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CTpoeime HeoreHHoro MarManmeCKOro KOMnJieKca B paŕiOHe 3^3THO H C HIIM 
mu i.iini.ui MiiHepajni3auii(i 

reojioropa3BCflOMHwc paôoTbi Ha MecTopoK/ieHHii 3JiaTH0 nojYiBepwuiu, 
mo iteoreHHbiM MaraanmecKHji KOMnjiexc pa3BHBanca B HecKOJibKtix OTa
nax. CioAa na«a BHJicHHTb M accou,naqi«o MHTpy3WBHbix nopo«, KOTOpyw 

f B lipOIUJIOM 03HaHaJIM KaK „rOÄpylUCKHlY MHTpy3HBHBIÍÍ KOMnJieKC HeH3BeCT
Horo Bocpacra. Ha ocHOBanmi 3Toro B03pacrr rpaHUTonflHbix HHTpy3Mii 
B UlTaBHimKHx ropax noxo>K pe3yjibTaT3M ycTaHOB^eHHbix aScojnoTHbix 
B03paCT0B rpaHHTOH/JOB 3TOÍÍ TCppHTOpMH, TO CCTb 17,2 ± 1,5 MHJIJIHOHOB JieT. 

Development of the m a g m a t i c complex and related minera l iza t ion dur ing 
the Neogene in the Zla tno a rea (Št iavnické vrchy Mts., Middle Slovakia) 

Prospect ion work ing at the Zlatno locality (Štiavnické vrchy Mts.. 
Middle Slovakian neovolcanic area) confirmed stadial development of 
volcanoplutonic edifice dur ing the Neogene. The recent volcanic edifice 
compr ises a var iega ted set of in t rus ive rocks assigned in the past as the 
" H o d r u š a in t rus ive comple" of unc lea r age re la t ions . Recent resul ts a re 
in agreemen t wi th fission t r ack dat ing of granodior i te which is 
17.2+.1 .5 m. a. The granodior i te m a g m a in t rusion was of highly active 
n a t u r e dur ing the s tage of i n t rus ive subvolcanic activi ty. From t he point 
of view of fur ther prospect ion. the main significance is ascribed to the 
act ive metal logenet ic capaci ty of t he in t rusion proved by the occurence 
of ska rn—porphyry and porphyry—copper mineral iza t ions at t h e loca
lity. 

Geologickoprieskumné práce vykoná nových poznatkov. Z hľadiska lepšieho 
né v sedemdesiatych rokoch na lokalite poznania vývoja neogénneho subsek

skarnovoporfýrových Cu rúd v oblasti ventného vulkanizmu v Štiavnických 
údolia Zlatno južne od Banskej Hodruše vrchoch si zasluhujú pozornosť predo

na základe výsledkov vrtu HDS3 (ROZ všetkým zistenia súvisiace s možnosťou 
ložník. Zábranský. 1971) priniesli viac ďalšieho vyhľadávania netradičných ty



i90 Mineralia slov., 13, 1981 

pov ziudnenia, pri ktorých, ako sa uká- dzajú. že možno ide o obdobie laram-
zalo. patria štruktúrne a magmatogénne skej fázy (koniec kriedy — eocén), alebo 
vyhľadávacie kritériá medzi najdôleži azda patrí do predeocénneho obdobia. 
t e J s i e  ale predovšetkým predneogénneho 

P n získavaní poznatkov o geologickej a napokon, že môže bvť prejavom neo

stavbe lokality Zlatno sa zistilo, že te génneho vuikanizmu (Konečný in Roz

leso granodioritovoporfyritovej intrú ložník et al., 1970). 
zie, dovtedy s problematickým vekovým Nové poznatky o vzťahu intrúzie 
postavením, preniká vulkanickými hor granodioritového porfvritu k neovulka

ninami neogénu a vychádza na povrch nickému komplexu v okolí Zlatna si vy

(Smolka, 1979). To viedlo k novšiemu nútili riešiť problematiku tektonického 
pohľadu na „hodrušský intruzívny kom a vekového postavenia členov ..hodru.š

