE) byly vytvol'eny nejprve skupiny geochemicky 
shodných homin, které lze teprve následne prumerovat. 
Jinak by mohly být závery genetického významu zcela 
pochybné. 

Granitový problém se nutne bude v budoucnu vyví
jet - tak jako dosud v celé své historii - pl'edevším 
v závislosti na pokrocích v geotektonice, a na druhé 
strane sám bude geotektonické hypotézy potvrzovat 
nebo vyvracet. V tom je nesporne zaručena jeho bu
doucnost do dalšího tisíciletí. Bez neho se názory na 
tvorbu zemské kiity nemohou vyvíjet. Každé opome
nutí této skutečnosti - zejména v regionech, kde krys
talinické masívy tvol'í podstatnou část stavby, nutne 
vede k zaostávání geologické vedy i pracovišť. Také 
z toho dôvodu je užitečné Clarkovu knihu prostudo
vat, i když bude patrne ponekud zasti'ena dílem Pitche
rovým. Podobné knihy by bez rozdílu mely pati'it ke 
všeobecnému geologickému vzdelání. 
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MARIE PALIVCOVÁ a JARMILA WALDHAUSROVÁ 

Jeden z nejzkušenejších současných expertu gra
nitového problému, liverpoolský profesor W. S. Pitcher 
zhodnotil své celoživotní obsáhlé geologické zkušenosti 
v k:Jize venované granitu . Jak jsme uvedli jinde 
(Mineralia Slovaca, s. 294 ), na začátku 90. let se po 
dlouhé pauze objevilo hned nekolik knih s touto 
tematikou. V Pitcherove knize se granit, nejvýznamnejší 
hornina kontinentální zemské kury, dočkal díla stejného 
významu pro současnou dobu jako mela ve své dobe 
Raguinova kniha o geologii granitu (1946). Ačkoli byla 
od té doby zpracována rozsáhlá kompendia venovaná 
i velmi specifickým horninám li tosféry, ultrabazickým 
horninám, trondhjemitum, andesitum, karbonatitum, 
migmatitum aj., podobné dílo o granitech s ucelenou 
geologickou koncepcí chybelo. Pitcherova kniha tuto 
mezeru zaplňuje. 

Už v tiráži knihy i v dalších kladných až nadšených 
recenzích (napi'. Hunter D. R., Tectonophysics 1994, 230, 
p. 277 - 278, Brown P. E., Journ. Petrology 1994, 35, 4, 
p.1175-1177) je kniha označována jako další milník 
v granitovém problému. Žádný specialista v tomto oboru, 
ale ani žádný geolog, uvedomující si velikost granitového 
problému, ji nemôže pi'ehlédnout. I když kniha nemá 
charakter učebnice, stane se zdrojem poučení a podnetu 
k pi'emýšlení pro pokročilé studenty, podkladem vysoko
školských pi'ednášek a součástí všeobecného geologického 
vzdelání. Vetšinou skutečných zájemcu bude kniha určite 
hodnocena jako „fascinující", místy „brilantní", rozhodne 
však „elegantní", abychom použili nejčasteji se objevující 
prívlastky, kterými zanícený autor sám hodnotí pečlive 
vybrané príklady z literatury či z vlastní zkušenosti. 
Pi'ipočteme-li vtipný, suchý, často ironický nebo i skep
tický, více či méne skrytý anglický humor, autorovo 
umení klást a vyhmátnout nejduležitejší otázky k zá
kladním problémum a také na ne vždy sesilným vlastním 
osobním zaujetím odpovídat, je zrejmé, že se rozhodne 
nebudeme pfi četbe knihy nudit. Prispívají k tomu í peč
live a výstižne zvolená motta k jednotlivým kapitolám, 
svedčící o veliké sečtelosti a hlubokém promýšlení 
problému. Nejvetším kladem knihy je však snaha a umení 
meril všechny výsledky použitých metod okem zkušeného 
geologa, který je vždy konfrontuje s tím, do jaké míry 
mohou být „geologicky realistické". Musíme ovšem 
občas pi'ekonat výrazove bohatý, ale často i méne bežný 
autorov slovník a nekdy až goethovskou stylistiku, což 
pri našich znalostech jazyka asi sotva dokážeme vychutnat 
takjako rodilí znalci angličtiny. 

Kniha má promyšlenou osnovu a do značné míry 
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navazuje na pľedešlé práce, diskutované rovnež v tomto 
časopise (Mineralia Slovaca, 1991, 23, p. 75 - 83). Je 
rozvržena do 19 kapitol, z nichž v první je nekonvenčne 
a vtipne hodnocena historie granitového problému včetne 
nekterých osobních vzpomínek na autori ty. Historie je 
dovedena jen do poloviny tohoto století. Hodnocení 
následujících let musí čtenái' sám vyhledat v jednotlivých 
kapitolách. V druhé kapitole o kategorizaci granitu nás 
autor nenechává na pochybách, že kategorizace musí 
smeroval ke klasifikaci genetické, i když každá klasifikace 
je konvenční. Musí však pi'edevším respektovat geolo
gická fakta. Proto i když dnes nejrozšíi'enejší a nej
diskutovanejší klasifikaci podle zdroje magmatu, 
,,S I A M", jej íž celou složitost ukazuje v tab.2.1, 
označuje jako „abecední polévku", pres její nedostatky ji 
neodsuzuje a využívá i ve své typologii granitu, shmuté 
v kapitole záverečné. 

Další ti'i kapitoly (3, 4, 5) posuzují základní charak
teristiku granitu a jeho magmat, tj . chemismus, fyzikální 
vlastnosti a mikrostruktury granitu. Zabývají se geo
chemií a experimentální petrologií tavenin, současnými 
znalostmi o fyzikálních vlastnostech suspenzí, tavenin, 
krystalových „kaší" (mush), plastických (Binghamových) 
teles a dále mikroskopií a mineralogií. V techto kapi
tolách zaujme napríklad úvaha o významu vody pri 
krystalizaci magmatu, príklad interpretace krystalizace 
masívu Ballachulish na základe chemismu minerálu, 
úvahy o konvekčním proudení magmat a usazování 
krystalu (obojí pokládá za výj imečné) . Za zvlášť poučnou 
pokládáme geneticky pojatou kapitolu o strukturách 
granitu a krystalizaci nekterých minerálu (akcesorií, 
epidotu, mafických minerálu , muskovitu, zonálních 
megakrystu K-živce, myrmekitu ap.). I když mikro
struktury jsou v dôsledku subsolidové rekrystalizace hor
niny nejméne spolehlivým kritériem vzniku granitu, 
úvodní i následuj ící vety j sou dostatečným dokladem 
o významu, který jim Pitcher pi'ikládá: ,, Rozumet vývoji 
granitové struktury znamená začít rozumet genezi gra
nitu" nebo povzdech nad významem Nockoldse z 50. let: 
„Môžeme jen litovat, že mnozí ... chybuj í v tom, že 
nenásledují tohoto mistra a neakceptují mikrostruktumí 
výzkum jako predpoklad pro geochernické studium." Na 
rozdíl od experimentální petrologie tavenin jsme bohužel 
v experimentech týkaj ících se fyzikálních vlastností 
a ješte více mikrostruktur granitu v samých začátcích . 

Jádrem knihy jsou tl'i kapitoly (6,8,9), pojednávající 
o ti'ech základních modelech vzniku granitu. Stejne jako 
vetšina současných bádatelti zastává autor magmatické 
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stanovisko a nekdejší nesmil'itelný spor o granitizaci 
pokládá podle současných výsledku výzkumu za vyrešený 
v její neprospech. Je ovšem treba poznamenat, že gra
nitizaci chápe v jejím zúženém významu, tj . jako proces 
metasomatický, ačkoli radou autoni byl termín gra
nitizace definován v podstatne širším smyslu. Tfi hlavní 
procesy vzniku magmatu, které vedou k .diverzífikaci 
granítíckých hornín, tedy jsou: 

1. magmatická diferenciace (kapitola 6), napr. model 
AFC - frakční krystalizace spojená s asimilací, 

2. nemísivost magmat - tj . restitový model (kapitola 8), 
3. mísení magmat, tj . mixing a mingling (kapitola 9) -

zde stojí za zmínku nejkratší výklad rozdílu v obou 
termínech, jak je vyjadruje angličtina: ,,mixing - má 
význam kombinování, mingling - znamená pohybovat se 
(move among) pfi zachování identity" (s. 11 8). 

V souvislosti s prvním modelem diskutuje autor vznik 
zonálnosti teles, který muže mít multifaktoriální povahu. 
Príklady nove prozkoumaných subvulkanických SiO2 

bohatých magmat nenasvedčují genetickému rozhraní ve 
smyslu Readova hiátu mezí plutoníckými a vulka
nickými horninami (kap. 7). Restitový model je založený 
na nemísivosti granitového magmatu s netavitelným 
zbytkem. Byl aplikován v australské Lachlanské sérii (asi 
800 samostatných separátních plutonu, z níchž nekteré se 
radí do batolitu - napr. batolit Bega o rozloze 8600 km2). 

Práve zde Chappell a White rozlíšili S-typy a I-typy, kte
ré oboje pokládají za restitové. Pitcher se kloní k bada
teltim odlišného názoru: 1-typy lze lépe vysvetlit kom
binací frakční krystalizace a mísení~ magmat, a také 
metasedimentární enklávy v S-typech jsou podle Pitchera 
spíše xenolity než restity. Problémem v tomto modelu je 
separace částečné taveniny. Nejlepším príkladem tako
vých S-granitu j sou himálajské granity a za podobné jsou 
v literature pokládány také granity evropských hercynid, 
které autor ukazuje na príklade italských kalabrijských 
granitu. 

Na rozdíl od svých dl'ívejších prací pokládá dnes mísení 
bazického a kyselého magmatu za význačný petroge
netícký proces. Klade jej však do hluboké kury, nej spíše 
na rozhraní kura/plášť a uvažuje proces jako celkové 
mísení (bulk míxing) . Pi'íkladem interakce bazického 
a granitického magmatu jsou nejen synplutonické žíly, 
mimo jiné jeden z možných zdroju enkláv, ale též kla
sické appinity (kap. 10). Appinity však vznikaly v sub
vulkanícké úrovni a nekterá telíska velmí pravdepodobne 
komunikovala s povrchem. 

Rozsáhlá kapitola (1 1) je venována nejrtiznejším zpu
sobtim emplacementu a stručná kapitola (1 2) současným 
predstavám o rychlosti emplacementu a krystalizace mag
matu a dále o periodicite a epizodičnosti magmatického 
procesu. Mechanismus emplacementu je jedno z témat 
autorovi blízkých a duveme známých. Posuzuje nejrtiz
nejší zpusoby výstupu teles: diapirismus, ,,ballooning", 
vznik hruškovitých či pulcovitých ·tvaru za stálého 
prísunu magmatu, vznik „puchýru" ve stfi žných zónách, 
problém nasávání magmatu do dutín v extenzních stfiž
ných zónách (uvažuje i o seismickém pumpování), a ko
nečne nejsrozumitelnejší zpusob - proniky v podobe žil 

a desek v diskordantních plutonech a vznik kalder. Za
jímavé je hodnocení mechanismu „stoping": v malém 
merítku (piecemal stoping) je jeho význam proble
matický, ve velkém merítku (major stoping) muže být 
významným mechanismem. Procesy jsou posuzovány 
z hlediska získávání prostoru. Opét je zduraznéno, že i jen 
v jedíném plutonu se 1mohou ruzné mechanismy kom
binovat. Pro posouzení jednotlivých prípadu je zrejme 
treba mít velké geologické zkušenosti a snad i fantazii. 
(Obecné lze i'íci, že rada techto mechanismu odpovídá 
pohybu skutečné taveniny.) 

Kapitola (13) pojednává krátce a kapitoly (14) a (15) 
obšírne o granitovém magmatismu v odlišných geo
tektonických prostredích. Geotektonické prostredí je podle 
Pitchera základní príčinou rozdílu v mechanismu intruzí 
i rozdílu látkových: plagiogranity na oceánských dnech, 
kordillierský batolitový typ (s definicí sérií, supersérií, 
pulsu) a vnitrodeskový typ A-granitu (alkalických 
a alkalicko-živcových). Na techto pi'íkladech Pitcher 
dokládá multifaktoriální charakter magmatického procesu, 
základní myšlenku díla. Hlavní príčinu rozdílností mag
mat i jejich vývoje vidí autor v závislosti na hlavních 
geologických strukturách současné deskové tektoniky. 
Slovy autora „granitícké horniny odrážej í své zdroje, 
j ejichž povaha se liší v závislosti na globálné-tek
toníckém prostredí. Výchozím stadiem je celkové tavení 
(bulk melting) v hluboké kure a hlavné na rozhraní 
kura/plášť. " 

V kapitole (16) si Pitcher klade otázku, zda zdrojem 
granítických plutonu mohou být migmatity (pokládané 
obvykle za produkty částečného tavení) . Odpovídá ano, 
ale jako produkt celkového (bulk), níkoli částečného 
tavení. 

Kapitola (17) zdurazňuje, že multifaktoriální charakter 
procesu se uplatňuje i v záverečných stádiích vývoje 
teles, pfi vzniku pegmatitu i rudní mineralizace za účastí 
tékavých složek. 

Vybrané príklady v kap. (1 8) posuzuji zdroje magmat 
v ruzných geotektonických prostredích. Podávají velmi 
dobrý pl'ehled o nejvýznarnnéjších novejších výzkumech 
v príslušných regionech, zčásti na základe v lastních 
rozsáhlých zkušeností (andské masívy, kaledonské gra
nity), zčásti z literatury (detailné popsané, dnes klasické 
oblasti jako Lachlanské pásmo, Hímálaj aj. ). 

