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POZNÁMKY K RELATÍVNEMU VEKU DIORITU 
A GRANODIORITU V ŠTIAVNICKOM RUDNOM POLI 

JÁN PASTOR 

A b s t r a c t . 

La contribution présentée apporte de nouvelles connaissances sur les rapports 
réciproques des intrusions des dioriťes et de celieš des granodiorites vérifiées par 
les travaux miniers ä Banská Štiavnica. Ľ auteur constate ľ intrusion des apophy
ses de granodiorites dans la diorite, il confirme ľ opinion des auteurs precedents 
(Bôck H 1901, Rozložník  Saláä 1963) et il determine ľ áge des granodiorites le
quel est plus recent que celui de la diorite. 

Vzťah granodiori tu k dioritu bol predmetom štúdia už v minulom storočí 
a načas bol vyriešený B O C K O M (1901), ktorý postavil schému relat ívneho 
veku jednotlivých hornín v štiavnickej oblasti. Uvádza v nej, že diorit je 
starší ako granodiori t . Opiera sa pr i tom o dôkazy na štôlni Florián, kde po

Isujc kontak t diori tu s granodiori tom. Podotýka, že kon tak t samotný neudáva 
ešte presvedčivé dôkazy o staršom veku dioritu, avšak pri mikroskopickom 
štúdiu zistil, že diorit je silne katak lazcvaný a hydro te rmálne premenený, čo 
je podľa neho dostatočný dôkaz pre jeho starší vek. 

n e w GftAMoaoMTu CEZ DKWT 

V novšej dobe sa otázkou relat ívneho veku dioritu a granodiori tu zaoberali 
ROZLOŽNÍK  S^LÁT, 1963, ktorí vychádzali z poznatkov v území na západ 
od Banskej Štiavnice. Pozorovali, že granodiori t asimiláciou sedimentárneho 
plášťa môže podstatne meniť svoje petrografické zloženie a preto dospeli k ná

zoru, že diorit. ktorý vystupuje v kupolovitých častiach granodiori tu, vznikol 
kontamináciou kyslej intrúz"ie nadložnými sedimentami. Zároveň uvádzajú, že 
diorit sleduje smer B2) t. j . SZ-JV kým granodior i t smer Bi t. j . SSV-JJý. 

Pr i razení smernej chodby po žile Spitaler a potom investičného preko

pu smerom na sever na 12. obzore šachty Michal bol nafáraný diorit a grano

diorit, ktoré boli popísané už FIALOM (1933). Pri ďalšom razení prekopu 
smerom pod šachtu Ferdinand bol prefáraný kontakt dacitu s k r e m e n n ý m 
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dioritom, v ktorom chodba pokračuje vyše 200 m. V 8 m od kontak tu s da 

citom boli prefárané dve mocnejšie apafýzy granodiori tu, ktoré prenikajú dio

r i tom. (Pozri prílohu.) Od granodiori tových apofýz odbiehajú do dioritu tenšie 
výbežky do vzdialenosti až 3 m, ktoré postupne vykyslievajú, až hornina do

stane typický aplitický vzhľad. 
V apofýzach granodiori tu sa nachádza väčšie množstvo úlomkov dioritu. 

Autor článku mikroskopicky preštudoval aj viaceré úlomky tmavej horniny 
v granodiorite, ktoré sa nachádzajú na mnohých miestach Ju ra j poľa. V mi

nulosti sa tieto úlomky bežne považovali za bázické, avšak ako sa uká

zalo, ide taktiež o úlomky dioritu ostro ohraničené voči svojmu okoliu. Vo vý

brusoch, v ktorých je zachytený kontak t oboch hornín, je možno pozorovať, 
podobne ako to popísal B O C K PI (1901) na štôlni Florián, nápadnú rozdiel

nosť v intenzite premeny. K ý m granodicr i t je t emer čerstvý, až na slabú chlo

ritizáciu tmavých súčiastok a sericitizáciu živcov, premena dioritu je pod

statne silnejšia. 
Z uvedeného vyplýva, že hoci obidve horniny patr ia v podsta te k jednému 

magmat ickému cyklu predsa diorit je starší a pri intrúzii granodior i tu vy

stupoval už ako pevná hornina, načo poukazujú jeho os t rohranné úlomky 
v granodiori te . Pri relatívne staršom veku dioritu je možno vysvetliC aj ná

padnú š t ruk tú rnu rozdielnosť dioritu a granodiori tu, ktorú uvádzajú ROZLOZ

.NÍK  SALÄT (1963). 
Doručené: 30 9. ľ)6.) R'.idné bane, n p., Banská Bystrica 
Lektoroval: d,. Vlastimil Konečný Závod Banská Štiavnica 
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Resume 
The relations between diorite and granodiorite have been studied by many 

authors since the last century. Since there were no contacts known between gra
nodiorite and diorite. the opinions about their relative ages were considerably 
different. Owing to the fact, that by the last geological mapping in Juraj field 
between the two rocks types was found a contact, the discussion about this prob
lem might have been concluded. There are different kinds of granidiorite apophy
ses penetrating through diorite. The granodiorite apophyses are 0,5—1.5 m thick, 
including a number of diorite inclusions Microscopic investigations showed that 
diorite was subject to hydrothermal alteration, higher than granodiorite Conse
quently, although both of rock types are generally referred to the same mag
matic cycle, diorite is older, and in time of granodiorite intrusion represented 
a firm, consolidated rock. 
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