plex", ktorý je v zmysle Rozložnika ského intruzívneho komplexu" kom

(1966. in Rozložnik et a l . 1970) asociá plexne. Preto sa v oblasti lokality Zlat

ciou rozmanitých eruptívnych hornín no vykonalo účelové geologické mapo

s nasledujúcou sukcesiou: diority. kre vanie v mierke 1 : 5000 (Burian et al.. 
menité diority a ich porfyrity, grano 1930b) a jeho výsledky umožnili cha

diority a ich porfyritové variety, apli rakterizovať neogénnv vulkanickointru

tická žula a rozlične aplity. O vekovom zívny komplex v teito časti Štiavnic

postavení komplexu Rozložnik et al. kých vrchov. Preto "aj názov „hodruš

(1970) uvádzajú, že jeho prienik nie je ský intruzívny komplex" možno pokla

doteraz presne datovaný. Autori uvá dať iba za pracovný a jeho intruzívne 

Obr. 1. Účelová geologická mapa lokality Zlatno (zostavil Smolka — Burian — Kámen 1980) 
Neogenny vulkamckointruzivny komplex: 1 — strednoporíyrickv až hruboporfyrickv slabo 
propyhtizovany pyroxen—amfibol—biotitový (± kremeň), dacit. 2 — drobnoporfyrickv až 
strednoporfyncky pvroxemcky slabo propyhtizovany (hypersten. augit) andezit. 3 — stred
noporfyrický az hruboporfyrický amfibol—biotit—kremeňovv dacit. propvlitizovanv 4 — 
hruboporfyrickv lokálne metasomaticky zmenený — kontaminovanv amfibol—biotit—kre
menovy granodiontovy porfyrit. 5 — drobnozrnný hydrotermálne zmenenv kremenitv diorit 
s amfibolom. 6 — strednoporfyrický až hruboporfyrickv propvlitizovanv pvroxén—amfi
bol— biotitový (+ kremeň) andezit typu Myšia hora. 7 — propvlitizované vulkanoklastiká 
andezitu typu Myšia hora. Podložie neovulkanitov: 8 — paleogénnv bazálny polymiktnv 
zlepenec (eocén ?). 9 — permske pestré prachovité bridlice a pieskovce, lokálne rekrvš
talizovane — sihcifikovane. 10 — predpokladaná zóna kontaktov intrúzie granodiorito
vého porfyntu (rekryštahzované až asimilované andezitv tyou Myšia hora) 11 — zóna 
intenzívnej sulfidickej impregnácie (pyrit) zistená geofyzikou (VP 5—8 °„) 12 — hranice 
hornín: a) zistene, b) predpokladane. 13 — zlomy: a) staršie predvulkanické rejuveni
zovane (ncnnavský zlom), b) mladšie, intervulkanické a postvulkamcke. 14 — úložné po
mery sedimentárnych hornín 
Fig. 1. Geological map of the Zlatno area (compiled by Smjlka  Burian  Kámen, 

Volcanoplutonic complex of Neogene age: 1  medium to coarse grained pyroxene
amphibolebiotite dacite, slightly propilitized, 2  fine porphyria to medium porphyria 
pyroxene (hyperstene. augite) andesite. slightly propilitized. :i  medium to coars
poiphync amphibolebiotite dacite. propilitized. 4  coarse porphvhc amphibolebio
tite granodiorite porphynte with local metasomatism to contaminetl. 5 — finegrained 
quartz dionte with amphibole. hydrothermally altered, o  medium to coarse porphvric 
pyroxeneamphibolebioti te (± quartz) andesite. piopilitized, the Myšia hora tVDe 
.  propilitized pyroclastics of the Myšia hora andesite type. Neovoicanite basement1 