Výstup magmat je vázán na mohutné tektonické línie, 
lineamenty, strižné zóny, popl'. jejich krížení. Málo po
zornosti, jak na to poukazuje Pítchertiv africký recenzent 
D. R. Hunter, je však venováno granitum archaika. 
V podstate je to kniha o granítech do 1 miliardy let. 
Nelze se ani divit. Typologická kategorizace (klasifikace) 
je nutné v rozsáhlých oblastech archaika obtížnéjší, 
jestliže je v nich obtížná sama aplikace deskové 
tektoniky. 

Na základe kapitol 13 - 15, 18 je sestaveno schéma 
v kapitole záverečné (19). Je to pokus o typologii granitu 
v peti základních tektonických situacích, ponekud 
upravené schéma z autorovy poslední práce z roku 1987. 
Vyplývá z ného, že čtyl'í skupiny, tj . vetšina granitu 
v rozsáhlých masi.vech, vznikají v podmínkách oro-
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genních a jen jedna skupina v anorogenních. Podstatný je 
multifaktoriální vznik masivu. 

Na záver znovu pi'ipomínáme hlavní klad Pitcherovy 
knihy: ve všech kapitolách jsou zdurazňována geologická 
fakta jako východisko výzkumu, ale také jako merítko 
správnosti pro interpretace výsledku dalších geologických 
disciplín, použitých pri výzkumu granitu . Knihu lze 
stručne charakterizovat jako novou, aktuálni „geologii 
granitu". Presto je zrejmé, že multifaktoriální model 
procesu je dusledkem hledání odpovedí pfedevším na 
experimentálne petrologická a zejména geochemická data, 
enormne nahromadená v druhém pololetí tohoto století. 
Ta totiž ukázala zásadní rozpory napl'íklad v geochemii 
izotopu, v pfänesi korového materiálu v tech granitech, 
které jsou pokládány za plášťové, rozpornou úlohu vody 
v procesu tavení a solidifikace a silne ovlivnila pl'íklon 
k magmatickým modelum, zejména k renesanci modelu 
mísení magmat. Současne je však z Pitcherovy knihy 
videt, že ani multifaktoriální model, t. j. kombinace 
všech dosud známých magmatických modelu v nizných 
proporcích , nemá dostatečnou odpovéď na základní 
geologické otázky granitového problému. Otevfený 
ztistává problém prostoru, mechanismu emplacementu 

z velkých hloubek, zejména mocnou kontinentální kťtrou 
a také segregace a výstup tavenin v restitovém modelu. 
Rozporný je i pohled na úroveň vzniku diverzifikace 
granitu (in situ, v hloubce?), pfičemž se objevují stále 
nové doklady o subvulkanické úrovni a deskovitých 
tvarech i velkých batolitti, málo dokladu o jejich 
bazických kol'enech, naopak subvulkanický až vulkanický 
charakter nekterých bazik asociovaných s granity. 
Diskuse by vyžadovala více místa, než je v tomto 
pojednání. 

P. E. Brown uvádí ve své recenzi historku: Když se ho 
jedna z tehdejších autorít, profesor Tilley, otázal, co je 
pl'edmetem jeho geologického zájmu a on odpovedel, že 
granit, dostalo se mu následující odpovedi: ,,Oh, to už by
lo všechno udeláno !" Takový byl tehdy vliv expe
rimentální petrologie, zejména Tuttle-Bowenova díla. 
Pfestože Pitcherova kniha zdal'ile uzavírá etapu výzkumti 
celé druhé poloviny tohoto století, sotva kdo by se na 
jeho konci odvážil odpovedet podobne. Pitcherovo dílo 
bude nesporne sloužit jako nepl'ehlédnutelný odrazový 
mtistek pro generace pl'íštího tisíciletí. Ty si však určite 
nebudou muset na nedostatek nezodpovezených otázek 
v granitovém problému nankat. 
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Kým prieskumná geofyzika je založe
ná na zisku, environmentálna pracuje 
viac s rizikom. Prieskumného geofyzi
ka, ktorý na novom území objaví polo
vicu zo zásoby ropy, budú pokladať na 
úspešného a primerane ho odmenia. Ak 
environmentálny geofyzik nájde iba 
polovicu sudov s toxickým odpadom 
pochovaných na istom úložisku, pravde
podobne z tohto miesta už nikdy objed
návku nedostane. Pri uzatváraní zmluvy 
o geofyzikálnych službách je preto pre 
geofyzika nevyhnutné vysvetliť progra
movému manažérovi obmedzenia jed
notlivých geofyzikálnych techník. 

Environmentálna geofyzika sa môže 
použiť na mapovanie: 1. polohy objek
tov pod zemským povrchom, 2. lokál
nej geológie a 3. zmien fyzikálnych 
vlastností, ktoré môžu súvisieť s lokál
nou geochémiou. 

V prvom prípade fungujú geofyzikál
ne techniky dobre, v drnhom priemerne 
a v treťom často nedostatočne. 

Zisťovanie pochovaného toxického odpadu 

Zisťovanie objektov pod povrchom 
úložísk nebezpečného odpadu, ktoré sú 
často zdrojom kontaminácie podzem
ných vôd, je najbežnejšou aplikáciou 
environmentálnej geofyziky. Na mno
hých starších úložiskách je toxický ma
teriál v 55-galónových oceľových su
doch, ktoré sú pre magnetické alebo 
elektromagnetické senzory výborným 
cieľom. Napríklad v 5. časti úložiska. 
tvrdého odpadu Ministerstva energeti
ky USA v rezervácii Oak Ridge (Ten
nessee, USA) robotníci zakopali sudy 
s nízkoúrovňovým rádioaktívnym odpa
dom v sérii priekop širokých spravidla 
7 m, hlbokých 7 m a dlhých niekoľko 
desiatok metrov . Záznamy o týchto 
úložiskách predstavuje mapa indikujú
ca polohy a geomet riu priekop. Ale 
geofyzikálny prieskum využívajúci mag
netometer a terénny prístroj na mera
nie konduktivity nedávno odhalil 
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niekoľko nedokumentovaných priekop 
vy plnených neznámym materiálom. 
Z neďal ekej 4. časti sa roku 1957 všet
ky záznamy o priekopách pri požiari 
budovy, v ktorej boli uložené, stratili, 
a tak geofyzikálne dáta a niekoľko 

historických fotografií z paluby lietadla 
sú jedinými záchytnými bodmi pri lo
kalizácii priekop. Situácia v Oak Ridge 
nie je nezvyčajná, lebo nekompletnosť 

úl ožných záznamov j e dedič stvom 

obdobia, v ktorom bola regulácia v tejto 
oblasti omnoho nižšia. 
Náj s ť pochované objekty je ľahšie 

ako dokázať, že neexistujú. To je veľmi 
neistá pôda, na ktorú sa geofyzik môže 
dos tať. Keďže sa štátne orgány zdrá
hajú zrnšiť obmedzenia súvisiace s úlo
žiskom, na ktorom môžu byť sudy s to
xickými chemikáliami, chcú potvrde
nie, že územie je čisté . Geofyzik môže 
vhodným výberom geofyzikálnych me
tód, ako je magnetika, použitie radaru, 
meranie konduktivity, seizmické, príp. 
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míkrogravímetrícké metódy, pravde
podobnosť prítomnosti výskytu su
dov minimalizovať. Každá z uvedených 
metód má kvantifikovateľné limity roz
líšenia, takže modelovaním predpokla
daných anomálií by sa malo zistiť, 
čí sa limity prekračujú alebo nie. Nie
kedy je užitočné zozbierať aj geofyzi
kálne dáta v čistom prostredí, aby bolo 
možno stanoviť veľkosť anomálií poza
dia. Ale geofyzikálna projekcia napriek 
tomu nie je nikdy 100-percentná, 
najmä pri interferencií rušivých signá
lov z neďalekých budov, potrubí, elek
trického vedenia a zo stavebných výko
pových prác. 

Mapovanie geologických pomerov 

Geologické mapovanie je bežnou 
aplikáciou environmentálnej geofyzi
ky. častý býva výrazný kontrast me
dzi priepustnosťou skalného podložia 
a pokryvu, čo dáva hfbke, v ktorej sa 
podložie nachádza, veľký význam. 
Historicky prevládajúcim spôsobom 
zisťovania hfbky podložia je vŕtanie, 
ale obmedzený počet vrtov mô že 
poskytnúť nesprávny obraz. Príklad na 
to je napr. Arosenal v Denveri v Skal
natých vrchoch, kde sa chemické 
medziprodukty výroby nervového ply
nu uskladňujú v nádržiach a presiakli 
až na hladinu podzemnej vody. Kým 
skúšobné vŕtanie naznačovalo, že pa
leodrenážny systém vo vrchnej časti 
denverského súvrstvia je len prikrytou 
verziou dnešnej topografie, seizmická 
reflexia odhalila, že sa skutočný smer 
paleodrenáže od súčasnej odchyľuje 
až o 90°. 

Ešte dôležitejšia ako lokalizácia prie
pustných a nepriepustných vrstiev je 
často prítomnosť preferenčných dráh 
toku . Zlomy alebo priepustné zóny 
vzniknuté rozpúšťaním, ktoré sú o nie
koľko rádov väčšie ako neporušené 
okolité horniny - pri podzemnej vode 
ekvivalent skratu, môžu spôsobovať 
omnoho rýchlejší transport kontami
nantov, ako predpovedajú modely. 

-

V presakujúcom úložisku nebezpečné
ho odpadu v Skalnatých vrchoch ani 
vrty za viac ako dva milióny dolárov 
neboli; schopné odhaliť príčinu priesa
ku, ale seizmickoreflexné metódy v hod
note 20 tisíc dolárov lokalizovali zlom 
priamo pod miestom priesaku. Výsled
ky viedli k vrtu a ten potvrdil, že prie
sak sledoval zlomovú plochu. 

Lokalizácia pieskových šošoviek 
v ílových polohách, prípadne ílu v pies
kových polohách je ďalším problémom 
relatívnej priepustnosti a môže pomôcť 

určiť, ako sa znečistenie dostáva na isté 
miesto a kam sa môže ďalej šíriť. Napr. 
pri príesaku motorového paliva vo Fort 
Orde v Kalifornií sa zistilo, že hladina 
podzemnej vody tam leží navrchu ílo
vej vrstvy, tá sa končí na zlome, a preto 
palivo vo vrchnej časti vodnej hladiny 
preteká cez okraj a presakuje na nižšiu 
hladinu podzemnej vody. Dáta zo seiz
mickej reflexie okraj ílu ukázali veľmi 
zreteľne. 

. Detekcia kontaminovanej podzemnej vody 

Mapovanie geochémie podzemnej 
vody je ďalšou dôležitou aplikáciou 
environmentálnej geofyziky. Geofyzi
ka sa čas to pýtajú, či možno priamo 
zistiť kontaminovanú podzemnú vodu. 
Keď sú kontaminantmi ióny, možno 
ich odhaliť mapovaním zmien v elek
trickej vodivosti vrstiev. Niekedy sa 
môže zistiť únik zo skládok, pretože 
podzemná voda vymý va z odpadu 
niektoré iónové kontaminanty. Všeo
becne sa však dá povedať, že priama 
detekcia kontaminantov zostáva aj na
ďalej základom environmentálnej geo
fyziky. 

Geofyzikálne metódy nemožno nie
kedy použiť na detekciu malých kontras
tov vytvorených výronom kontaminan
tov, a to pre šum vyvolávaný geologic
kou heterogenítou. Elektrická vodivosť 
istej vrstvy zvyčajne varíruje s fakto
rom 10 alebo aj viac, takže signály po
chádzajúce zo zmien v litológii môžu 
zastrieť signály spôsobené výronom. 

Kontamínanty možno niekedy zisti ť 
porovnaním výsledkov opakovaného 
geofyzikálneho prieskumu. Napríklad 
ropný priemysel úspešne využíva geo
fyzikálnu tomografiu na monitorovanie 
injekcií pary na získavanie druhotnej 
ropy. Geofyzikálne vlastnosti sa ma
pujú pred injekciou, počas nej a po nej . 
Porovnávanie tomogramov vo veľkej 

miere odstraňuje vplyv geologickej he
terogenity a umožňuje rozoznávať jem
nejšie kontrasty. 
Veľa projektových manažérov sa po

zerá na geofyzikálne údaje skepticky, 
a to ako na čisto vyhľadávacie údaje 
získané metódami neschopnými poskyt
núť kvali tatívne charakteristiky, aké 
požaduje Agentúra na ochranu životné
ho prostredia pri opise miesta skládky 
či úložiska. Hodnotenie rizika sa podľa 
týchto požiadaviek má zakladať na veľ
mi kvalitných údajoch. A pretože che
mici môžu určovať mieru kontaminácie 
v jednotkách ppb, kým geofyzici hovo
ria o „anomálnych oblastiach", geofy
zikálne dáta sa j a via ako príliš neurčité . 

Ale keď sa vzorky podzemnej vody zo 
sond vzdialených niekoľko metrov od 
seba odlišujú veľmi významne, je zber 
geofyzikálnych dát jediným spôsobom, 
ktorým možno zistiť , čo sa deje medzi 
sondami. 

Metódy prieskumnej geofyziky sa mô
žu využívať pri vyhľadávaní pochova
ného nebezpečného odpadu, na ma
povanie geológie a niekedy aj na určo
vanie výronov kontaminovanej pod
zemnej vody. Úlohou environmentál
neho geofyzika je vybrať metódy alebo 
ich kombináciu na správne vyriešenie 
úlohy, porovnať geofyzikálne, geoche
mické a hydrogeologické dáta a pre
svedči ť programových manažérov, že 
geofyzikálne metódy výrazne zvyšujú 
možnosť poznať podpovrchovú situá
ciu, a tak umožňujú urobiť lepšie roz
hodnu tia dotýkajúce sa rizika, nákla
dov a možností nápravy. 

Podla Geotimes, máj 1995 
spracoval M.G. 



