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a Zlatníkoch. Táto transverzálna pola-
rizovateľná zóna najmä vo svojej zá
padnej časti nápadne koinciduje s pru
hom fylonitov, dokumentovaným geo
logickým mapovaním J. KAMENICKÉHO 
(1955 1958) na rozhraní južnejšej mig
matitovej a severnejšej svorovej zóny 
tunajšieho kryštalinika. Vlastný charak
ter polarizovatelných geologických ob
jektov v súčasnosti nie je známy, ale s 
odvolaním sa na staršie poznatky jed
ného z autorov z oblasti Zlatník (S. Po
LÁK 1968, 1969, 1971) možno tejto zóne 
pripísať nielen výrazné štrukturálne pos
tavenie v stavbe kryštalinika, ale i znač
né perspektívy z hľadiska akumulácie 
rudných surovín, ktoré sú v ďalšom 
konfrontované z hľadiska geofyzikálno
interpretačného a metalogenetického. Pre 
úplnosť a ako nepriamy dôkazný mate
riál sa čiastočne použili výsledky ob
dobných prác z oblasti Vozokany— 
Bojná, ktorá má analogickú geologic
kú štruktúru (obr. 1). 

Obr. 1. Prehľad oblastí s polarizovatelnými objektmi v Považskom Inovci. 1  terén transverzál
nej zóny polarizovatelných objiktov, 2  terén VozokanyBojna. 
Fig 1 Survay of areas with polarizable objects in the Považský Inovec Mts. 1  area of the trans

versal' zone of polarizable objects, 2  area VozokanyBojna. 

Použité geofyzikálne idey 

Pri exnerimentálnom všeobecnom vyhľadávaní a detektovaní ložiskových objektov 
sa vvcMdzaTo z predpokladu, že prevažná väčšina rudných ložiskových objektov 
v obľastlSpadnýľh Karpát má sulfudický charakter, alebo je sprevádzaná aure
o l o ľ S Ä T l o v a je priamo prepojená s povrchom či uvlas tnou výplňou 
alebo sprievodnými prejavmi mineralizácie (teda prakt.cky zakryte a eventuálne 
n e h l b o k c S s k r y t ó íožiskové objekty). Evolúcia exploatácie   s n e usmerňuje 
celé vyhľadávanie na ložiskové objekty vhodné na masovú axploatacm (ted ob 
e t y v ä š Ž mocnosti, prípadne izometrických alebo lent.knlarnyct tvarovýaebo 
mimoriadne bohaté plošné objekty značného ^ e r n e h o alebo hĺbkového dosahu 
ľnapr. niektoré žilné

Pútvary a pod.). Tejto tendencii bola ^ " ^ V 1 ^ ™ * 
leofvzikálnvch metód a úprava dislokácie merných stanovísk. Chorda vacs.ny 
feofvz ká nvch ľnomálii je totiž úmerná jednak priamo horizontálnej mocnosti 
d S Í S Ä h ob°ektov, ednak ich hĺbke uloženia pod povrchom a v prípade 
používaných metód i uhlu medzi sledovanými objektmi a hmou merania. Na druhej 
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interpretovaný priebeh polarizovateľ

CJl 
CD 

Obr. 2. Priebeh transverzálnej zóny polarizovatelných objektov medzi Hôrkou n/Váh. a Zlatníkmi. 1 
nej zóny s polarizovateľnosťou nad 4 % , 2  priebeh nespojitých geofyzikálnych profilov, ich označenie a body profilu, 3  body profilu s 
polanzovateľnosťou nad 4 ' „ 4  polarizovatemá zóna „Stará hora" z meraní V. VVBÍRALA (1971), 5  recentný znos zlatiniek v alúviách 
potokov z oblasti kryštalinika, 6 — hranica rozšírenia zlatníckych zlatonosných rozsypov (pliocén?), 7 — približný priebeh okraja mezozoika 
v Hrádockej doline, 8  starí prieskumný vrt a jeho označenie, 9  staršie VESsondy s interpretovanou hĺbkou podložia v metroch. 
Fig. 2. Course of the transversal zone of polarizable objects between Hôrka n/Váhom and Zlatniky. 1 — Interpreted course of the polarizable 
zon ewith polarizability more than 4 %, 2 — course of discontinuous geophysical profiles, their designation and points of profile, 3 — points 
of profile with polarizability more than 4 %, 4 — polarizable zone „Stará hora" from the measurementse of V. VYBÍRAL (1971), 5 — re
cent carrying down of gold particles in alluvia of brooks from the crystalline area, 6 — boundary of extension of the Zlatniky goldbearing 
aluvial deposits of ore (Pliocene?), 7 — approximate course of the margin of the Mezozoic in the Hrádocká dolina Valley, 8 — older prospect 
hole and its designation, 9 — older VESpits with interpreted depth of basement in metres. 



strane na takéto orientačné vyhľadávanie plne postačuje určiť iba generálny priebeh 
tohoktorého poľa pomocou gradientov príslušnej funkcie. Z týchto dôvodov boli 
experimentálne použité nespojité geofyzikálne profily (v oblasti transverzálnej pola
rizovateľnej zóny), resp. bodové krížne merania poľa (v oblasti Vozokany—Bojná). 
Detailná úprava merných podmienok je zachytená priamo v obrázkoch. 