8 — basal polymict conglomerate of the Paleogene unit (Eocene ' ) 9 — variegated 
siltstone and sandstone, locally recrystallized to silicified. Permian 10 — inferred °zon
of granodiorite porphynte intrusion margin (recrystallized to assimilated andesit° of 
Myšia hora type). 11 — zone of intensive sulphidic impregnations (pyrite) according 
to geophysical indications (induced polarization 5  6 "„). 12  rock unit limits proved 
and interred. 13 — faults: a — older, prevolcanic. rejuvenizated (Richnava fault) b — 
younger, intrato post volcanic. 14 — structural data 
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Obr. 2. Mapa izolínií vybudených potenciálov v oblast i Z la tno (upravi l B u r i a n in Bu
r ian et al., 1980b, s použitím mapových p o d k l a d o v Vybírala . 1971) 

»jz < 1 r i Z 1—2 
8 — 

3 "„ . 4 — rlz = Z—4 »,,, ô -
7—8 "„, 9 — rlZ> 8 "o. 10 — 

Vysvet l ivky: 1 
r,z = 4—5 " ,„ 6 — r,z = 5—6 " i,, 7 — r/Z 
obrys zóny zrudnenia v h ĺbke. 11 — vrt 
Fig. 2. Isoline m a p of induced potent ia ls in the Zla tno area (applied bv Bur ian 1980 
from Vybiral 1971) 
1 — rlz below 1 " ,„ 2 — r,z = 1— 2 " ,„ 3 — rlZ = 2—3 " „. 4 — rlZ = 3—4 " ,,. 5 — r,z = 4—5 « „. 6 — 
r/z = 5—6 "„. 7 — ?,z = 6—7 " ,„ 8 — riz = 7—8 " „. 9 — riz over 8 " „. 10 — contours of 
mineral ized zone in the depth, 1 1 — d r i l l h o l e 
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Obr. 3. Pohľad na lokalitu Zlatno 
Vrty R-2 a R-4 ohraničujú rozsah prieskumných prác na území smerom na Z a V. Kon
túrami je znázornený východ granodioritovoporfyritovej intrúzie na povrch. Na okrajoch 
a vnútri telesa sú zóny asimilovaných a kontaminovaných hornín 
Fig. 3. View on the Zlatno locality 
Borehole sites R2 and R4 limit the extent of prospection works from Wand E. Contours 
indicate the extent of granodiorite porphyrite intrusive body on the surface. Along the 
body there are belts of assimilated and contamined rocks 

členy priraďovať k jednotlivým intru

zívnym formáciám, ktoré zodpovedajú 
príslušným etapám vývoja neogénneho 
vulkanickointruzívneho komplexu v 
Štiavnických vrchoch. 

Tektonický vývoj územia 

Podľa výsledkov geologického mapo

vania a vrtných prác možno tektonický 
vývoj ložiska Zlatno zaradiť do troch 
etáp (Burian in Burian et al.. 1980b). 
pred vulkanickej, intravulkanickej a 
postvulkanickej. Do predvulkanickej 
etapy začleňujeme dlhé časové obdobie 
až do prvých prejavov miocénneho vul

I kanizmu. 
Základné prvky stavby podložia neo

Ivulkanitov v tejto oblasti sa sformovali 
počas hlavných horotvorných procesov 
Llpínskeho orogénu v Západných Kar

jatoch, keď vznikla príkrovová stavba 
,pätá s vrásnením substrátu. 

V laramskej fáze nastalo ďalšie vrás

nenie a šupinovatenie substrátu a po

stupné vyzdvihovanie a denudácia úze

mia, ktorá trvala až do aktivity neo

génneho vulkanizmu a zlomovej tekto

niky. Zlomové systémy tejto etapy mali 
hlavne smer SZ—JV až Z—V, podľa 
L. Rozložníka (1965: in Rozložnik et al., 
1970) starokarpatský (predtým sudet

ský) smer. Viaceré zo zlomov boli 
v mladších etapách rcjuvenizované a 
aktívne aj v etape neogénneho vulka