Globálne otepľovanie 
áno alebo nie? 

Do akej miery ovplyvní zvýšený ,Pb
sah skleníkových plynov v atmosfére 
zemskú klímu? _Sú klimatické predpove
de založené na súfasných modeloch 
dostatočným podkladom pre medziná
rodne politické kroky v tejto oblasti? · 
Hľadanie odpovedí na tieto otázky má 

už viac-menej kontinuálny charakter. 
Medzivládna panelová diskusia o klima
tických zmenách (IPCC) mipravuje už 
druhé vyjadrenie k rozsahu vplyvu skle
níkových plynov, ale podľa prvých čl'án
kov v tlači sa ·ukazuje, že väčšina tvrde
ní publikovaných roku 1990 naďalej 
platí. 

Na podnet amerického kongresu uspo
riadal Government Accounting Office, 
U. S. Global Change Research Program 
a Úrad Bieleho domu pre vedu a tech
nológiu Fórum o modelovaní gfobál
nych zmien. Stretnutie sa uskutočnilo 
12. - 13. októbra 1994 vo Washingtone 
za prítomnosti 24 vedcov a zástupcov 
agentúr. 

V diskusii sa pomerne jasne vymedzili 
oblasti, v ktorých je možný konsenzus 
a naopak tie, v ktorých sú nejasno.stí 
také veľké, že sa náhľady rozchádzajú. 
Podľa kritéria konsenzu možno kategori
zovať aj všetky informácie pochádzajúce 
z debaty na fóre. 

Silný konsenzus 

Atmosférické koncentrácie skleníko
vých plynov výrazne prekročili pred
industriálnu úroveň, pričom ich zdrojom 
je ľudská aktivita. Aj keby sa emisie 
podstatne zredukovali, znižovanie ob
sahu antropogénneho CO2 bude trvať 
storočia. 

Skleníkové plyny absorbujú infračer
vené žiarenie, ktoré zahŕňa vlnové dfžky 
emitované zemským povrchom a atmo
sférickými plynmi. Ako dôsledok infra
červenej absorbcie by zvýšená koncen
trácia skleníkových plynov mala spôso
biť otepľovanie. Globálna priemerná 
povrchová teplota je asi o 0,5 °C vyššia 

ako teplota v 19. stor., ale túto zmenu 
nemožno jednoznačne pripisovať sklení
kovému otepľovaniu. 

Zvýšená koncentrácia CO2 a úbytok 
ozónu v stratosfére zároveň vyúsťujú do 
stratosférického ochladzovania (jeho 
začiatok sa už spozoroval). Ochladzova
cí účinok by mali mať aj sulfátové aero
sóly pochádzajúce z vulkanických erup
cií a zo spotreby fosílnych palív. 

Rastúci konšenzus 

Podľa najlepšieho súčasného odhadu 
iba ako dôsledok zvýšenia koncentrácie 
skleníkových plynov vzrastie priemerná 
teplota zemského povrchu od roku 1990 
do roku 2050 o 0,6 až 2, 1 °C. Odhad 
rastu teploty pre zdvojnásobenie množ
stva CO2 je 1,5 - 4,5 °C. 

Priemerné globálne zrážky majú v dô
sledku vzťahu medzi mierou vyparova
nia a zvýšenou, teplotou povrchu rastúcu 
tendenciu . Rozsah oceánskeho ľadovca 
na severnej hemisfére sa pravdepodobne 
pre ·otepľovanie zmenší a arktický pev
ninský povrch okúsi zimné otepľova
nie. Miera vzostupu morskej hladiny sa 
v ďalšom storočí zvýši, aj keď je istá 
možnosť, že sa od dnešnej nebude odli
šovať . Najpravdepodobnejší je odhad 
vzostupu hladiny do roku 2050 od 5 
do40 cm. 

Pokračujúca debata 

Oblasti stredných zemepisných šírok 
severnej hemisféry budú mať aridnejšie 
letá, kým vo vyšších šírkach množstvo 
zrážok vzrastie. Niektoré regióny, najmä 
v miestach vzostupných oceánskych prú
dov, zaznamenajú otepľovanie, ale po
malšie, ako je celosvetový priemer. 

Neisté a sporné 

Zmeny v klíme, v regionálnom podnebí 
vzhľadom na globálny priemer, zmeny 
intenzity tropických búrok, detaily kli-

matických zmien v nasledujúcich 25 ro
koch, úloha spätných väzieb v systéme 
biosféra - klíma a mnohé iné problémy 
obklopuje ešte stále značná neistota. 

Zoznam tém, o ktorých sa diskutuje, 
ukazuje, že predpovede sú nejednoznač
nejšie, keď ide o detaily. Zvýšenie kon
centrácie skleníkových plynov a ich ra
di ačný efekt sú dobre známe. Do istej 
miery si možno vytvoriť celkovú pred
stavu, pravda, za predpokladu, že sa ne
vyskytnú nij aké ďalšie faktory, ako je 
opakovaný explozívny vulkanizmus,ale
bo nové a neznáme antropogénne vply
vy. Zatiaľ sa vie príliš málo o prirodze
nej klimatickej variabilite alebo o vzťa
hu medzi globálnou zmenou a sezónnou 
až niekoľkoročnou variabilitou, aby sa 
dala odhadnúť povaha a rozloženie po
tenciálnych zmien v klimatickej variabi
li te. Zároveň sme iba na začiatku určo
vania klimatických zmieri v regionálnej 
mierke. Nedostatok vedomostí o priro
dzenej klimatickej premenlivosti a ne
istota v modelovom simulovaní zároveň 
veľmi sťažujú odhad detailov (desaťročie 
po desaťročí) klímy v nasledujúcich 
25 rr,koch. 

Otepľuje sa svet alebo nie? 

Koncom januára t. r. New York Times 
na ti tulnej strane deklarovali: ,,Globálne 
otepľovanie sa roku 1994 opäť začalo." 
Ale iba o mesiac neskôr sa časopis Rea
der' s Digest pýtal: ,,Otepľuje sa Zem 
naozaj ?" a uverejnil záznamy z ostat
ných 15 rokov, ktoré ukazujú, že sa ter
lota v tomto období sotva pohla z mies
ta. Kto má teda pravdu? Podľa klimato
lógov sú obidva závery predčasné, lebo 
údaje z jedného alebo hoci aj z 15 rokov 
na reálny odhad nie sú dostatočné. 

,,Čím dlhší je záznam, tým lepšie," 
tvrdí Th. Kari (National Climatic Data 
Center v Asheville v Severnej Karo Hne), 
„pretože krivka histórie teploty Zeme je 
plná výkyvov aj plochých úsekov." Naj
dlhšie záznamy ukazujú mierne, no vidi-

-



teľné otepľovanie v tomto storočí, ale 
náhľady na jeho príčiny nie sú jednotné. 
A nie je isté ani to, že je za všetko zod
povedný rastúci „skleníkový efekt", ako 
to naznačujú klimatické pomery. 

Citovaný článok je založený na niekoľ
kých z najspoľahlivejších záznamov 
teploty na povrchu planéty, ale konštato
vať, že sa otepľovanie opäť začalo, nie je 
opodstatnené. 

Th. Kari konštatuje, že maximálne 
možno povedať, že sa teplota vrátila 
k pomerne vysokým hodnotám spred 
15 rokov. 

Noviny New York Times poukázali na 
to, že oteplenie končí trojročnú periódu 
ochladenia vyvolanú erupciou sopky 
Mount Pinatubo na Filipínach v júni 1991. 
Do roku 1994 takmer všetky čiastočky, 
ktoré sopka vyvrhla do stratosféry, kde 
zadržiavali časť slnečného žiarenia, klesli 
do troposféry a boli postupne odstránené. 
Podľa Th. Karla návrat k teplote z 80. ro
kov, keď sa vyskytli niektoré z najteplej
ších rokov na dlhodobom zázname, ešte 
nie je dôkazom o globálnom otepľovaní. 
Podľa neho ak sa vynechajú dva alebo tri 
roky ovplyvnené erupciou sopky Mount 
Pinatubo, zistí sa, že teplota od roku 1979 
zostáva viac-menej konštantná. 

Na ten istý jav sa zameriava aj Rea
der' s Digest. Uverejnené údaje pochá
dzajú z pozorovaní zo satelitov a analy
zuje ich J. Christy (University of Alaba
ma, Huntsville) a R. Spencer (Marshall 
Space Flight Center). Tieto údaje pred
stavujú jediný naozaj globálny moni
toring teploty a sú hlavných tromfom 
v rukách odporcov „skleníkového efek
tu". Spomenutí vedci často citujú satelit
ný záznam, ktorý ukazuje 15 rokov vý
kyvov do plusu aj do mínusu, ale iba ma
lé naozajstné otepľovanie. To podopiera 
ich názor, že klimatické modely pred
povedajúce globálne otepľovanie sú 
chybné. 

Ale Th. Kari a iní klimatológovia va
rujú aj pred takýmito závermi. Súhlasia 
s hodnotou satelitných záznamov, ale 
s výhradou, že sa zatiaľ vedú veľmi krát
ko. ,,Je naozaj škoda, že sa tieto merania 
začali 1 až roku 1979," tvrdí Ph. Jones 
(University of East Anglia) . Práve preto 
sa zmeškal veľký skok v globálnej teplo-

. te okolo roku 1977, ktorým sa prakticky 
začali rekordné teploty v 80. rokoch. Ak 
by boli satelity začali pracovať o neja
kých osem či deväť rokov skôr, dodáva 
Th. Karl, pravdepodobne by ukázali 
podstatné oteplenie. 

Tento pulz otep ľovania je jedným 
z dvoch, ktoré sa vymykajú z priemeru 
v 140-ročnom zázname globálnej po
vrchovej teploty, ktorý má k dispozícii 
J. a D. Parker (U. K. Meteorological 
Office v Bracknelli). Prvý z výkyvov sa 
začal okolo roku 1920 a trvalo mu dve 
desa ť ročia, kým sa opäť dostal do 
vyrovnanej polohy. Obidve tieto epizó
dy spolu tvoria väčšinu hodnoty 0,4 °C 
oteplenia v tomto storočí. Nie je to až 
toľko , ako predpovedajú „skleníkové" 
modely. Oteplenie by malo predstavo
vať priemerne 0,25 °C za desaťročie. 
Aby klimatické zmeny zodpovedali 
predpovediam, minimálne oteplenie 
v 80. rokoch by na prelome tisícročí 
muselo akcelerovať . Tvorca klimatic
kých modelov J. H ausen (Goddard 
Institute for Space Studies, New York) 
očakáva, že sa tak stane, ba dokonca že 
sa aj krátkodobý satelitný záznam na 
konci storočia začne kryť s modelovými 
predpoveďami. Ale ďalší odborníci na 
klimatológiu si takýmto rýchlym vyrie
šením problému svetového otepľovania 
až takí istí nie sú. 

Podľa Geotimes 211995 a 5/1995 
spracoval M. G. 

BOGDAN M. POPESCU (Ed.) et al.: Hydrocarbons 
of Eastern Centra) Europe. Habitat, exploration and 
production history, Springer - Verlag Berlin, Heidel
berg, New York. etc. 255 s., 206 obr., 26 tab. a register. 

Vydavateľstvo Springer-Verlag vydalo knižnú publikáciu 24 autorov 
z 8 krajín pod názvom Hydrocarbons of Eastern Centra) Europe. Zosta
vil ju Bogdan Popescu, rumunský ropný geológ, pôsobiaci dlhé roky 
vo firme Petroconsultans so sídlom v Ženeve, s pomocou tímu fy Pet
roconsultans. Podkladom knihy sa stali prednášky a odborné materiály 
prezentované na sympóziu o možnostiach vyhľadávania uhľovodíkov 
vo východnej a strednej Európe v októbri 1990 v Ženeve, ktorého orga
nizátorom bola spomenutá fa. Kniha sa skladá zo siedmich statí 
a každá z nich je venovaná ropnej prospekcii jednej z krajín bývalého 
socialistického bloku, teda Albánsku, Bulharsku, českej republike, 
Slovensku, východnej časti Nemeckej spolkovej republiky (bývalej 
NDR), Maďarsku, Poľsku a Rumunsku. Autormi statí sú experti alebo 
kolektívy odborníkov príslušnej krajiny. Ide vlatne o prvý súbor infor
mácií z ropnej geológie, ktoré sa tak po 40 rokoch neúplných správ 
a utajovania údajov o zásobách a ťažbe uhľovodíkov dostávajú na verej
nosť, aby sa s nimi mohli zoznámiť západné ropné spoločnosti a aby sa 
vzbudil ich záujem o financovanie vyhľadávacích aktivít na rozšírenie 
ťažby a zásoby uhľovodíkov. Domáci autori zverejnili množstvo ne
publikovaného materiálu z archívov štátnych ropných spoločností 
a poskytli cenné údaje pre špecialistov ropného priemyslu a pre akademi
kov zaujímajúcich sa o uhľovodíkové provincie, ložiská a perspektívne 
oblasti strednej a východnej Európy. Popri historickom prehľade vyhľa
dávania uhľovodíkov publikácia prináša základné údaje o ropnej geoló-

gii, dôležité štatistické parametre najmä z obdobia po druhej svetovej 
vojne, z ktorých väčšina doteraz nebola prístupná. Údaje doplňa geolo
gický prehľad a tektonostratigrafické pozadie vzniku a zachovania 
uhľovodíkových akumulácií priemyselného významu vo zvrásnených 
pohoriach Karpát, Dinár, Balkánu a na ich predpolí. Čitateľ, ako aj 
potenciálny podnikateľ v ropnom priemysle má možnosť získať infor
mácie o ešte neoverených potenciálnych zásobách v extenzívne preskú
maných ropných provinciách strednej a východnej Európy, o územiach, 
kde by bolo užitočné aplikovať progresívne technológie vyhľadávania 
ložísk podľa koncepcií, ktoré vypracovali a využívajú západné ropné 
spoločnosti, ako aj informácie o možnostiach zintenzívniť ťažbu zná
mych ložísk uhľovodíkov. 