Výber použitých geofyzikálnych metód bol orientovaný na sulfidický charakter 
vyhľadávaných objektov. Použili sa merania spontánnej polarizácie a vyzvanej 
polarizácie a s ňou súvisiace odporové merania. Vzhľadom na nutnosť získať rýchlo 
obraz o značnej ploche bola dislokácia merných bodov prispôsobená komunikačnej 
sieti (údolia s výraznou akumuláciou delúvií alebo alúvií boli, pochopiteľne, z dô
vodov korelácie výsledkov vynechané), takže celkový počet meraných bodov na 
1 km2 dosahoval okolo 8—15. Pri nespojitých profilových meraniach vzájomná 
vzdialenosť bodov bola 200 m, čo vyplynulo z racionalizácie vlastných meraní pre 
danú geometriu elektród. 

Transverzálna polarizovatelná zóna Hrádok—Zlatniky 

Ako vidno z obr. 2, transverzálna polarizovatelná zóna bola sledovaná smerom 
na západ až juhozápad až po hranicu kryštalinika s inoveckou sériou obalovej 
jednotky mezozoika v Hrádockej doline (v okolí kopaníc Horniak a Šteiner), resp. 
po tunajšiu krížňanskú jednotku. V podloží mohutného amfibolitového telesaj 
ktoré predstavujú metamorfované deriváty diabázového vulkanizmu submarínne, 
povahy (J. KAMENICKÝ 1962), je teraz známa si 600—800 m široká polarizovatelná 
zóna, ktorej vyznenie smerom na Z nie je zatiaľ vymedzené. Lokálne prudké zmeny 
polarizovateľnosti na niektorých bodoch zjavne ukazujú, že ide o integrovaný efekt 
komplexu polarizovatelných telies nemajúcich (okrem výnimiek) výraznú spontánnu 
polarizáciu, ktorá si v ďalšom vyžiada detailné dešifrovanie. Smerom do amfibolito
vého telesa nastáva rýchly pokles polarizovateľnosti pri zhruba rovnakých odpo
rových pomeroch. Orientačné merania v nadloží amfibolitov dali na bode 7/111 
výraznú anomáliu polarizovateľnosti lokálneho charakteru zhruba v analogických 
odporových pomeroch s rýchlym poklesom do normálneho poľa v laterálnom 
smere. Výsledky regionálneho šlichovania potoka Hrádockej doliny (S. POLÁK 1971) 
ukazujú iba na bežný zmesný typ minerálnej asociácie zo znosovej oblasti: kryšta
lické bridlice — amfibolity — mezozoikum. V mieste polarizovateľnej zóny bolo 
v šlichu zistené zlato. Práve tento nález do určitej miery zaväzuje pozastaviť sa nad 
archívnou správou z roku 1787 (H Kg 1787), v ktorej viedenský archivár von Baum
berg na základe starších dokladov viedenskej dvorskej komory dokumentuje exis
tenciu „výnosného zlatého baníctva dávnych čias z okolia Tematína". Hoci sa 
autorom doteraz nepodarilo zistiť presné miesto a žiadne bližšie údaje napotvrdenie 
pravdivosti tohto záznamu, možno ho s určitou rezervou považovať za druhý 
signál existencie neznámeho zrudnenia v tejto oblasti, pravda, keď nepripustíme 
možnosť lokalizovať takúto exploatačnú činnosť do bližšieho okolia hradu Tema
tín, ležiaceho už v oblasti chočskej jednotky. Pre úplnosť treba uviesť, že asi 2 km 
východne od pozície transverzálnej zóny v Hrádockej doline boli zistené malé 
pozostatky starých kutacích prác tesne pod centrálnym chrbtom Považského Inovca 
v oblasti triasových kremencov bez stôp po existencii mineralizačných prejavov. 
Nemožno sa preto ani pozastaviť nad návrhom J. Lilla z r. 1788 (HKg 1788), ktorý 
s odvolaním sa na správu von Baumberga odporúčal intenzívne preskúmať celé 
okolie vrchu Tematín (v nem. origináli „Demetvin"). 
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Výrazné severovýchodné pokračovanie transverzálnej polarizovateľnej zóny sa 
objavuje i v Hôrčanskej doline (asi 2 km na SV), kde okolo centrálneho bodu II/4 
postupne vyznieva smerom na východ a západ (body II/7 a II/8 už prekryté permom). 
Geologická pozícia je tu zhruba rovnaká, avšak odporové je zjavná koincidencia 
jeho minima s maximom nz. Ryžovaním potoka Hôrčanskej doliny sa taktiež po
darilo získať zlato na viacerých miestach, najmä v zóne sledovanej tesne pod jej 
východom, ale i nad vlastnou obcou Hôrka n/Váhom, takže nemožno tu jedno
značne vylúčiť možnosť uvoľňovania zlata deponovaného alebo primárne existujú
ceho v horninách permu. Podobne ako v predchádzajúcom prípade a medziprofíle 
okolo poľovníckej chaty Maliništia prevažná väčšina anomálnych hodnôt poľa 
VP spadá do oblastí fylonitov a svorov. V prípade bodu H/4 je pozorovateľný aj 
výraznejší gradient SP (+20 mV/30 m). 