nizmu. 
Aktivitu neogénneho vulkanizmu v 

Štiavnických vrchoch vyvolávali hlbo

ké zlomy smeru SV—JZ. ktoré prebie

hali najmä v okrajových zónach lemu

júcich vystupujúcu eleváciu. Počas vul

kanickotektonického vývoja, rozčlene

ného na šesť etáp (Konečný in Rozlož

nik et al., 1970), sa sformovala centrálna 
vulkanická zóna v smere SV—JZ a von

kajšia mobilná zóna, ktoré modelovali 
zložitú kalderovú štruktúru so štádiom 
kolapsu a záverečným vyklenutím cen

trálnej zóny. Periférne zóny mali v zá



494 Mineralia slov., 13, 1981 

verečnej etape poklesový charakter 
spätý so vznikom okrajových depresií. 
Vývoj zlomovej intravulkanickej tekto

niky fixovalo priestorové postavenie 
intruzívnych a subvulkanických telies 
v rámci centrálnej zónv alebo na jej 
okrajoch. 

Staršia etapa, zodpovedajúca začiat

kom vulkanizmu. vytvorila tektonické 
podmienky na výstup telies dioritov 
v smere SZ—JV až Z—V dosahujúcich 
subvulkanickú úroveň. Vystupujú na 
severovýchodnom a juhozápadnom okra

ji mladšej granodioritovej intrúzie. 
ktorá vznikla po hlboko založenom zlo

movom pásme v smere SV—JZ. Na jej 
okrajoch vystupujú v rozlohe cca 
100 km telesá, žily a dajky granodio

ritových porfyritov (Rozložnik et al.. 
1970). Vo vzťahu k intrúzii majú kon

centrický priebeh. 
V priestore ložiska Zlatno je teleso 

granodioritového porí'yritu orientované 
v smere SZ—JV. Mladšie subvulkanic

ké dacity niekoľkých generácií majú 
v rámci centrálnej zóny blízko meridiál

Obr. A. Východ granodioritovoporfyritovej 
intrúzie v potoku Zlatno (dokumentačný bod 
č. 32 in Burian et al.. 1980b) 
Intrúzia je odolná voči erózii, čo sa prejavuje 
veľmi výrazným pozitívnym reliéfom 
Fig. 4. Outcrop of the granodiorite porphyritc 
intrusive in the Zlatno brook (site No. 32 
in Burian ct al. 1980) 
The intrusive rock is resistant to erosion 
reflected by pronounced positive relief 

ny priebeh a sklon k periférii centr; 
nej zóny. Na jej okrajoch dacity k.n. 
centrický sledujú zlomy periférnej zónj 
(richnavský zlom), pozdlž ktorých vy

stupovali aj produkty mladších etár. 
vulkanizmu (amfibolickobiotitické an

dezity, nepropylitizované pyroxenické 
andezity). V závere na okrajových zlo

moch vystúpili ryolity. Lemujú vonkaj

šiu perifériu západnej (považiansky 
zlom) a severnej časti centrálnej zóny. 

Najmladšie zlomy konsolidačnej eta

py vulkanizmu. spájanej s formovaním 
okrajových depresií, majú blízko meri

diálnu orientáciu v smere SSV—JJZ. 
Mnohé z nich boli v priebehu postvul

kanickej hydrotermálnej aktivity zrud

nené — banskoštiavnický a hodrušsko

vyhniansky žilný systém. 
Všetky uvedené prvky tektonického 

vývoja sú vo vlastnom ložisku Zlatno. 
ako aj v jeho okolí. 