-

Väčšina statí venovaných ropnej a plynovej problematike spomenu
tých štátov strednej a východnej Európy zahŕňa nasledujúce kapitoly: 

- História prieskumu, štatistické údaje o produkcii a o súčasných 
zásobách uhľovodíkov. 

- Základné črty geológie, údaje o tektonike a stratigrafii. 
- Charakteristika roponosných a plynonosných oblastí a provincií. 
- Základné informácie o panvách produkujúcich uhľovodíky, o rop-

ných poliach, príp. o konkrétnych ložiskách, o perspektívnych, priesku
mom plne neocenených panvách. 

- Kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika organickej hmoty v se
dimentoch, charakteristika zdrojových, resp. potenciálnych zdrojových 
hornín, charakteristika kolektorských hornín. 

f) Zhodnotenie uhľovodíkového potenciálu. 
State majú prehľad použitej a v niektorých je aj zoznam odporúčanej 

literatúry pre záujemcov o informácie, ktoré sa nezmestili do rozsahom 
obmedzenej knihy. 

D. Vass 



Je radón zdraviu prospešný? 
Nebezpečenstvo vzniku rakoviny v dô

sledku rádioaktívneho ožiarenia by malo 
s jeho zvyšujúcou sa dávkou lineárne rásť. 
Takýto teoretický predpoklad vychodí 
z náhľadu, že každá častica žiarenia zasa
hujúca živú bunku môže vyvolať rakovinu. 
Množstvo takýchto udalostí by tak bolo 
priamo úmerné počtu dopadajúcich častíc 
žiarenia. Lenže táto teória vôbec neberie do 
úvahy obranné biologické mechanizmy, 
k.ioré množstvu počiatočných udalostí den
nodenne bránia vyvinúť sa až do rakoviny. 

V poslednom čase navyše Luckey, Su
gahara a Calabrese prezentovali rad fak
tov, ktoré naznačujú, že nízke dávky ra
diácie v skutočnosti stimulujú naše obran
né mechanizmy. Prvý náznak tohto fe
noménu sa objavil pri detailnom štúdiu 
nás ledkov výbuchu atómových bômb 
v 2. svetovej vojne. Vo vzdialenosti od 
miesta dopadu bomby, kde bolo žiarenie 
minimálne, ale ešte stále pôsobilo, bola 
úmrtnosť na leukémiu pod normálom. 
Bližšie k výbuchu, teda, tam kde bola ra
diácia vyššia, aj počet úrnrtí na leukémiu -
presne podľa predpokladov - stúpal vyso
ko nad ptiemer. 

Ale najpresvedčivejší dôkaz o tom, že 
lineárna teória v oblastiach s nízkym žiare
ním neplatí, pochádza až zo súčasného 
výskumu účinkov Rn. B. L. Cohen z Pitts
burskej univerzity uverejnil v časopise 
HEALTH PHYSICS v roku 1995 štúdiu 
využívajúcu údaje o Rn z 1601 dištriktov 
zahrňujúcich viac ako 80 % populácie USA. 
Údaje sa použili na odvodenie vzťahu medzi 
úmrtnosťou na rakovinu pľúc (v závislosti 

od veku) belochov (mužov a žien) a prie
mernými hodnotami Rn v ich bydlisku. 

Ostré protirečenie s predpokladom 

Úmrtnosť na rakovinu pľúc má zreteľnú 
tendenciu so stúpajúcim množstvom Rn 
v prostredí klesať, čo je v ostrom kontraste 
s teoreticky očakávaným rastom založe
nom na tvrdení, že Rn je jednou z príčin 
vzniku rakoviny pľúc. 

V údajoch použitých v štúdii sa urobili 
isté korekcie, napr. v súvislosti s fajčením 
v domácnosti, ale aj po tejto úprave výsled
ky spomenutú tendenciu naďalej potvrzujú. 

Rozdiel medzi nameranými a teoretic
kými krivkami sa rovná približne 20 štan
dardným odchýlkam. Akje teória správna, 
jediným možným vysvetlením zisteného 
rozporu je prítomnosť ďalšieho (prípadne 
viacerých) navzájom súvisiacich faktorov 
výrazne korelujúcich - aj keď s opačnými 
znamienkami - ako s útmtnosťou na rako
vinu pľúc, tak aj s expozíciou voči Rn. 
Z toho by sa mohlo usudzovať, že silnú 
negatívnu koreláciu medzi obidvoma jav
mi nespôsobujú ich vzájomné kauzálne 
vzťahy. Jedným z hlavných sledovaných 
javov bolo fajčenie, pretože jeho súvislosť 
s rakovinou pľúc je dobre známa. Táto 
možnosť sa detailne preskúmala, ale zistilo 
sa, že to diskrepanciu nevysvetľuje. 

Stratifikácia dát 

Pri interpretácii dát sa brali do úvahy va
riácie v 54 sociálnoekonomických fakto-

roch, navyše geografické činitele, nadmor
ská výška a klimatické pomery, ale nijaká 
významná zmena vo vzťahu medzi hladinou 
Rn a rakovinou pľúc sa nespozorovala. Keď 
sa autor výskumu postupne zameral na čisto 
vidiecke dištrikty, najchudobnejšie i najbo
hatš ie dištrikty, na dištrikty s najhoršou 
a najlepšou zdravotníckou starostlivosťou 
a pod., stále mu pri spomenutých premen
ných vychádzal takmer identický pokles 
v úmrtnosti na rakovinu v oblastiach so 
zvýšeným množstvom Rn v ovzduší. 

Je prirodzené, že sa v epidemiologickej 
štúdii môže zanedbať faktor, ktorým sa po
dobne ako v tomto ptipade dá vysvetliť roz
por medzi teóriou a pozorovaním, ale má
loktorý výskum sa zameral na odhalenie 
možných súvisiacich javov tak podrobne 
ako práve ten, ktorý viedol B. L. Cohen 
a jeho spolupracovníci. 

Neznámy faktor, ktorý by mohol obrá
tiť doteraz všeobecne prijímaný vzťah 
medzi množstvom Rn a rakovinou pľúc, 
by musel silne korelovať s obidvoma jav
mi, ale s každým s iným znamienkom, 
nesmel by príliš korelovať s nijakou zo 
spomenutých 54 sociálnoekonomických 
veličín a musel by byť aplikovateľný vo 
veľmi rôznorodých geografických ob
lastiach, v rozličnej nadmorskej výške 
a v rozmanitých klimatických pomeroch. 

Pravdepodobnosť, že sa takýto faktor 
nájde, je omnoho menšia ako pravdepo
dobnos ť, že lineárna teória v regiónoch 
s malým množstvom produktov rozpadu 
Rn vôbec neplatí. 

A to je potešujúca správa. 

Podľa lnternational Groundwater 
Technology, vo!. 1, No 7, 1995 

spracoval M. G. 

-



Päťdesiatročné UNESCO 
Polstoročná existencia organizácie takého významu pre ľud

stvo, aký UNESCO nesporne má, je vhodnou príležitosťou na 
zamyslenie sa nad jeho minulosťou, zverejnenie jeho súčasných 
aktivít, ako aj na načrtnutie jeho želateľného vývoja v budúcnosti. 

Po dvoch ničivých svetových vojnách v prvej polovici 20. stor. 
potreba, ba nevyhnutnosť širokej medzinárodnej spolupráce 
v záujme zachovania mieru na svete na jednej a koordinovaného 
rozvoja vzdelanosti, demokracie či ľudského potenciálu všeo
becne na druhej strane vyústili roku 1945 do vzniku OSN aj 
UNESCO. Nás môže tešiť, že Československo bolo pri vzniku 
obidvoch vrcholných celosvetových organizácií. Významné 
jubileum je jednou z príčin, pre ktorú sa zamýšľame nad ich úlo
hou v rozvoji ľudstva v druhej polovici 20. stor. 

Význam UNESCO pri koordinovaní výchovy, zvyšovaní 
vzdelanosti, vedy a kultúry v celosvetovom meradle sa odráža aj 
v ustavičnom raste počtu jeho členských štátov: roku 1950 ich 
bolo 50, roku 1989 161 a v decembri 1994 už 183. V súvislosti 
s uvedenými číslami treba zdôrazniť , že súčasne s rastom počtu 
členských štátov sa rozširovala medzinárodná spolupráca 
a výmena poznatkov vo vymedzených oblastiach ľudskej činnosti. 
Pre UNESCO je typické, že v systéme hodnôt a priorít nie je 
rigidnou organizáciou, lež práve naopak - v posledných desaťro
čiach iniciovalo, koordinovalo a podporovalo štúdium a po ňom 
aj riešenie najaktuálnejších problémov ľudstva v tretej sfére, t. j. 
vzdelávaní, vede a kultúre. 

Súčasné poslanie UNESCO 

Základným cieľom UNESCO je vytvoriť a udržať mier na 
Zemi, ako aj zvýšiť všeobecnú prosperitu pre všetkých jej oby
vateľov . Usiluje sa o to vzdelávacími, vedeckými a kultúrnymi 
programami a kooperáciou, založenými na intelektuálnej 
a morálnej solidarite ľudstva. UNESCO na to využíva bohatú 
škálu foriem aktivity pri odstraňovaní negramotnosti, demokrati
zácii vzdelávania, prípadne učiteľov všetkých stupňov, pri upev
ňovaní ľudských práv a mieru vo svete. Nezastupiteľná je úloha 
UNESCO pri organizovaní pomoci zameranej na zachovanie 
kultúrnej identity, na zdôrazňovanie dialógu a porozumenia 
medzi rôznymi kultúrami. UNESCO pomáha pri identifikovaní 
a zachovávaní prírodného a kultúrneho dedičstva, sponzoruje 
zachovávanie kolektívnych poznatkov ľudstva , zdôrazňuje 
a organizuje voľný pohyb myšlienok, pomáha tvori ť moderné 
komunikačné systémy atď. Milióny obyvateľov našej planéty 
každý deň pociťujú aj výsledky pozorovacieho systému svetové
ho oceána, ale aj monitorovacích a varovných systémov pred 
prílivovými vlnami, zemetraseniami, vulkanickými výbuchmi 
prostredníctvom modernej informačnej siete, vypracúvaním 
medzinárodných noriem a štandardov, výchovou a výcvikom 
odborníkov. 

Uvedené (a mnohé ďalšie) aktivity UNESCO sú kryté z jeho 
rozpočtu a ten prevažne tvoria príspevky členských štátov. Roz
počet na rok 1995 je asi 250 mil. USD. Aj čitateľ s chladnou 
mysľou a s nezainteresovaným prístupom musí dospieť k jedno-

-

značnému záveru, že uvedená suma je v porovnaní s priam 
gigantickými ciefmi a potrebami smiešne nízka. Keby bol ročný 
rozpočet UNESCO aj niekoľkokrát vyšš.í, bez práce desaťtisícov 
nadšencov by nemohlo splniť ani zlomok svoj ich projektov 
a predsavzatí. Aby sa skromné finančné zdroje zužitkúvali čo naj
racionálnejšie, generálne konferencie UNESCO vždy na nasle
duj úce dva roky vytyčujú najdôležitejšie úlohy. V rokoch 
1994/1995 sa pozornosť sústreďuje na problémy málo vyvinu
tých krajín, afrických členských štátov a žien. Pozornosť sa 
venuje aj krajinám prekonávajúcim obdobie od centrálne pláno
vanej ekonomiky k trhovej, krajinám ležiacim v ohniskách me
dzinárodných konfliktov a malým ostrovným štátom. Podobne 
ako v minulosti sa UNESCO orientuje aj na všestranné zapája
nie sa žien a mládeže do života spoločnosti. 

Aktivity UNESCO 

Činnosť UNESCO sa v posledných rokoch sústreďuje v nasle
dujúcich piatich programoch, resp. skupinách programov. 

Výchova. Programy sa orientujú na odstraňovanie , resp. zni
žovanie negramotnosti najmä mládeže a zvyšovanie vzdelanost
nej úrovne dospelých. Pozornosť sa koncentruje na ženskú/diev
čenskú populáciu odľahlých oblastí, resp. na etnicky a politicky 
potláčané skupiny obyvateľstva. UNESCO iniciuje a podporuje 
tvorbu edukačných programov z hľadiska potrieb 21. stor. 

Veda. Prioritu predstavujú otázky životného prostredia, najmä 
aplikácia výsledkov prírodných vied v oblasti manažmentu. 
Výrazne sa podporujú akcie na zvyšovanie úrovne univerzitného 
vzdelávania všeobecne a v technických vedách zvlášť. 

Kultúra. Zdôrazňujú sa programy zaisťujúce kultúrnosť vývoja 
ľudskej komunity s dôrazom na zachovanie kultúrneho a prírod
ného dedičstva . Osobitná pozornosť sa venuje dialógu medzi 
rozličnými kultúrami ako podmienke mierového spolužitia. 

Komunikácia, informácie a informatistika. V programoch sa 
riešia podmienky voľného šírenia myšlienok (slovne a sprostred
kovane) s dôrazom na pos ilňovanie účinnosti informačných 

tokov v málo vyvinutých krajinách: zdôrazňuje sa sloboda tlače, 
nezávislosť a pluralita médií, najmä pokiaľ ide o technické 
a technologické informácie. 

Sociálne (spoločenské) vedy. V tejto oblasti ide o rozvoj inšti
túcií prostredníctvom vzdelávania a školenia, výskum podporu
júci sociálnu transformáciu orientovaný hlavne na filozofické 
a etické princípy aplikované na súčasné spoločenstvá; zdôrazňo
vanie mierovej koexistencie a ľudských práv prostredníctvom 
výskumu a vzdelávania. Programy mobilizujú mladé talenty 
, prospech sociálneho rozvoja ľudstva . 