Doteraz zistené pokračovanie polarizovateľnej transverzálnej zóny na druhej 
strane pohoria spadá do oblasti medzi kótu Panská Javorina (943 m) a povodie 
potoka Chotina, zasahujúce hlboko pod chrbát Považského Inovca. 

Jedným z najideálnejších príkladov charakteru geofyzikálnych poznatkov z tejto 
časti transverzálnej zóny je nespojitý geofyzikálny profil IX, vedený zhruba v smere 
JZ—SV po ostrohe kóty Panská Javorina (943 m) na východnej strane Považského 
Inovca. Prudký vzrast polarizovateľnosti na bode 2 v smere na SV (z 3,8 na 7,2 %), 
sprevádzaný analogickým poklesom zdanlivého spec, odporu (pozri obr. 3), ukazo
val sa ako temer nereálny. Detailné merné segmenty charakteru stredového gra
dientu (pozri obr. 4) plne potvrdili oprávnenosť zmien zdanlivej polarizácie práve 
v týchto miestach na základe veľkých gradientov. Grád AUSP súčasne tu ukazuje 
na vrchol krivky SP. V ďalšom pokračovaní polarizovateľnej zóny smerom na SV 
sa polarizovateľnosť s určitými toleranciami udržuje nad hodnotou 4 %, avšak 
odporové sa pomery vyrovnávajú. Z uvedeného by bolo možné dedukovať, že 
polarizovatelná zóna medzi bodmi 5 a 2 je ostro diferencovaná, je tvorená alebo 
sprevádzaná dynamometamorfovanou zónou s náznakmi bohatšieho sulfidického 
zrudnenia, alebo prítomnosťou grafitických mylonitov. 

Ukončenie polarizovateľnej zóny v smere na SV treba vidieť až na bodoch ďalšieho 
profilu X (body 1 a 2). Pravá horizontálna šírka polarizovateľnej zóny medzi pro
filmi IX a X dosahuje teda okolo 500 m. 

Koincidencia s regionálnou zónou fylonitov na západnom a východnom úpätí 
pohoria je veľmi nápadná až po vlastnú dolinu potoka Chotina. Žiaľ, ďalšie východ
né pokračovanie je už zastreté skrývkou mladých sedimentov (pliocén?) s výraznou 
zlatonosnosťou štrkových polôh, známou z orientačných prieskumných prác v okolí 
obce Zlatniky (S. POLÁK 1971), ktorých mocnosť podľa výsledkov V. VYBÍRALA 
(1971) smerom na severovýchod skokovite narastá na 400 m v údolí potoka Livina. 
Ako však uvedený autor upozornil, odporové sa sedimenty nápadne približujú 
hodnotám zisteným na hydrotermálne rozloženej zóne Stará Hora (60—80 ohm m). 
V prospech takéhoto výkladu svedčia aj výsledky vŕtanej sondy Zl1 a Zl2 
v alúviu potoka Livina na uvedených miestach, kde tesne pod alúviom boli zistené 
úplne hydrotermálne rozložené horniny s výraznou pyritizáciou. V drvine z týchto 
sond bol zistený miestami aj nápadný podiel barytu a karbonátu typu ankeritu. 
Pyrit z tejto zóny je výrazne zlatonosný, takže predpoklad, ktorý v nej videl zdroj 
(alebo jeden zo zdrojov) tunajšieho rozsypového zlata, bol oprávnený. 

Na severozápadnom styku sedimentov pliocénu (?) s kryštalinikom bola už 
skoršie vyčlenená výrazná úzka zóna polarizovatelných hornín (>;. max. 16 %) 
s nízkym odporom (do 100 fim), ktorá bola sledovaná orientačnými profilmi v smere 
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Obr. 3. Rozvinutý nespojitý geofyzikálny profil 
IX po hrebeni KV kóty Panská Javorina (942 
m). 1 — bod zápisu v strede merného dipólu, 
2 — meraná časť krivky, 3 — interpretovaná 
časť krivky, 4 — označenie bodov merania, pz 
— krivka zdanlivého špecifického odporu, tu 
— krivka zdanlivej vyzvanej polarizovateľnosti, 
grád AU — krivka gradientu prirodzeného e
lektrického poľa. 
Fig. 3. Developed discontinuous geophysical 
profile no IX at the ridge of N E elev. point 
Panská Javorina (942 m). 1 — mecord point 
in the middle of the measuring dipóle, 2 — 
measured part of the curve, 3 — interpreted 
part of the curve, 4 — designation of measu
rement points, (?z — curve of apparent specific 
resistivity, Hz — curve of apparent induced pola
rizability, grade AU — curve of the gradient of 
natural electric field. 