Staršie predvulkanické zlomy v sme

re SZ—JV diferencovali karpatský sub

strát na systém blokov s rozličnou 
amplitúdou vertikálneho posunu. Akti

vita paleoalpínskej tektoniky sa skončila 
začiatkom paleogénu a na denudovaný 
povrch sa uložilo bazálne súvrstvie 
eocénu. Pri vyzdvihovaní územia pre

biehala deštrukcia reliéfu, ktorá mies

tami zasiahla až súvrstvie permu. Za

stavili ju nahromadené produkty prvej 
etapy neogénneho vulkanizmu v stred

nom bádene. 
Niektoré zo zlomov staršej, predvul

kanickej tektoniky boli aktivované aj 
v etape vývoja miocénneho vulkaniz

mu. Tektonicky oslabené zóny slúžili 
ako výstupové cesty dioritom (silové 
telesá zistené aj v priestore ložiska). Na 
povrchovej geologickej mape vystupujú 
v severnej časti pri styku doliny Rich 
nava a Zlatno. Tento zlomový systf 
na okrajoch centrálnej zóny nesl 
spolupôsobil pri formovaní sa konce, 
trických zlomov. Po nich vystúpila 
žilnodajková formácia alebo malé in 
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jzivne telesá (stoky, apofýzy) grano

loritových porfyritov. V priestore lo

žiska majú smer SZ—JV a sklon na JZ. 
Tento zlomový systém bol aktívny aj 
neskôr pri aktivite mladších pyroxenic

koamfibolickobiotitických dacitov. 
Medzi zlomy tohto typu zaraďujeme 

aj richnavský zlom. preseknutý mlad

šími zlomami v smere SV—JZ a S—J. 
Richnavský zlom má priebeh smeru 
Z—V až SZ—JV a overil ho vrt R3 
v hĺbke 700 m. Je doložený výronom 
termálnej vody s teplotou 33 °C a po

čiatočnou výdatnosťou 2.5 1 s. 
Medzi intravulkanické zlomy patria 

aj viaceré zlomy smeru S—J. SV—JZ, 
SZ—JV. ktoré sú fixované žilnými a 
dajkovými telesami subvulkanických 
dacitov. Aj v ich vývoji mala miesto 
interakcia staršich a mladých zlomo

vých systémov pri výraznom pôsobení 
tektonickej aktivity okrajovej časti 
centrálnej vulkanickej zóny. 

Poslednú etapu tektonického vývoja 
predstavovali postvulkanické zlomy. 
ktoré boli v priestore ložiska už porud

né. Majú smer S—J a SV—JZ, prese

kávajú a porušujú aj pôvodný priebeh 
richnavského zlomu, ako aj poruchu 
v smere SZ—JV. ktorá na severnom 
okraji sleduje teleso granodioritového 
porfyritu. Amplitúdy smerného posunu 
zlomami vymedzených blokov dosahujú 
najviac 100 m. Ich hĺbkový priebeh sle

duje najhlbšie časti vrtmi overeného 
územia a ich funkciu vo vzťahu k ložis

ku bude možno podrobne charakteri

zovať až vo vyššej etape prieskumu. 

Vulkanickointruzívny komplex 

V zmysle odkrytej geologickej mapy 
v mierke 1 : 5000 (obr. 1) horninové čle

• neogénneho vulkanickointruzívneho 
& nplexu nachádzajúce sa v priestore 
( i ska Zlatno možno charakterizovať 

sledujúco (Smolka in Burian et al., 
980): 

Strednoporfyrický až hruboporfyric-

ký propyhtizovany pyroxén—amfibol— 
biotit (± kremeň) andezit typu Myšia 
hora. Patrí medzi najstaršie produkty 
neogénnej vulkanickointruzívnej akti

vity nielen v oblasti Zlatna, ale v Štiav

nických vrchoch vôbec. Typ vymedzil 
Rozložnik (1966). V oblasti Zlatna bu

duje takmer celú mapovanú oblasť a 
svojím petrografickým charakterom v 
nej veľmi pravdepodobne reprezentuje 
bazálne časti pôvodne mohutných lávo

vých prúdov (?). Tomuto predpokladu 
zodpovedá jeho intruzívna povaha — 
výlučne holokryštalická základná hmo

ta a magmatický kremeň v korodova

ných výrastliciach. Možno spomenúť aj 
prítomnosť pomerne častých zón s vý

vojom intruzivnych autoklastík. ktoré 
sa zistili najmä pri vrtných prácach. 