Úloha UNESCO v rozvoji vedy 

Vedecký program UNESCO na roky 1994/1995 sa orientuje 
na dve hlavné oblasti: na zvýšenie úrovne univerzitného vzdelá
vania posil ňovaním výskumu v tzv. základných (matematika, 
fyzika, chémia a biológia) a technických (inžinierskych) vedách 



a v realizácii odporúčaní konferencie OSN o životnom prostredí 
a vývoji (UN CED) v Riu de Janeiro roku I 992. Realizuje sa to 
aktivitami zahŕňajúcimi školenie, informácie a výskum. 

Environmentálne otázky a všestranný rozvoj ľudských komu
nít sú spojené nádoby. Základné odporúčanie konferencie OSN 
v Riu de Janeiro roku I 992 sa odráža v medzinárodnom progra
me aktivít v záujme rozvoja v 21. stor. 

V realizácii uvedeného základného cieľa činnosti UNESCO 
majú rozhodujúcu úlohu prírodné vedy. V súčasnosti UNESCO 
sponzoruje medzinárodné aktivity v nasledujúcich programoch: 

l . pozemské ekosystémy a ich zdroje, 
2. oceány, ich zdroje a nasledujúce výstupy, 
3. hydrológia a obhospodarovanie vodných zdrojov, 
4. medzinárodný geologický korelačný program (IGCP: spo

lusponzorom je Medzinárodná únia geologických vied - IUGS). 
1. Jeden z najrozsiahlejších a najkomplexnejších medzinárod

ných programov Man and the Biosphere (MAB) sa roku 1995 
končí. Išlo o dve dekády intenzívneho výskumu aridných oblas
tí, dažďových tropických pralesov, ale aj horských oblastí, ostro
vov a urbanistických systémov. Medzi prioritami Agendy 21 
(odporúčania konferencie v Riu de Janeiro) je zachovanie biolo
gickej pestrosti Zeme. V súčasnom programe sa navzájom spája 
ustavične dotváraná s ieť chránených oblastí, ktoré majú zacho
vať biologickú pestrosť, ale slúžia aj ako polygóny monitorova
nia, výskumu, výchovy a školenia v záujme udržateľného využí
vania genetických informácií. Nás môže tešiť, že v rámci tohto 
programu v strednej Európe cieľavedome vzniká komputerizo
vaná sieť informácií o zdrojoch biosféry (Česko, Slovensko, 
Poľsko, Bielorusko a Ukrajina). Táto s ieť je súčasťou celosveto
vého systému vybraných oblastí (koncom roka 1994 dovedna 
324 lokalít v 82 krajinách všetkých kontinentov). 

Rovnako dôležitý je aj program zachovania biologickej pest
rosti. Toto celosvetové hnutie sponzoruje nielen Medzinárodná 
únia biologických vied (IUBS), ale aj ICSU a UNESCO. 

Súčasne sa z iniciatívy programu Ž,ivotné prostredie, sponzo
rovaného OSN, UNESCO, Organizáciou pre potravu a poľno
hospodárstvo OSN, Svetovou meteorologickou organizáciou 
(WMO) a ICSU, začal organizovať Global Terrestrial Observinq 
System, ktorého úlohou bude sledovať a hodnotiť vplyv urba
niálnych a priemyslových celkov na biosférické zdroje a koope
rácia s programami štúdia Sahary a sahelu, resp. s programami 
študujúcimi tvorbu a rozširovanie púští všeobecne, čo je jeden 
z najvážnejších globálnych problémov. Na zlepšenie životných 
podmienok v aridných a semiaridných oblastiach sa z iniciatívy 
UNESCO sformuloval International Programme f or Aride Land 
Crops (IPALA C). Jeho aktivity vychádzajú z jestvujúcej siete 
inštitúcií, z ktorých každá je lokalizovaná v špecifických klima
tických a sociálnych podmienkach. 

Do okruhu biosférických programov patrí aj špecializovaný 
program Chernobyl Ecological Science Network. V jeho rámci 
sa vymieňajú poznatky nielen černobyľskou haváriou postihnu
tých oblastí (Bielorusko, Ukrajina a Rusko), ale vstúpilo doň aj 
Japonsko a USA, aby sa dôsledky černobyľskej havárie na biotu 
širšej oblasti, resp. na biotu všeobecne minimalizovali. 

2. Výnimočné postavenie výskumu oceánov v širokom kon
texte sa odrazilo v ustanovení Medzivládnej oceanografickej 
komisie (/OC), ktorá bude pokračovať v činnosti aj v budúcich 

rokoch. V rámci tohto programu sa študuje najmä vplyv oceá
nov na klímu alebo celkový vplyv oceánov na život na Zemi. 
Pritom sa využíva spolupráca s ďalšími globálnymi programami 
(WMP, ICSU, UNEP, GOOS/Global Ocean Observing System). 
Ako vnú trozemci si spravidla uvedomujeme iba podvedome, 
alebo ani tak nie, že pobrežné oblasti svetového oceána sú pre 
rozvoj ľudských komunít odpradávna veľmi atraktívne, veď 
v nich žije skoro polovica ľudstva. Do príbrežných oblastí oceá
nov treba navyše zahrnúť aj ústia riek, mangrové pralesy či kora
lové rífové ostrovy, lebo poskytujú ľudstvu obživu rybolovom, 
poľnohospodárstvom atď. 

V spektre projektov výskumu svetového oceána je veľmi na
liehavá otázka jeho znečisťovania, ktorá si vyžaduje komplexné 
riešenie. Pre poslednú dekádu je charakteristické, že k tzv. klasic
kým zdrojom narúšania rovnováhy bioty v oceánoch pribudol aj 
nepriaznivý vplyv pokusnej alebo prieskumnej ťažby zameranej 
na suroviny dna svetového oceána. Chýbajúca či nedokonalá 
medzinárodná legislatíva zatiaľ umožňuje „svetovým ekonomic
kým žralokom" loviť v mútnych vodách oceánov a morí. 

3. UNESCO prostredníctvom programu International Hydro
logical Programme (/HP) koncentruje svoju výskumnú a koordi
načnú činnosť do humídnych tropických oblastí. Medzi najaktu
álnejšie úlohy patrí štúdium zdrojov pitnej vody na tropických 
ostrovoch, výskum zmien kvantity a kvality pitnej vody v zá
vislosti od klimatických zmien a rastu populácie, sledovanie 
zmien v hydrologických podmienkach v devastovaných a potom 
zalesňovaných oblastiach a i. 

4. Aktivity v abiotickej oblasti obsahuje International Geolo
gical Correlation programme (IGCP), ktorého spolusponzorom 
je Medzinárodná únia geologických vied (IUGS). Základným 
cieľom programu je rozšírenie a syntetizácia poznatkov o globál
nych geologických procesoch štúdiom rôznych· oblastí. Neza
nedbateľnou úlohou IGCP je vývoj efektívnych metód na obja
vovanie nových energetických a surovinových zdrojov. V posled
ných rokoch pri prijímaní nových projektov tohto- programu ras
tie význam environmentálnych aspektov celosvetového dosahu. 

Projekty IGCP sa spravidla riešia tri roky, zriedka aj dlhšie. 
Pri prípadnom uvažovaní o podaní návrhu na nový IGCP treba 
mať na pamäti, že financie na riešenie musia byť zo zdrojov kra
jiny navrhovateľa. UNESCO/IUGS prispieva vedúcemu projektu 
na organizovanie medzinárodných akcií, publikovanie výstupov 
projektov a i. sumou 3000 - 10 OOO USD na rok, čo je nevyhnut
né minimum na organizovanie medzinárodného projektu, ale na 
sám výskum v nijakom prípade nestačí. 

Na záver tohto zamyslenia sa nad poslaním a či nnosťou 
UNESCO pri príležitosti jeho päťdesiatročného trvania je azda 
vhodné uviesť, že realizátormi úloh v jednotlivých krajinách sú 
komisie UNESCO. Slovenská komisia UNESCO je súčasťou 
systému orgánov Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky. 

V mene priaznivcov a sympatizantov si dovoľujem zaželať 
jubilujúcemu UNESCO, všetkým jeho zložkám a pracovníkom 
dostatok trpezlivosti, ale aj porozumenie zo strany štátnych 
orgánov rozličnej úrovne v záujme realizácie nezastupiteľných 
medzinárodných aktivít v oblasti vzdelávania, vedy a kultúry. 

D. Hovorka 

-



Problémy výučby geovedných predmetov 
na základných a stredných školách 

Seminár, bratislavská pobočka SGS, 19.4.1995 

Slovenská geologická spoločnosť za dôležité pokladá aj rozličné 

aktivity, ktoré pomáhajú rozširovať geovedné poznatky v širokej 
verejnosti. Uvedomuje si, že úroveň takýchto_poznatkov v rozho
dujúcej miere závisí aj od toho, do akej miery bud ú súčasťou 
moderného všeobecného prírodovedného vzdelávania na základ
ných a stredných školách. V posledných rokoch však pozorovať, že 
rozsah výučby geovedných vedomost í, najmä v učebných plánoch 
a osnovách stredných škôl, klesá. Zrušením geológie ako samostat
ného učebného predmetu sa úroveň geovedných, osobitne geolo
gických poznatkov absolventov gymnázi í (podľa prudko klesajúcej 
úrovne základných geologických vedomostí študentov 1. ročníka 
odboru geológia na P1írodovedeckej fakulte UK v Bratislave, ziste
nej pri výučbe v disciplíne všeobecná geológia) výrazne znížila. 

Slovenská geologická spoločnosť už v minulosti urobila na prí
slušných miestach v rezorte školstva SR isté kroky proti zrušeniu, 
resp. za opätovné zavedenie výučby geológie na stredných ško
lách všeobecnevzdelávacieho charakteru, žiaľ, neúspešne. V mno
hých prípadoch toto úsilie dostatočne nepodporili ani pedagógo
via, ktorí by mali na týchto školách geológiu vyučovať. Tento 
poznatok asi v značnej miere odráža nedostatočnú a pravdepodob
ne aj metodicky nevhodnú ptípravu učiteľov na modernú výučbu 
geológie, a to či už ako samostatného predmetu, alebo ako súčast i 

iných prírodovedných predmetov. 
Situáciu po zrušení geológie ako samostatného učebného pred

metu výraznejšie nezlepšilo ani zaradenie niektorých tém geolo
gického zamerania do iných prírodovedných predmetov, predo
všetkým do geografie. 

Východisko z tejto situácie nevidíme v úsilí o opätovné zavede
nie výučby geológia na gymnáziách. Zdá sa, že táto cesta je u nás 
nepriechodná, aj keď treba zdôrazniť, že sa v mnohých vyspelých 
t Jrópskych krajinách (napr. vo Francúzsku) geológia vyučuje na 
veľmi vysokej odbornej úrovni ako viac-menej samostatný príro
dovedný predmet. Oveľa schodnejšia cesta, ktorou možno rýchlej
šie dosiahnuť vyššiu úroveň geovedných poznatkov v rámci všeo
becného stredoškolského vzdelávania, je - podobne ako sa o to 
usilujú v mnohých iných krajinách - cez vyváženú integrovanú 
výučbu všetkých geovedných disciplín v jednom vhodne koncipo
vanom predmete, napríklad v náuke o Zemi. Prvým nevyhnutným 
krokom pri takomto postupe však musí byť práca s učiteľmi geo
vedne zameraných predmetov a všestranná pomoc týmto uč i te

ľom, aby mohli takúto transformáciu úspešne realizovať. Len tak 
bude možno v spoločenskom vedomí úspešne formovať správny, 
na vedeckých poznatkoch založený vzťah k aktuálnym problémom 
životného prostredia, nepodliehajúci rozličným, často tendenčným 
a skresleným kampaniam, nezriedka s úmyselným ekonomickým 
alebo iným podfarbením. 

Slovenská geologická spoločnosť chce svojou činnosťou v úzkej 
spolupráci s výchovnovzdelávacími inštitúciami, vedeckovýskum
nými a geologickoprieskumnými pracoviskami a profesijnými 
geologickými asociáciami urýchliť postup k spomenutému cieľu . 

Za jednu z foriem aktívnej pomoci SGS považujeme pravidelné 
semináre pre učiteľov na aktuálne témy späté s vyučovaním geolo
gických poznatkov a metodikou výučby geológie, organizovanie 
geologicky zameraných exkurzií a pri dostatočnom záujme aj 

založenie odbornej skupiny SGS pre geologické (geovedné) vzde
lávanie, do ktorej činnosti by sa mohli aktívne zapáj ať učitelia 
geovedných predmetov stredných aj základných škôl. 

P. Reichwalder a J. Jablonský 

'Záve1y a odporúčan ia zo seminára 

V prednáškach a v diskusii sa analyzoval súčasný stav a problé
my vo výučbe geologických poznatkov v rámci prírodovedných 
a geovedných predmetov na základných a stredných školách a v prí
prave učiteľov, ktorí na takýchto školách učia. Z analýzy vyplynu
lo, že rozsah, a najmä fmmy výučby nezodpovedajú modernému 
trendu vo výučbe geovedných predmetov vo vyspelých krajinách, 
nespfňajú potreby našej spoločnosti v oblasti komplexnej starostli
vosti o ži votné prostredie a ani súčasná príprava učiteľov nezaru
čuje , že sa - bez náleži tých opatrení - v blízkej budúcnosti výraz
nejšie skvali tní. 

Z diskusie vyplynuli nasledujúce závety a odporúčania: 
- Geovedné informácie patria medzi základné informácie pri 

rozhoduj úcich ekonomických a ekologických aktivitách, a preto 
možnosť získavať ich na primeranej odbornej úrovni má byť nevy
hnutnou súčasťou všeobecného vzdelávania na všetkých stupňoch. 