Obr. 4. Výsledky detailného merania stredovým 
gradientom okolo bodu IX/2. 1 — meraná 
krivka s usporiadaním A70D30030N70B, 2 
meraná krivka (stredový gradient) pre merný 
dipól 15 m, 3 — interpretovaná časť krivky, T|z 
— krivka zdanlivej vyzvanej polarizovateľnos
ti, Pz — krivka zdanlivého špecifického od
poru. 
Fig. 4. Results of detailed measurement through 
the centricgradient around point IX/2. 1 — 
Measured curve with arrangement A70M300
30N70B, 2 — measured curve (centricgradient) 
for the measuring dipóle 15 m, 3 — interpreted 
part of the curve, r\7. — curve of apparent in
duced polarizability, Q,, — curve of arent spe
cific resistivity. 

na SV až do oblasti asi 1 km za samotnú Starú Horu. Na tejto periférii bol v mieste 
anomálie zistený malý odkryv mylonitizovanej, grafitom sfarbenej kremitej horniny, 
ktorej laboratórne zistená polarizovateľnosť bola však pod 2 %. Uvedené hodnoty 
zrejme nasvedčujú, že by inkriminovaná hornina bola zdrojom anomálií vyzvanej 
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Obr. 5. Rozvinutý nespojitý geofyzikálny profil VI po hrebeni Kulháň až do údolia potoka Chotina. 
Hz — krivka zdaní. vyzv. polarizácie, pz — krivka zdaní. spec, odporu, 1 — bod zápisu v strede 
merného dipólu, 2 — meraná časť krivky, 3 — interpretovaná časť krivky, 4 — označenie bodov 
merania. 

Fig. 5. Developed discontinuous geophysical profile no VI at the ridge Kulháň to the valley of 
of the brook Chotina. r|z — curve of apparent induced polarization, QZ — curve of apparent spe
cific resistivity, 1 — record point in the middle of the measuring dipóle, 2 — measured part of the 
curve, 3 — interpreted part of the curve, 4 — designation of measurement points. 

polarizácie (V. VYBÍRAL 1971). Náznaky vystupovania silne hydrotermálne roz
loženej horniny so sulfidickou disperziou boli jedným z autorov zistené uprostred 
zóny sedimentov pliocénu (?) asi 1 km juhovýchodne od samoty Stará Hora (S. 
POLÁK 1971). 

Nespojitý geofyzikálny profil VI, vedený po hrebeni Kulháň až do údolia potoka 
Chotina (obr. 5), dokumentuje charakter anomálnej línie Stará Hora (V. VYBÍRAL 
1971) na rozhraní kryštalinika a terciérnych (pliocén?) zlatonosných sedimentov 
v okolí Zlatník (na východ od bodu 1). Charakter polarizovateľnosti anomálnej 
časti profilu (v okolí bodu 2) je zjavne iný ako vo vlastnej transverzálnej zóne a tá 
asi nebude predstavovať jej vlastné pokračovanie na východ. Ide vcelku o úzku 
líniu, paralelnú s transverzálnou zónou alebo jej virgujúcu periférnu časť. Vlastné 
pokračovanie transverzálnej zóny, pokiaľ zasahuje cez uvedený profil, je už kamuflo
vané nízkopolarizovateľnými sedimentmi (zdanlivá polarizovateľnosť pod 1 % pri 
zdanlivom špecifickom odpore okolo 50 ílm). 

Z uvedeného možno dedukovať, že zóna polarizovateľných objektov pokračuje 
i na východ od potoka Chotina, ale je krytá pestrou sériou tunajších zlatonosných 
sedimentov a možno práve tu dosahuje oveľa väčšie plošné rozšírenie ako v zá
padnejších územiach a výraznejší charakter hydrotermálnej alterácie so sulfidickou 
disperziou. Žiaľ, ani v tejto zlatníckej zlatonosnej oblasti sa nepodarilo bez prí
slušných technických prác zistiť kauzálnu závislosť zlatonosných rozsypov na tejto 
zóne, i keď ich spojitosť a vzájomná pozícia hovorí v prospech tejto idey. Zlatonosné 
štrkové polohy sú tu nesporne splaveninou z kôry zvetrávania mohutného areálu 
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s hydrotermálnym zrudnením, kde zlato ako jediný rezistentný minerál nepodľahlo 
intenzívnemu chemickému rozkladu v semihumídnych podmienkach a bolo schopné 
redeponovať sa pri transporte z miesta primárneho zdroja. Naproti tomu baryty 
a ankerity sú známe iba v drvine z hydrotermálnej zóny. 

Vlastná petrograficko-mineralogická náplň polarizovatelných objektov vo fylo
nitovej zóne severne a severozápadne od kóty Panská Javorina (943) nie je známa. 
V nezriedkavých prípadoch bolo však konštatované zasahovanie okrajov anomál
nych zón polarizovateľnosti priamo medzi nesúvislé skalné východy tunajších 
svorov, ktoré celkom určite možno považovať za polarizovateľné iba po úroveň 
cca 2 %, o čom svedčí celý rad príkladov (napr. profil IV, spodné časti profilu V 
a pod.). Tieto skutočnosti možno vysvetliť jednak čiastočnou prítomnosťou polari
zovatelných objektov v rozostupe sýtnych elektród AB = 200 m smerom k vlast
nej polarizovateľnej zóne, napriek tomu, že merný dipól MN sa už pohybuje v nega
tívnej oblasti. 

Vzhľadom na použitú metódu všeobecného geofyzikálneho vyhľadávania nespo
jitými, voľne dislokovanými profilmi je pre detailnú geofyzikálnu analýzu vlastného 
charakteru náplne tejto zóny málo podkladov a je zrejmé, že táto úloha náleží 
do vyššej podetapy. Už teraz však možno podať niektoré poznatky, ktoré čiastočne 
dávajú niektoré záchytné body pre nadväzné geologickoprieskumné riešenie proble
matiky: 

— polarizovatelná zóna zrejme nieje fyzikálne (a ani petrografickomineralogicky) 
homogénna — nejde teda o spojité teleso, ale skôr o celú sériu polarizovatelných 
objektov, 

— prevažná čast týchto objektov má charakter neekvipotenciálnych objektov 
(impregnačných a žilnikovitých zón), 

— polarizovateľné objekty sú sprevádzané alebo tvorené často prostredím so 
zvýšenou vodivosťou (drvené, mylonitizované alebo silne zbridličnatené zóny) 
a lokálne i s náznakmi prirodzenej polarizácie. 

Ak korelujeme priebeh polarizovateľnej zóny zo súčasným reliéfom, vidno určité 
cenné zákonitosti: zóna sleduje alebo formuje (?) do značnej miery erozívne de
presie. I keď priamo v ich osi nevystupuje, predsa možno predpokladať, že dala 
podnet k ich vytvoreniu. Najlepším dokladom je tu azda ohyb erozívnej trasy 
potoka Chotina z pôvodného smeru SZ—JV do smeru Z—V a na druhej strane 
i priebeh Hôrčanskej doliny v úseku okolo poľovníckej chaty Maliništia. Prechod 
zóny cez centrálny chrbát Považského Inovca je taktiež dokumentovaný relatívnou 
depresiou cca 80—160 m medzi kótou Vtáčí vrštek a Panská Javorina (meranie 
pre obťažnosť prístupu sa tu predbežne nerobilo). 

Analogické a doplňujúce poznatky z oblasti Vozokany—Bojná 

Ako už bolo naznačené, pre správnu geologickú interpretáciu polarizovateľnej 
transverzálnej zóny Považského Inovca sú cenné i poznatky z oblasti meraní se
verne od obce Vozokany—Bojná na juhovýchodnom úbočí kót Marhát (758 m) 
a Bielený vrch (732 m). Široká zóna zvýšenej polarizovateľnosti (pozri obr. 6) ide 
tu temer od vrcholkov uvedených kót, tvorených taktiež inoveckou sériou obalo
vého mezozoika a smerom na J V sa končí na pruhu triasových kremencov, ale bola 
ako nóvum zistená i ďalej pod terciérkvartérnou výplňou Nitrianskej tabule (sic!) 
smerom k obci Lipovník. Reálnosť týchto zistení bola overená niekoľkými mera
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niami v úprave vertikálnej sondáže (VES). Vidno to najlepšie napr. na bode 38 
(pozri obr. 7), kde krížnym meraním zistená polarizovateľnosť dosahovala 4,25 
až 5 %. Z interpretácie VES vidno pod kvartérnou skrývkou (do 2,3 m) polohu 
ílovitých sedimentov (terciér?) a od 11m neznáme podložie s polarizovateľnosťou 
rastúcou prudko do hĺbky 50 až 100 m po hodnoty, ktoré zodpovedajú krížnym 
meraniam na uvedenom bode. Z doterajších meraní možno predpokladať, že v pod

ložných horninách tu pokračujú polarizovateľné objekty, analogické objektom 
z vlastnej polarizovateľnej zóny Vozokany—Bojná. Krivky meraní VES v kolmých 

M. DVORANY 

Obr. 6. Polarizovatelná zóna v oblasti Vozokany—Bojná na úpätí Marháta (kóta 758). 
1 — žulový masív Bojná (približná hranica), 2 — okraj terciéru, 3 — mezozoikum (obal. jednotka). 
4 — oblasť kryštalinika s polarizovateľnými objektmi, 5 — nespojité geofyzikálne profily, ich ozna
čenie a body profilu, 6 — v texte citované voľne rozmiestnené body s krížovým meraním, 7 — bod 
s krížovým meraním v úprave VES, 8 — terény starých prieskumných prác, 9 — transportné cesty 
zlatiniek v alúviu potokov, 10 — výskyty barytu v šlichoch z potokov (tiež makroúlomky), 11 — 

výskyt rumelky v šlichoch z alúvií potokov. 
Fig. 6. Polarizable zone in the area Vozokany—Bojná at the foothill of the Marhát (elev. point 
758). 1 — Bojná granite massif (approximate boundary), 2 — margin of the Tertiary, 3 — Meso
zoic (Envelope unit), 4 — area of the crystalline with polarizable objects, 5 — discontinuous geo
physical profiles, their designation and points of profile, 6 — freely distributed points with cross 
measurement quoted in the text, 7 — point with cross measurement in VES adjustment, 8 — areas 
of old exploratory works, 9 — ways of transport of gold particles in the alluvium of brooks, 10 — 
occurrences of baryte in schlichs from brooks (also macrofragments), 11 — occurrence of cina
barite in schlichs from alluvia of brooks. 
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Obr. 7. Schematické zobrazenie geofyzikálnych 
výsledkov a geologickej interpretácie na bode 
38 v oblasti Vozokany—Boiná. A^ iOO ' iB!— 
A,00"1N1B1aA2M,0"3OB2 —AäOO.,N..Bä — 
krížové merania na bode, n» — zdanlivá vyzv. 
polarizovateľnosť, pz a n* — krivky zdaní. spec. 
odporu a polarizovateľnosti z meraní VES 
v bode O, K — interpretovaný kvartér, T — 
interpretovaný terciér vcelku, P — podložné 
polarizovateľné kryštalinikum, AB/2 — pri
bližná hĺbka v metroch. 