• Úspešné splneni e spomenutej požiadavky v rozhoduj úcej 
miere závisí od kvality učiteľov geovedných predmetov na základ
ných a stredných školách a od vytvorenia vhodných podmienok na 
výučbu v učebných plánoch a osnovách. 

- Na dosiahnutie tohto cieľa sa ako najvhodnejšie javí vytvore
nie samostatného geovedného predmetu (napr. náuky o Zemi) na 
stredných školách. 

- Vo výučbe geovedných poznatkov treba uprednostňovať dyna
mické a genetické princípy s dôrazom na správne chápanie geolo
gických procesov a interakcie medzi dynamickými systémami 
Zeme. 

- Ptipraviť vhodné učebnice a ostatné učebné pomôcky rozvíja
júce kreativitu žiakov a študentov pri získavaní a osvojovaní si 
základných geologických poznatkov. 

Slovenská geologická spoločnosť odporúča vziať predchádzajú
ce návrhy pri tvorbe a zdokonaľovaní koncepcie výučby prírodo
vedných predmetov a pri tvorbe štátnej poli tiky vedy, techniky 
a školstva do úvahy . 

D. PIVKO a J. JABLONSKÝ: Výučba geovedných pred
metov na základných školách a aktivity geologickej sek
cie Prírodovedeckej fakulty UK 

V súčasnosti sa na našich stredných školách geológia ako samo
statný predmet nevyučuje, iba vybrané poznatky z nej sú zaradené 
najmä do učebného predmetu geografia. Po zrušení geológie na 
stredných školách sa výučba geologických disciplín presunula do 
8. triedy základných škôl a v rámci učebného predmetu prírodopis 
sa žiakom sprostredkúva ucelený súhrn poznatkov z geológie. 
Táto výučba v základných školách má však rad úskalí (neprepra-



covaná metodika, chýbajúce vzorky prírodnín a iné pomôcky, 
niekde nevhodné geologické objekty v blízkosti školy a pod.). 
Azda najaktuálnejšia je otázka pripravenosti učiteľov na výučbu 
tohto predmetu. Učia ho prevažne učitelia s aprobáciou biológia 
a geografia, ktorí sa počas štúdia na fakultách stretli s geológiou 
iba v obmedzenej miere alebo geológiu ako povinný predmet 
vôbec nemali (rozdiely sú podľa fakúlt). 

Geologická sekcia Prírodovedeckej fakulty UK sa súčasným 
stavom viackrát zaoberala a rozhodla sa pomôcť základným ško
lám zriadením konzultačného strediska, ktoré formou osobných 
konzultácií, ,,doškoľovacích" kurzov a prednáškových turnusov 
(dvakrát až trikrát do roka), exkurzií do okolia, ptíp. inou pomo
cou (zaobstarávanie prírodnín) vychádza učiteľom v ústrety. 

Doteraz sme uskutočnili niekoľko akcií, ktoré sa stretávajú so 
stále väčším záujmom učiteľov. Po úvodnom stretnutí organizáto
rov s učiteľmi , na ktorom sa ujasnili témy, časové možnosti a iné 
organizačné otázky, prebehli dva prednáškové kurzy (obsah: geo
logické pomery okolia Petržalky, geologická stavba Slovenska, 
práca s geologickým kompasom, návod na laboratórne práce p1i 
určovaní niektorých minerálov, tektonika litosférických dosiek), 
na ktorých sa zúčastnilo okolo 50 učiteľov. Žiakom sa umožnil 
organizovaný vstup do zbierok geologických katedier (návšteva 
štyroch tried), ako aj exkurzia na Sandberg (jedna trieda) a pre 
učiteľov exkurzia na Devín a jeho okolia. 

Na jeseň 1995 pri pravujeme turnus prednášok a konzultácií 
zameraných na mineralógiu (kryštalografia s ľudskou tvárou, 
určovanie a poznávanie minerálov), príp. paleontológiu a exkurziu 
asi do kryštalinika Malých Karpát v Bratislavskom okolí. 

Veríme, že o naše akcie bude naďal ej veľký záujem, že nám 
pomôžu podchytiť učiteľov prírodopisu na základných a stredných 
školách aj v širšom okolí Bratislavy a že aj pti iných organizá
ciách na Slovensku vzniknú takéto konzultačné strediská. Veríme, 
že sa spomenutá aktivita priaznivo odrazí vo vedomostnej úrovni 
žiakov, v ich pozitívnejšom pohľade na abiotickú zložku prírody, 
aby ju pochopili nielen ako zdroj surovín, ale aj ako faktor silne 
ovplyvňujúci biotickú zložku prírody a človeka. 

M. BIZUBOVÁ: Podiel geologických predmetov v učiteľ
skom štúdiu na Prírodovedeckej fakulte UK 

Učitelia geológie (v základných školách j e súčasťou prírodopi
su, na gymnáziách sa ako povinný predmet nevyučuje) sa na Prí
rodovedeckej fakulte UK v súčasnosti pripravujú v dennom štúdiu 
učiteľov biológie v kombinácii s matematikou, chémiou, geogra
fiou , angličtinou, telesnou výchovou alebo· filozofiou (všetky 
kombinácie sa neotvárajú každý rok). 

Z analýzy aktuálnych učebných plánov učiteľského štúdia bioló
gie vyplýva niekolko závažných faktov: 

a) Učiteľ biológie nemá povinný ani jeden „geologický predmet" 
(všetky majú nulové bodové hodnotenie a nekončia sa skú kou). 

b) Učiteľ biológie neabsolvuje ani jedipý deň terénnych cvičení 
či exkurzie z geológie (z biologických disciplín 30 dní). Je to 
paradoxné, ak vychádzame z faktu , že práve absolvent štúdia bio
lógie má vyučovať aj geológiu (ktorá je osobitne náročná na di
daktické sprostredkovanie) ako súčasť prírodopisu. 

c) V učebnom pláne chýba didaktika geológie. 
Súčasnú nepriaznivú situáciu možno riešiť prehodnotením učeb

ných plánov učiteľského štúdia biológie na Prírodovedeckej fakul
te UK, resp. presunutím prípravy učiteľov geológie z odboru bio
lógia na odbor geografia (tí majú aspoň dve skúšky z geologic-

kých disciplín a 7-dňovú terénnu prax a exkurziu z geológie 
a geomorfológie), resp. na nový študijný odbor biológia - environ
mentalistika a chémia - environmentalistika. 

P. REICHW ALDER: Skúsenosti s výučbou geovedných pred
metov v rámci všeobecnevzdelávacieho procesu v zahraničí 

Vyučovaniu geovedných predmetov v základných a stredných 
školách sa v súčasnosti venuje vo viacerých kraj inách zvýšená 
pozornosť nielen zo strany vzdelávacích inštitúcií, ale aj zo strany 
profesijných geologických inštitúcií a geologických spoločností. 

Úroveň výučby geológie a jej sústavné skvalitňovanie je aj pred
metom záujmu Medzinárodnej únie geologických vied (IUGS), 
v rámci ktorej pracuje Komisia pre vzdelávanie v geológii (Com
mission on Geology Teaching). Na medzinárodných geologických 
kongresoch sa týmto problémom pravidelne venuje samostatná 
sekcia, príp. aj samostatné sympóziá. Na poslednom Medzinárod
nom geologickom kongrese v Kjóte (1992) sa tomu venovali 
rokovania v sekcii Geológia v školách a vzdelávanie učiteľov 
a Geologické vzdelávanie a praktická geologická výučba. 

V ostatných rokoch sa aj v najvyspelejších krajinách čas veno
vaný na stredných školách výučbe geovedných disciplín reduko
val. Ekonomické a iné záujmy často výrazne negatívne ovplyv
ňujú charakter výučby geovied. Dôsledkom je fakt, že sa kreatívne 
aspekty vedy a komplexné posudzovanie a chápanie int(.!rakcií, 
ktoré prebiehajú v reálnom svete, v školských výučbových progra
moch ignorujú alebo aspoň degradujú. Takýto prístup v minulosti _ 
často viedol k nepochopeniu mnohých prírodných procesov 
a odrazil sa v rýchlom zhoršovaní životného prostredia na Zemi . 

Na zlepšenie situácie vo viacerých krajinách vznikol a v mno
hých sa aj realizoval rad výučbových programov najmä integrujú
ceho charakteru, v ktorých sa veľký dôraz kladie najmä na prípravu 
učiteľov. Ako príklad možno uviesť projekt ESTEEM (Earth Scien
ce Teachers Exploring Exemplary Material) v USA, ktorý je zame
raný hlavne na zlepšenie kvality praktickej výučby geovied . 
V rámci neho učitelia geovedných predmetov zo stredných škôl 
prichádzajú na Harvardskú univerzitu na intenzívne letné kurzy 
(po 40 učiteľov každý rok), kde sa využívajú a prehod nocujú 
dostupné materiály na praktickú výučbu. Tímy učiteľov z nich 
vyberajú to, čo sa dá využiť pri praktickej výchove ďalších účastní
kov kurzov. Materiály, ktoré sa ukážu ako najvhodnejšie pre štu
dentov, sa zhromažďujú Ha prípravu praktických príručiek a učeb
níc. Po skončení 3-ročnej letnej školy bude k dispozícii 120 inštruk
torov zo stredoškolských učiteľov a tí budú viesť ďalšie inštruktáže 
pre učiteľov geovedných predmetov v mestách a regiónoch. Skúse
nosti po 1. roku trvania projektu ukázali, že prvých 40 absolventov 
letnej školy už viedlo asi 100 inštruktážnych kurzov pre vyše 2500 
ďalších učiteľov, čo je asi 10 % učiteľov geovied v USA. 

Skúsenosti zo sveta ukazujú, že jediná schopná cesta k všeobecné
mu zvýšeniu úrovne geovedných poznatkov vedie cez integrovaný pti
stup k všetkým geovedným disciplínam. Výučbu nemožno zakladať na 
encyklopedických poznatkoch a ich memorovaní, ale najmä na pocho
pení mechanizmov, akými „pracuje" planéta Zem, na pochopení dyna
miky a interakcií systémov Zeme, na pochopení interakcií medzi geo
sféranli a ich zložkami, na správnych ekologických a environmentalis
tických ptistupoch v každodennom konaní. Treba naučiť ľudí vidieť 
v geologických materiáloch (hlavne v sedimentoch) záznam minulých 
ekosystémov a paleoprostredí a z ich zmien v minulosti sa naučiť pred
vídať aj možné negatívne vplyvy nevhodných ekonomických aktivít 
na budúci vývoj životneho prostredia na našej planéte. 



Chemická a mineralogická charakteristika prírodných 
minerálov na monitorovanie životného prostredia 

Seminár, geologický ústav Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, 
Bratislava 8.6.1995 

Dňa 8.6.1995 geologický ústav Prírodovedeckej fakulty Uni
verzity Komenského usporiadal odborný seminár, na ktorom 
boli prezentované výsledky pracovníkov ústavu dosiahnuté 
v rámci riešenia inštitucionálneho projektu G-19 Chemická 
a mineralogická charakterizácia prírodných materiálov na 
monitorovanie životného prostredia, ktorého rieši teľom j e 
Ing. V. Streško, CSc. Na seminári odznelo 10 prednášok, kto„ 
rých niektoré abstrakty uvádzame. 

J. TURAN a L. TURANOV Á: Vplyv metamorfizmu na 
tvorbu skarnov a ich sprievodných asociácií v ložisku 
Mútnik pri Hnúšti 

Pre magnezitovo-mastencové ložisko Mútnik, si tuované 
v horninách staršieho paleozoika, je typický výskyt bohatých 
minerálnych asociácií , ktoré v ložiskách podobného typ u 
nemaj ú obdobu. Ide najmä o skarnové asociácie, ktoré podľa 
výskytu a minerálneho zloženia majú dvojaký charakter: 
1. skamy vyskytujúce sa v amfibolitoch s minerálnou asociáciou 
granát, magnetit, dolomit, amfibol, biotit, 2. skamy viažuce sa 
na vápenec s minerálnou asociáciou wollastonit, vezuvián, gra
nát, epidot - zoisit, pyroxén diopsidového typu a tremolit. 

Skamy viažuce sa na vápenec výrazne poukazujú na uplatne
nie sa kontaktnej metamorfózy. Paradoxné však je, že sa v lo
žisku ani v jeho okolí vhodné intruzívne horniny, mladšie ako 
staršie paleozoikum, ktoré kontaktnú metamorfózu vápenca 
spôsobujú, doteraz nenašli. 
Pozornosť si zasluhujú aj smektity, ktoré ako druhotné mine

rály vznikli rozkladom flogopitových polôh. Naj bohatšie je 
v nich zastúpený saponit, chudobnejšie montmorillonit. Ďalším 
minerálom, ktorý tiež vznikol rozkladom flogopitových po
lôh a bol v ložisku v poslednom období identifikovaný, je ver
mikulit. 

L. TURANOVÁ al TURAN: Predbežná charakteristika 
vzoriek vody v profile Tisovec - Rimavská Baňa 

V rámci štúdia komplexnej charakteris tiky magnezitovo
-mastencovej suroviny a jej vplyvu na životné prostredie autori 
sledovali aj vybrané parametre kvality vody v profile Tisovec -
Rimavská Baňa. Vzhľadom na zloženie magnezitovo-masten
covej suroviny a jej možný vplyv v území, kde je lokalizovaná 
baňa na ťažbu, závod na spracovanie magnezitovo-mastencovej 
suroviny a závod na úpravu magnezitu, sa vo vzorkách stanovil 
obsah SO/-, c1-, Ca2+, Mg2+, Fe2+, Mn2+, As a Hg. 

Konštatujeme, že napriek negatívnemu vplyvu najmä ťažby 
magnezitovo-mastencovej suroviny možno podľa stanovených 
parametrov povrchovú vodu Rimavy zaradiť do I. až II. stupňa 
kvality. Chemické zloženie vody v Rimave a v j ej prítokoch je 
primárne určované mineralogickým zložením geologického 
prostredia výverovej oblasti a územia pozdfž toku, množstvom 
a kvalitou prítokov, iba sekundárne antropogénnymi vplyvmi 
pôsobiacimi v povodí. Negatívny vplyv má najmä banské dielo 
(zvýšenie obsahu Ca2+ a Mg2+), ale aj spracovateľský komplex 
a mestská aglomerácia, ktoré zvyšujú najmä obsah CJ- . 

-

J. STANKOVIČ : Použitie transmisného elektrónového mi
kroskopu TESLA BS 242 pri štúdiu vybraných minerálov 

Aj keď je transmisný elektrónový mikroskop (TEM) vhodný na 
štúdium najrozmanitejších vzoriek, použitie TEM TESLA BS 242 
na výskum geologického materiálu je podmienené možnosťou 
úpravy vzorky na preparát vyhovujúci parametrom prístroja. Ide 
naj mä o rozmery častíc preparátu, ktoré by mali mať hrúbku 
pohybujúcu sa v stotinách m, aby ich elektrónový lúč lepšie pre
svietil. Takéto preparáty sa výhodne pripravujú ultrazvukom, 
ktorým sa vzorka šetrne rozdruží, potom sa častice formou vod
nej suspenzie prenesú na nosnú podložku a po jej vysušení ich 
možno v TEM priamo pozorovať. Treba pripomenúť, že takto pri
pravený preparát umožňuje sledovať skôr štruktúru dezintegrácie 
minerálov ako samu štruktúru vzorky. 

V súčasnosti sa touto metódou z moďologického hľadiska sle
dovali najmä vzorky saponitu (smektity), halloyzitu (skup. kaoli
ni tu), skupiny palygorskitu - sépiolitu, skupiny serpentínových 
minerálov (chryzotil, antigorit), chloritu, niektoré zeolity a i. Pri 
výbere vzoriek sa brala do úvahy ich predchádzajúca identifiká
cia (rtg, termické analýzy a pod.). Použitý TEM umožňuje vyho
toviť fotodokumentáciu, čo má pri porovnávacom štúdiu vzoriek 
a pri využití elektrónovej difrakcie mimoriadne veľký význam. 

J. ŠEVC a J. BABČAN: Organické látky ako dôletitá súčasť 
environmentálneho prostredia 

Vedecké poznatky z organickej geochémie získané v posled
nom období jednoznačne potvrdzujú význam a úlohu organic
kých látok všade tam, kde je ustavičný pohyb prvkov vyvolaný 
prírodnými, ako aj antropogénnymi procesmi. Jedno z ohrození 
životného prostredia predstavuje aj pohyb toxicky pôsobiacich 
prvkov v povrchových a blízkopovrchových sférach Zeme. 

Organické látky ovplyvňujú pohyb prvkov alebo nepriamo 
tým, že sa pri ich rozklade mení fyzikálnochemický charakter, 
alebo priamo vznikom rôznych organokomplexov s prvkami. 
Takto vzniknuté málo rozpustené alebo rozpustené zlúčeniny 
(komplexy) majú dôležitú úlohu pri pohybe a pri akumulácii prv
kov v prírodných podmienkach. 

Pracovníci geologického ústavu a katedry geochémie Prírodove
deckej fakulty UK sa uvedenými otázkami zaoberajú od roku 1986. 
Experimentálne sa v závislosti od pH preskúmal vplyv vybraných 
organických látok na tvorbu rozpustných alebo nerozpustných 
komplexov prvkov a organických látok. Sledovala sa aj kinetika 
väzieb prvkov na organické látky v dvoch oblastiach pH prostredia. 

Získané poznatky a výsledky sa konkrétne uplatnili a konfronto
vali v oblasti lesnej pôdy Malých Karpát. 

A. ČELKOV Á, V. STREŠKO, J. KUBOV Á: Zefektívnenie metódy 
stanovovania As v prírodných materiáloch technikou HG AAS 

Overili sme a optimalizovali postup na stanovovanie stopo
vých a ultrastopových koncentrácií As vo vzorkách rozličného 
typu vody (povrchovej_, odpadovej , banskej, pitnej atď.) a pev
ných prírodných materiálov (hornín, pôdy, sedimentov) metódou 



atómovej absorpčnej spektrometrie v spojení s technikou konti
nuálnej generácie hydridov (HG AAS) a s použitím -SH skupiny 
obsahujúcej aminokyseliny L-cysteínu ako činidla na predredukciu 
As(V) na As(III) v prostredí HCl aj HNO3• 

Zisťoval i sme i nterferenčné vplyvy iónov vybraných prechod
ných kovov (Co, Fe, Ni) a na siedmich certifikovaných referenč
ných materiáloch sme otestovali účinnosť rozkladu pevných mate
riálov v otvorenom a uzavretom systéme. 

J. MEDVEĎ, J. POLAKOVIČOV Á, V. STREŠKO, J. KUBO
V A, A. ČELKOV Á: Stanovovanie Au v geologických mate
riáloch metódami atómovej spektroskopie po prekoncentrácii 
na vymienači iónov Spheron-Thiol 

Pre nízky obsah Au v študovaných vzorkách sme použili nasle
dujúce: 

1. Totálny rozklad vzoriek kyselinami HF + HNO3 + HCIO4 + 
H2O2, lúčavkou kráľovskou, digeráciou s 2 mol . 1·1 HCl, dotave
ním nerozpustných zvyškov s NaBO2 a opätovným rozpustením 
s 2 mol . 1- 1 HCl. Pred rozkladom treba vzorky žíhať dve hodiny 
v muflovej peci pri 650 °C, lebo by mohli obsahovať organické 
zložky alebo sulfidy. 

2. Prekoncentráciu Au za použitia chelatačného vymieňača iónov 
Spheron-Thiol (ST). Do roztoku rozloženej vzorky sa plidáva 0,1 g 
ST, suspenzia sa mieša 1 O min pri 400 ot/min. ST so sorbovaným 
Au sa spáli a vyžíha v muflovej peci dve hodiny pri 600 °C. 

3. Stanovenie Au metódou OES. K vyžíhanému zvyšku sa pri
dáva spektrochemický nosič Ga2O3 s obsahom porovnávacieho 
prvku Ge, grafitový prášok, zmes sa zhomogenizuje a naplní do 
grafitových elektród. Spektrá vzoriek sa snímajú na spektrografe 
PGS-2 120 s za použitia oblúka jednosmerného prúdu intenzity 
GA. Merali sa čiary Au 267,59 nm a Ge 265, 11 nm. 
Presnosť stanovenia Au vyjadrená relatívnou štandardnou 

odchýlkou sa pohybuje v rozmedzí ± 5 - 8 %. Medza stanoviteľ
nosti metódy je 0,001 µg Au pli navážke 5 g vzorky. Správnosť 
analytických výsledkov sa o,verila stanovením Au v CRM BM 
Basalt (ZGI, NSR), SA 7 - Pt-Ore (SABS, Južná Afrika) a RM 
zlatonosných hornín Au l , Au2, Au3, Au4 (Geologický prieskum 
Spišská Nová Ves). Získané analytické údaje sú v dobrej zhode 
s certifikovanými hodnotami. 

J. POLAKOVIČOVÁ, J. MEDVEĎ, V. STREŠKO, J. KUBOVÁ 
a A. ČELKOV Á: Hodnotenie prekoncentračných postupov 
pri stanovovaní Au v geologických materiáloch 

Stanovovanie nízkych koncentrácií Au v geologických materiáloch 
stále patrí medzi základné chemickoanalytické problémy. Preto sa hľa
dajú nové kombinácie prekoncentračno-separačných postupov s vhod
nou analytickou metódou, pričom sa okrem základných a ekononúc
kých parametrov sledujú aj podmienk')' ekologického charakteru súvi
siace s používaním organíckých extrakčných činidiel. 

V práci sa opisujú a štatisticky hodnotia štyri prekoncentračné 
postupy založené na týchto princípoch: ..,. 

1. koprecipitácia s Te, 
2. iónová výmena na Amberlite IRA-400 (anex), 
3. adsorpčná chromatografia na aktívnom uhlí, 
4. chromatografia na chelatačnom vymieňači iónov Spheron-Thiol, 

ako aj možnosti použitia týchto postupov pri stanovovaní Au me
tódami atómovej spektroskopie. 

Najlepšie výsledky sa dosiahli pri prekoncentrácii Au na vymie
ňači iónov Spheron-Thiol. Určili sa optimálne podmienky rozkla
du vzoriek a prekoncentrácie. 

Vypracovaná metóda je jednoduchá, pomerne rýchla a umožňuje 

spoľahlivo stanoviť Au v ppb obsahu v rozličných typoch geologických 
materiálov. Analytické údaje získané kontrolnými analýzami refe
renčných materiálov sú v dobrej zhode s certifikovanými hodnotami. 

J.KUBOVÁ, V . STREŠKO,A.ČELKOVÁ,J. MEDVEĎ 
a S. AGRA WAL: Využitie metód atómovej spektroskopie 
na analýzu vzoriek životného prostredia. 

Metódy atómovej spektroskopie (AAS-F, AAS-ETA, AAS-HG, 
AES-ICP) sa použili na stanovenie niektorých esenciálnych (As, 
Ca, Fe, Cr, Cu, Co, Mn, Ni, Zn) a toxických (Al, Cd, Hg, Pb) prv
kov vo vodách, sedimentoch a v mäkkýšoch odobraných zo šies
tich lokalít povodia Dunaja v jednomesačných intervaloch v obdo
bí júl až december. 

Na základe štúdia vplyvov základného zloženia analyzovaných 
troch typov materiálov na správnosť stanovenia uvedených prvkov 
sme zistili významné rozdiely pri stanovovaní Zn v mäkkýšoch 
metódou AAS-F a AES-ICP. Obsah Zn zistený metódou AES-ICP 
bol v závislosti od koncentrácie Ca, Al a Fe nižší až o 30 %. 
Podobné problémy s vplyvom biologickej matrice sa riešili pri sta
novovaní Cd a Pb metódou AAS-ETA. Na odstránenie týchto 
vplyvov sme vypracovali metódu prekoncentrácie off-line na 
chelatačnom vymieňači iónov IONTOSORB-OXIN na stanovenie 
Cd a Pb vo vodách, sedimentoch a mäkkýšoch tak, aby sa konečné 
stanovenie týchto prvkov vykonalo podstatne rýchlejšou, a hlavne 
ekonomicky výhodnejšou metódou AAS-F. Okrem toho sa vypra
covaným postupom súčasne odseparuje Ca a Fe z roztokov analy
zovaných vzoriek, a tým sa eliminuje negatívny vplyv matrice nie
len na stanovenie Cd a Pb, ale aj Zn metódou AES-ICP. 

Získané výsledky a korelácie vybraných prvkov vo vzorkách 
vôd (n = 50), sedimentov (n = 50) a mäkkýšov (n = 36) sa využijú 
ako podklad na hodnotenie znečistenia povrchových vôd v študo
vanej lokalite povodia Dunaja. 

V. STREŠKO, J. KUROV Á a J. MEDVEĎ: Súčasný stav a vý
vojové trendy v anorganickej analýze prírodných materiálov 

Na riešení úloh ochrany životného prostredia sa v širokej miere 
zúčastňujú takmer všetky geologické vedné disciplíny, ale mnohé 
úlohy nemožno zvládnuť bez podkladov získaných laboratórnymi 
metódami. Významné sú najmä chemickoanalytické metódy 
poskytujúce informácie o obsahu anorganických zložiek v sledo
vaných prírodných materiáloch. 

V súvislosti so súčasnými požiadavkami environmentálno-geo-
logického výskumu sa uvedené metódy orientujú hlavne na: 

- sledovanie nízkeho a stopového obsahu prvkov, 
- zlepšenie hraníc stanovitefnosti sledovaných prvkov, 
- kontrolu správnosti a presnosti výsledkov, 
- stanovenie veľkej skupiny prvkov jedným pracovným postupom 

v pripade použitia výsledkov pre monitoring alebo na stanovenie 
jedného prvku v rôznych prírodných alebo modelových prostre
diach na vedeckovýsl,a1mné účely, 

- analýzu pôdy, vody, sedimentov, odpadu, výluhov, modelo
vých roztokov a pod., 

- stanovenie špeciácií, t. j . foriem a spôsobov výstupu prvkov 
v sledovaných materiáloch. 

Uvedeným smerom sa uberá aj vývoj chemickoanalytických 
metód. Najvýznamnejšie z nich sú tieto spektroskopické metódy: 
atómová absorpčná spektrometria, atómová emisná spektrometria 
s indukčne viazanou plazmou, rtg fluorescenčná spektrometria 
a hmotnostná spektrometlia s indukčne viazanou plazmou. V špe
ciálnych pripadoch sa využíva kombinácia týchto metód s inými, 
najmä separačnými níetódami. 