Fíg. 7. Schematic representation of geophysical 
results and geological interpretation in point 
no 38 in the area Vozokany—Bojná. A ^ O ' i 
OBi— A100"1N,B1 and A2M,0'2OB2 — A , 
00"2N.,B2 — cross measurements in point — 
«z — apparent induced polarizability, Q* and r)z 
— curves of apparent specific resistivity and 
polarizability from VES measurements in point 
O—K — interpreted Quarternary, T — inter
preted Tertiary in general, P — underlying po
larizable crystalline, AB/2 — paproximate depth 
in metres. 

smeroch sú vcelku nápadne symetrické, z čoho by bolo možné usudzovať na pre

tiahnutie polarizovateľného objektu v smere diagonál smeru meraní a pripadne 
na veľmi mierny sklon. , , 

V oblasti polarizovateľnej zóny VozokanyBojná su uz dávnejšie známe polohy 
amfibolitov a amfibolitických bridlíc uprostred rulového kryštalinika v ktorých 
sa svojho času robili drobné kutacie práce a čiastočne bol ich charakter znova 
overovaný v päťdesiatych rokoch pri vyhľadávacom geologickom prieskume (> 
POLÁK 1955) V rámci regionálneho ryžovania sa podarilo v potokoch drenujucicn 
toto územie odkryť náznaky doteraz tu neznámej zlatej mineral.zác.e a makro
skopické úlomky barytu a v okolí obce Bojná i zvýšený počet zrn rumelky v šlichoch 
(S POLÁK 1971). Ako vidno z rozloženia pozitívnych šlichov, objavujú sa uvedene 
minerály výhradne v tých prítokoch, ktoré drénujú územie zóny s polar.zovatelnymi 
objektmi. Zlato v mladých (pliocén?) náplavoch ssv. od obce Bojna (na východnej 
strane alúvia potoka Bojnianka) je akoby deponované potokom Hradnej doliny 
v deltových náplavoch pri jeho fosílnom vyústení do mladej podhornej sed.mentarnej 
panvy Vlastný tok Bojnianky nad týmto prítokom je už sterilný Nápadná je t.ez 
zlatonosnosť prítoku Homoličky (inkluzíve rumelky). Je tu teda "oznost pred
pokladať analogickú súvislosť medzi polarizovateľnou zónou a zla onosnym ná
plavmi ako v okolí Zlatník. Primárna neznáma mineral.zacia je tu taktiež doteraz 
neodkrytá (okrem rozkladné koncentračných limonitov so zvýšeným obsahom 
farebných kovov v mieste starých kutacích diel z roku 1955). 
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Šírka tunajšej zóny so zvýšenou polarizovateľnosťou je veľmi nápadná (vyše 
1 km) a zrejme vznikla taktiež interferenciou komplexu čiastkových polarizovateľ
nych polôh. Navyše sa tu ukazuje zjavná prítomnosť tenkých polôh graŕitických 
metamorfitov, ktorých podiel na zvýšenej polarizovateľnosti iste nieje zanedbateľný 
Asi 600 m jjv. od kóty Marhát sú v jednej takejto polohe dokonca zvyšky 4 väčších 
prieskumných píng, v ktorých bola sledovaná kremenná žilovina v smere okolo 
45 . Kremeň má zjavne epigenetický, hydrotermálny alebo laterálnosekrečný 
charakter (nie je však sfarbený grafitom) a je čiastočne pórovitý; výplň dutiniek 
tvoria hmonitové pseudomorfózy po neznámom mineráli. Detailné štrukturálne 
vztahy medzi kremennou žilovinou a polohou graŕitických bridlíc nie sú známe. 
Popritom charakter tunajších hornín v mnohom pripomína tzv. produktívne či 
rudné zóny z oblasti Malých Karpát, pravda v menšej mocnosti jednotlivých horni
nových členov a pestrejšom striedaní s biotitickými rulami, takže celkom oprávnene 
možno v tomto celku vidieť akúsi analógiu pezinskoperneckého kryštalinika s trochu 
vyssim stupňom metamorfózy (kontaktnej i migmatizačnej). 

Existencia polarizovateľných objektov je obmedzená iba na odkrytú časť tunajšie
ho komplexu kryštalických bridlíc a stráca sa na jednej strane pod pokrovom mezo
zoika a v smere na východ sa končí s vystupovaním bojnianskeho žulového masívu, 
resp znižuje sa v ňom na také nízke hodnoty, že im nemožno pripisovať reálny 
indikačný charakter. 