III 



Každá panva je panva 
Pred istým časom sa niekoľko vedecky a publikačne aktívnych 

a úspešných geológov s úprimným záujmom o obsahové aj formálne 
zdokonaľovanie vlastných prác statočne priznalo, že im nie je celkom 
jasné, ako je to v spisovnej slovenčine so slovami panva, pánev či 

panev, najmä ak sa používajú ako odborné názvy čiže ternúny. 
Hneď na začiatku sa patri uviesť, že sa podoba pánev alebo panev 

v publikovaných kultúrnych slovenských textoch akéhokoľvek typu 
takmer nezjavuje. Na druhej strane nás redakčná skúsenosť opráv
ňuje prezradiť, že sa v rukopisných textoch určených na zverejnenie 
vo vedecko-náučných, ako aj v populárno-náučných periodikách 
takéto formy kde-tu vyskytnú a z nich potom - lebo v gramatike je 
forma veľmi dôležitá - vyrastajú aj chyby v skloňovaní , v tvorení 
príslušného adjektíva a napokon aj v pravopise. Platí to aj o odbor
ných textoch s geologickou problematikou (také si všímame 
v prvom rade), s geografickým obsahom, ale rovnaké starosti nie
kedy trápia aj časť odborníkov na anatómiu. Nemožno sa čudovať, 

že si nesprávne podoby pánev alebo panev po pôvodných previnil
coch osvojujú ďalší autori odborných textov, po univerzitných uči

teľoch ich študenti atď. 
Osobitne zdôrazňujeme , že v súvislosti so slovom panva nemož

no spisovnej slovenčine a jej kodifikačným príručkám vyčitovať von
koncom nič. Také právo nemá najmladšia, stredná, ale ani najstaršia 
generácia autorov z ktorejkoľvek vednej oblasti, ani autori bežných 
textov určených na zverejnenie. Kodifikačné príručky spisovnej 
slovenčiny totiž ako jedinú a neproblematickú už veľmi-veľmi dáv
no uznávájú a uvádzajú iba podobu panva, nikde a nikdy nie pánev 
alebo panev. Možno sa o tom presvedčiť už v Pravidlách sloven
ského pravopisu (ďalej PSP) z roku 1931 , v PSP z roku 1953, 
v 3. diele Slovníka slovenského jazyka, v česko-slovenskom slov
níku (ďalej ČSS) z roku 1979, v Krátkom slovníku slovenského 
jazyka (ďalej KSSJ) z roku 1987, ako aj v najnovších PSP, ktoré 
vstúpili do platnos ti l. septembra 1991. 

Niektorých autorov azda trocha mýli fakt , že slová formou alebo 
aspoň zakončením pripomínaj úce panvu, ako je mrkva, rakva, 
vetva a pod., prešli za desiatky rokov istým formálnym vývinom. 
Lenže ak sa dávnejšie za spisovné uznávali dvojtvary, t. j. mrkev 
i mrkva, rakev i rakva, vetev i vetva atď. (napr. v PSP z roku 
1931), dnes sú spisovné a prípustné už iba tvary mrkva, rakva, 
vetva atď. V nezmenenej podobe zostal napr. botanický názov reď-

-

kev (v neterminologickej oblasti sa používa podoba reďkovka) 
a napr. aj slovo cirkev. Je prirodzené, že sa rad slov typu mrkva, 
rakva, vetva a pod. skloňuje podľa vzoru žena, kým reďkev a cir
kev zostali pri vzore kosť. 

Prameňom, z ktorého sa do obehu dostali nespisovné a neko
rektné podoby pánev alebo panev, je isto odborná literatúra, inter
ferencia medzi dvoma príbuznými jazykmi, mechanické, spravidla 
neuvedomené preberanie českej podoby termínu pánev, resp. jej 
amatérske "poslovenčenie" do podoby panev do slovenských od
borných textov, z ktorých potom prenikali aj do bežných prejavov. 
Opäť sa potvrdila téza, ktorú sme už vyslovili viac ráz, podľa ktorej 
sa termíny neoverujú vždy tam, kde treba, čiže v terminologických 
slovníkoch alebo aspoň - ako v našom prípade - v jazykových slov
níkoch, ale sa nekriticky odpisujú z textu do textu. 

V súlade s ČSS (Bratislava, VEDA, VSAV 1979, s. 328) konšta
tujeme, že české slovo a ternún pánev má v spisovnej slovenčine 
iba jeden ekvivalent, a tým je panva. Je to viacvýznamové slovo 
(pozri KSSJ. Bratislava, VEDA, VSAV 1987, s. 278), pomenova
nie plytkej nádoby'·istého druhu (panvica, rajnica), ďalej geografic
ký te1m ín označujúci miskovitú zníženinu zemského povrchu, kot
linu, geologický tern1ín označujúci oblasť s náleziskami úžitkových 
nerastov (napr. hnedouhoľná panva), hutnícky terrnin (napr. tros
ková panva) a v úplne rovnakej forme anatomický terrnin pomenú
vajúci široké kosti v dolnej časti drieku (panvová dutina). 

Z podoby panva je pravidelne utvorené adjektívum (prídavné 
meno) panvový (nie pánvový, pánevný, panevný). Slovo a terrnin 
panva sa v spisovnej slovenčine skloňuje pravidelne podľa vzoru 
žena. Korektné sú teda tvary a spojenia typu uhoľná panva (nie 
pánev ani panev), výskum panvy (nie pánve, pánve, pánvi či pan
vi), blížime sa k panve (nie k pánvi, k panvi), študujeme panvu 
(nie pánev, panev), výskyt zlata v panve (nie v pánvi, panvi) , to sú 
naše najbohatšie panvy (nie pánve, panve ani pánvi,'panvi), pre
skúmali sme mnohé panvy (nie pánve, panve, pánvi, panvi) atď. 

(gramatické tvary, v ktorých sa nemožno pomýliť, neuvádzame). 
KSSJ a najnovšie PSP pripúšťajú pri slove panva v genitíve plurálu 
dvojtvary, čiže správne je spojenie kvalita uhlia z našich panví, 
ako aj kvalita uhlia z našich paniev. 
Zhŕňame. V spisovnej slovenčine je viacvýznamové slovo panva 

(nie pánev, panev), ktoré funguje aj ako odborný názov vo viace
rých terminológiách. Skloňuje sa pravidelne podľa vzoru žena a od 
neho utvorené adjektívum je panvový. 

P. Kušnír 



Inštrukcie pre autorov 

Všeobecne 

1. Rukopis v dvoch exemplároch a originál obrázkov s jedným od
tlačkom musia byť vyhotovené podľa inštrukcií pre autorov 
časopisu Mineralia slovaca. V opačnom prípade redakcia článok 
vráti autorovi pred jeho zaslanún recenzentovi. 

2. Text článku, ak máte možnosť, pošlite na floppy diskete 
3,5", formát PC, Apple Macintosh, Atari ST, Amiga, napísaný 
v norme Kamenických alebo Latin2 (textové procesory: T602, 
MS Word, CED, Mac Write a.i.) 

3. Rozsah článku je najviac 20 rukopisných strán včítane literatúry, 
obrázkov a vysvetliviek. Uverejnenie rozsiahlejších článkov musí 
schváliť redakčná rada a ich zaradenie do tlače bude zdÍhavejšie. 

4. Články sa uverejňujú v slovenčine, češtine, angličtine, resp. rušti
ne. Abstrakt a skrátené znenie článku (resumé) je obyčajne anglic
ké (akje článok v angličtine, potom resumé je v slovenčine). 

5. Súčasne s článkom treba redakcii zaslať autorské vyhlásenie. Ob
sahuje meno autora (autorov), akademický titul, rodné číslo , 
trvalé bydlisko. . 

Text 

1. Úpravu textu včítane zoznamu literatúry prispôsobte súčasnej 
úprave článkov v časopise. 

2. Text sa má písať s dvojitou linkovou medzerou (riadkovač 2), na 
strane má byť 30 riadkov, šírka riadku je asi 60 znakov. 

3. Abstrakt aj s nadpisom článku sa píše na samostatný list. Ob
sahuje hlavné výsledky práce (neopakovať to, čo je už vyjadrené 
nadpisom), nemá obsahovať citácie a jeho rozsah nemá byť väčší 
ako 200 slov. (Abstraktu treba venovať náležitú pozornosť, lebo 
slúži na zostavovanie anotácií.) 

4. Text má obsahovať úvod, charakteristiku (stav) skúmaného 
problému, resp. metodiku práce, zistené údaje, diskusiu a záver. 

5. Zreteľne treba odlíšiť východiskové údaje od interpretácií. 
6. Neopakovať údaje z tabuliek a obrázkov, iba ich komentovať 

a odvolať sa na príslušnú tabuľku, resp. obrázok. 
7. Text treba členiť nadpismi. IIlavné nadpisy písať do stredu, vedľaj

šie na ľavý oktaj strany. Voliť najviac tri druhy hierarchických 
nadpisov. Ich dôležitosť autor vyznačí ceruzkou na ľavom oktaji 
strany: 1 - hierarchický najvyšší, 2 - nižší, 3 - najnižší nadpis. 

8. V texte sa uprednostňuje citácia v zátvorke, napr. (Dubčák, 
1987; Hrubý et al. , 1988) pred formou ... podľa Dubčáka (1987) 
Ani v jednom prípade sa neuvádzajú ktstné mená. 

9. Umiestnenie obrázkov a tabuliek sa označí ceruzkou na ľavom 
oktaji rukopisu, resp. stÍpcového obťahu. 

10. Grécke písmená použité v texte treba identifikovať na ľavom 
oktaji slovom (napr. sigma). · 

11. Pri písaní starostlivo odlišujte pomlčku od spojovníka. 
12. Symboly, matematické značky, názvy skamenelín, slová a pod., ktoré 

treba vysádzať kurzívou, autor v rukopise podškttne vlnovkou. 
13. K článku je treba pripojiť kľúčové slová. 
14. Abstrakt, resumé, vysvetlivky k obrázkom a názvy tabuliek 

predloží autor redakcii aj v angličtine. 

Ilustrácie 

1. Musia byť vysokej kvality. M ajú dokumentovať a objasňovať 
text. Originál (pred zmenšením) môže mať rozmer najviac 420 x 
300 mm. Maximálny rozmer ilustrácie vytlačený v časopise je 
170 x 230 mm. Skladacie ilustrácie tteba úplne vylúčiť. 

2. Ilustrácie pripravovať s vedomím, že sa budú zmenšovať (obvykle 
o 50 %) na šírku stÍpca (81 mm) alebo strany (170 mm). Podľa 
toho pripravovať ich veľkosť a formu, resp. ich zoskupenie. 

3. Voliť takú veľkosť písma a čísel, aby po zmenšení najmenšie pís
mená boli 1,2 mm. Úmerne zmenšeniu voliť aj hrúbku čiar. 

4. Obrázky popisovať šablónou, nie voľnou rukou. 
5. Všetky ilustrácie včítane fotografií mus ia obsahovať grafickú 

(metrickú) mierku. 
6. Zoskupené obrázky, napr.: fotografie, diagramy, musia byť pri

pravené (nalepené) ako jeden obrázok a jeho časti treba 
označiť písmenami (a, b, c atď.). Takto zoskupené obrázky sa ci
tujú ako jeden obrázok. Zoskupené fotografie treba starostlivo 
upraviť a nalepiť na biely kriedový papier. 

7. Fotografie musia byť ostré, čierno-biele, kontrastné a vyhotovené na 
lesklom papieri. Je vhodné, aby sa zmenšovali minimálne o 50 %. 

8. Na všetkých obrázkoch sa na oktaji (na fotografiách na zadnej 
strane) ceruzkou uvedie číslo obrázku a meno autora. Na foto
grafiách sa šípkou doplní aj orientácia obrázku. 

9. Na mapách a profiloch voliť jegnotné vysvetlivky, ktoré sa uve-
dú pri prvom obrázku. 

10. Názvy obrázkov a vysvetlivky sa píšu strojom na osobitný list. 
11. Všetky ilustrácie sa musia citovať v texte. 
12. Ilustrácie sa zasielajú redakcii už imprimované, teda pri korektúre 

ich už nemožno opravovať a doplňovať. 
13. Farebné ilustrácie sú vítané ale náklady na ich tlač hradí autor. 

Tabul1<y 

1. Tabuľky sa píšu na osobitný list. Rozsah a vnútornú úpravu ta
buliek zvoľte tak, aby sa tabuľka umiestnila do stÍpca alebo na 
šírku strany. Rozsiahlejšie tabuľky sa neprijímajú. 

2. Údaje zoraďujte do tabuľky iba vtedy, ak sa nedajú uviesť v texte. 
3. Nadpis tabuľky a prípadný sprievodný text sa píše strojom na 

osobitný list (úpravu nadpisov pozri v časopise). 
4. Vertikálne čiary v tabuľkách nepoužívať. 
5. Tabuľky sa číslujú priebežne a uverejňujú sa v číselnom poradí. 

Literatúra 

1. V zozname literatúry sa uvádza v abecednom poriadku iba v danom 
článku citovaná literatúra. Citácia označená "v tlači" sa môže uviesť 
v zozname, len ak je z citovaného článku aspoň stÍpcová korektúra. 
Citácie s doplnkom "v príprave", "zadané do tlače" sú neplnohod
notné a nemajú sa užívať ani v texte. Citácia "osobná informácia" sa 
cituje iba v texte (Zajac, os. informácia, 1988). 

2. Užívať nasledujúci spôsob uvádzania literatúry: 
Kniha 
Gazda, L. a Čech, M . 1988: Päleozoikum medzevského príkro
vu. Alfa Bratislava, 155 s. 
Časopis 
Vrba, P. 1989: Strižné zóny v komplexoch metapelitov. 
Mineralia slov., 21, 135 - 142. 
Zborn1'k 
Návesný, D. 1987: Vysokodraselné ryolity. In: Romanov, V. 
(red.): Stratiformné ložiská gemerika. Špec. publ. Slov. geol. 
spol., Košice, 203 - 21 5. 
Manuskript 
Radvanský, F., Slivka, B., Viktor, J. a Srnka, T. 1985: Žilné ložis
ká jedľoveckého príkrovu gemerika. Záverečná správa z úlohy 
SGR-geofyzika. Manuskript - archív GP Spišská Nová Ves, 28 s. 

3. Pri článku viacerých ako dvoch autorov sa v texte cituje iba prvý 
autor s dodatkom et al., ale v zozname literatúry sa uvádzajú všetci. 

4. Ak sa v článku (knihe) cituje názor, údaje a pod. iného autora, 
ktorý nie je spoluautorom publikácie, potom sa v texte cituje vo 
forme (Gerda in Kubka, 1975), ale v zozname literatúry sa uvá
dza iba Kubka, J. 1975. 
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