V polarizovateľnej zóne Vozokany— 
Bojná možno teda pripustiť kumulo
vaný účinok viacerých lokálnych geo
logických objektov, z ktorých niektoré 
sú v súčasnosti evidentné. Ako vidno z 
°br. 8, nápadný rast polarizovateľnosti 
medzi bodmi 29 — 26 — 27 až na 10 % 
je sprevádzaný anomáliou prirodzené
ho elektrického poľa (krivka USP), ktorá 
jasne dokumentuje existenciu objektu, 
resp. objektov i s prirodzenou polarizá
ciou. Zdá sa, že charakter tejto krivky 
poukazuje skôr na sulfidické teleso ako 
na grafitické bridlice, vychádzajúce do 
nypergénneho prostredia v tesnom okolí 
hodu 26, ale rezané profilom merania 
čiastočne v diagonálnom smere (sme
rové sa najskôr blížiace k rovníkovému 
Priebehu). Prítomnosť graŕitických po
lôh nebola tu geologicky konštatova
ná a v hypergénnom prostredí boli 
zistené len ojedinelé náznaky limonitického vetrania. V okolí starých kutacích 
Prac čís. 1 sú známe sulfidické impregnácie fahlbandového typu, ktoré však zapadajú 
ao celkovej polarizovateľnosti zóny a izolovane sa neprejavujú. Na mnohých iných 
miestach ani detailná geologická prehliadka neodkryla (napriek odkryvom v zá
rezoch lesných ciest) iné druhy polarizujúcich objektov (napriek vysokej vyzvanej 
Po arizácn). Jediným logickým uzáverom týchto poznatkov je, že výsledná zóna 
Polarizovateľnosti je integrovaným efektom už spomínaných prostredí, doplnených 
sprievodným sulfidickým zrudnením iného typu, než sú nateraz tu známe, s prí

Obr. 8. Terén Vozokany— Bojná, situácia medzi 
bodmi 29—26—27. AU.sr — potenciálová kriv
ka prirodzeného elektr. poľa, n* — nespojitá 
krivka polarizovateľnosti z meraní na uvedených 
bodoch. 

Fig. 8. Area Vozokany—Bojná, situation bet
ween the points no 29—26—27. A U S P — po
tential curve of natural electric field, r|z — dis
continuous curve of polarizability from measu
rements in the mentioned points
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temnosťou zlata, barytu a azda aj rumelkovou mineralizáciou, ktoré sú V hyper-
génnej zóne nateraz nepozorovateľné. Navyše takéto zóny zrejme pokračujú i dalej 
pod terciér a prípadne pod mocnejšie pokryvy mezozoika. 

Doterajšie merania v oblasti VozokanyBojná a v transverzalnej zone, i ked 
majú nesporne heuristicky charakter, nevylučujú, pochop.telne, existenciu analo
gických objektov v ostatných častiach Považského Inovca Nemal, totiž * £ » " " * * 
priebeh, ale mali skôr poukázať na nutnosť racionálneho použitia g e o f y z , k a ! " v ^ 
metód na ložiskovovyhľadávacie práce práve na objekty splňujúce P ^ P ° « « > > 
masovej exploatácie, ktoré v minulosti neposkytoval, zrejme dostatok .ndicn pre 
prospektorov. Po rokoch určitej stagnácie sú teda určite predpoklady re
juvenácie komplexu vyhľadávacích metód o takýto alebo analogicky súbor geo
fyzikálnych prác. 

Perspektívny ložiskový význam zistených objektov 

Systematickou koreláciou a syntézou uvedených čiastkových poznatkov možno 
prísť k prakticky cenným záverom z hľadiska perspektívy neznámych zrudnen 
v oblastí kryštalinika (inkluzíve priľahlých častí zakrytých mladým, sedimentmi) 
Považského Inovca. Encyklopedicky ich možno zrekapituloval asi takto: 

1 Jednoduchými geofyzikálnymi vyhTadavacimi prácam, zistená transverzalna 
zóna po.aSovatiľnýfh objektov v doteraz overenej dĺžke cca 10 km sa jav, perspek
tívnou z ložiskového hľadiska svojím obsahom elektrónových vodičov (rudne 
minerály bez bližšej špecifikácie). H^Vtnvané 

2. Nemožno vylúčiť, že geofyzikálnym, meran.am. su čiastočne detektovane 
i priamo akumulácie neznámych rudných minerálov a n.elen spr.evodne impreg
načné zónv sulfidickei mineralizácie všeobecného charakteru. , 

3 Geoľogicka pozícia zóny polarizovateľných objektov v oblasti fyloniovej 
zóny nľrozhraní ľvórového a migmatitového kryštalinika je v radovo vyššej struk
túref tunajšieho kryštalinika; navyše pozícia v neďalekom dnešnom podlož, amfi
boltovych teHes ukazuje i na možný súvis tohto staršieho bázického vulkan.zmu 
so stratiformným syngenetickým submarínnoexhalačným zrudnenim na strane 
^ f ' i o t e r a z známe konkrétne indície zo sledovanej zóny sú obmedzené_ hlavne 
na zlato prípadne baryty, rumelku a neznáme sulfosoh, objavujúce sa v sl.choch 
ľreceimých náplavov po okov erodujúcich túto zónu; obsah uvolnovaneho zlata 
stľpa S o m na'sV az V, takže v oblasti Zlatníky až Dubodiel sú vyv.nute rozs.ahle 
terény mladých (pliocén) zlatonosných náplavov. 

5 Obdobná asociácia (barytzlato) z recentnej hydros.ete y s l a s t i Vozokany
Bojná (mimo opisovanej transverzalnej zóny) stojí taktiež v ^snorn spo en. s ne
známymi polarizovateľnými objektmi; starš.e prieskumné prace použitým, geo 
y z i k S m ľ m í l ľ d a m i ukázali tu úplnú spoľahlivosť i n d i k á c i e ^ ^ ^ 

nácií (nateraz známych iba v podobne okrajovej > m P r e S n a c i e . b ^ s £ ™ m * 
6. Na základe analýzy nateraz známych faktov možno predpokJadat, « « t u 

urobili prvé kroky odkrývania doteraz úplne neznámych "udnem, ™ J P £ * e 

podobnejšie nekoncentrovaného až impregnačného typu, kde doteraz známe= rm 
Serály predstavujú iba sputnikov tunajšej paragenezy a nie jej hlavnú^ napi m 
Prognózy o metalogénnej náplni a jej technologických párame och považujeme 
za predčasné. Prítomnosťou barytu poukazuje i na nižšiu termálnu P b  Z n  C u 
mineralizáciu. 
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7. Ako jeden z autorov (S. POLÁK 1971) vo svojich starších správach už niekoľko
krát poukázal, nemožno zdanlivú rudnú sterilitu pohoria Považský Inovec po
važovať za reálnu, ale treba ju skôr pripisovať nerozšírenej prospektorskej tradícii 
a periférnemu postaveniu tohto pohoria vzhľadom na historické centrá slo
venskej rudnej exploatácie. Svedčí o tom i nezáujem, resp. neschopnosť prejsť v mi
nulosti od exploatácie zlatonosných rozsypov i k primárnym zdrojom tohto zrud
nenia. Impregnačný charakter predpokladaných zrudnení v polarizovateľnej zóne 
navyše neposkytoval v minulosti dostatok indícií na ich prospektorské odkrytie 
a takýto postup by bol zrejme aj technologicky nevýhodný. 

8. I keď v danom prípade použitý systém geofyzikálnych prác nemal systema
tický charakter, jasne poukázal na veľké, doteraz absolútne nevyužité možnosti 
geofyzikálneho vyhľadávania v širokých rajónoch, ktoré by mali byť nedeliteľnou 
súčasťou každej širšej prieskumnej akcie. I z tohto hľadiska sa totiž znovu plne 
potvrdilo, že mýtus o zdanlivej vysokej ložiskovej preskúmanosti Slovenska je 
metodicky a najmä dobové už zastaraný a neudržateľný. Navyše je tu možnosť 
sústrediť sa na indikovanie priemyselne vhodných typov zrudnení, resp. na sprie
vodné zóny rôznych impregnácií s vynechaním podradných objektov a takéto 
prace nie sú potom apriórne zaťažené často subjektívnymi teóriami o perspektívach 
určitých oblastí a determináciou sterilných oblastí. 

Doručené 1. II. 1973 Geologický prieskum, n. p., 
Odporučil: Ivan Čillík Spišská Nová Ves 

Geofyzika, n. p., 
závod Bratislava 
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Transverzal zone of polarizable'geological objects in the Považský Inovec Mts. and 
its perspective of deposits 

STANISLAV POLÁK-ĽUDOVÍT KTJCHARlC 

In the last year in the frame of technical development, geophysical geoelectric works were carried 
out, for the purpose of verification of the possibility of searching for hidden and covered deposit 
objects in two areas of the crystalline of the Považský Inovec Mts. The works were situated in 
the vicinity of bodies and layers of amphibolites here as such a geological situation seemed to be 
most promising from the point of view of possible existence of submarineexhalative sulphide 
impregnations as well as epigenetic mineralizations, linked with crossing of amphibolite bodies 
with the tectonic structure of crystalline schists. 

The measurements were performed in the modification of so called discontinunous geophysical 
profiles and freely dislocated points with cross measurement of gradients of the natural geoelectric 
field, apparent specific resistivity and induced polarization. In the choice of methods one has started 
from the assumption that the prevailing part of ore deposits in tne West Carpathians is of sulphide 
character or accompanied by an aureole of primary sulphides. 

The course of the established transversal polarizable zone between Hôrka n/Váhom and Zlat
níky, in confrontation with older results of schlich exploration, points to the possible existence 
of unknown primary ore mineralizations just in this phyllonite area. 

Summarizing partial information the following conclusions have been drawn: 
— the transversal zone striking WSW—ENE about 10 km long appears perspective from the 

view of the possibility of deposits in its content of electron conductors, 
— it cannot be excluded that just accumulations of unknown ore minerals and not only of accom

panying impregnation zone of sulphide mineralization of common character were detected by 
measurements, 

— similarly in the second analogous area Vozokany ■— Bojná unknown polarizable objects, 
probably of impregnation type, may be considered as well, 

— the applied.system of geophysical works indicates great possibilities of geophysical serarching 
for orebearing objects in general and partly disproves the views of the sterility of this mountain 
range as due to its little exploration. 
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