Andezitu Myšia hora a jeho petro

giafickému štúdiu sa v priebehu prie

skumných prác na lokalite venovala 
veľká pozornosť. Zistila sa jeho veľmi 
intenzívna propylitizácia, ktorá pre svo

ju nerovnomernosť často určovala pseu

doklastický vývoj textúry (Smolka in 
Burian et al.. 1980a). Posledné prie

skumné práce lokality zistili, že pseudo

klastický vývoj textúr andezitových 
hornín v centrálnej časti ložiska spôso

bili najmä asimilačné — rekryštalizačné 
účinky kontaktujúcej granodioritovo

porfyritovej intrúzie. 
Zislilo sa, že rekryštalizačné účinky 

na horniny andezitového zloženia majú 
pomerne veľký dosah. V centrálnej 
časti oblasti Zlatna. kde sa v mladších 
etapách vulkanickointruzívnej aktivity 
sformovala intrúzia granodioritovopor

fyi itového zloženia, majú andezity v jej 
exokontaktných zónach metamoriny 
charakter. Zodpovedá stupňu intenzity 
rekryštalizačných až asimilačných účin

kov zo strany prenikajúcej intrúzie. 
Rovnako sa zistilo, že zóna týchto pre

mien má rozsah približne 200 m. 
Na základe petrografického štúdia 
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bohatého vzorkového materiálu možno 
podľa stupňa intenzity a charakteru 
premeny metamorfný vývoj andezito

vých hornín typu Myšia hora rozdeliť 
do štyroch skupín: 

1. P r o p y l i t i z o v a n é a n d e z i 

t y. Sú bez prejavov rekryštalizácie. 
mimo dosahu pôsobenia intrúzie a vo 
viacerých prácach petrograficky charak

terizované ako andezit typu Myšia hora 
(Smolka in Burian et al.. 1980a). 

2. S l a b o r e k r y š t a l i z o v a n é 
a n d e z i t y . Majú najčastejšie mono

tónne sivé zafarbenie a veľmi nevý

raznú škvrnitú, ale masívnu textúru. 
Z identifikovateľných hydrotermálnych 
premien možno často sledovať zvýšenú 
silicifikáciu. Výrastlice tmavých a svet

lých minerálov sú identifikovateľné a 
dosahujú veľkosť 0.3—0.5 cm. Pomerne 
často tvoria už len relikty, ktoré sú zvy

čajne súčasťou vzniknutých škvrnitých 
inhomogenít vo sfarbení. Impregnácia 
sulfidov (pyrit) v horninách je veľmi 
premenlivá a „podmieňovaná" stupňom 
hypergénnych premien. Štruktúra býva 
porfyrická až blastoporfyrická a s alo

triomorfným vývojom veľmi jemno

zrnitej až kryptokryštalickej štruktúry 
silicifikovanej základnej hmoty. Výrast

lice minerálov tvorí veľmi zmenený 
plagioklas (sericit. kaolinit, saussurit, 
adulár) so štruktúrnymi znakmi v re

liktoch. Sporadicky sú zastúpené zrná 
magmatický korodovančho kremeňa. 
Tmavé minerály sú veľmi často neiden

tifikovateľné, pseudomorfované sekun

dárnymi minerálmi, príp. na ich báze 
vznikajú ,.centrá" rekryštalizácie (pseu

dofragmenty). kde sa zvyčajne s väčšou 
intenzitou vo forme glomerofibroblastov 
akumuluje aj zatláčajúci aktinolit a 
chlorit. 

3. R e k r y š t a l i z o v a n é a n d e 

z i t y majú sivé, sivozelené až zeleno

sivé škvrnité sfarbenie. Podľa masív

noškvrnitej textúry, ktorej škvrnitosť 
dosahuje istú intenzitu (strednú), sa dá 

pomerne spoľahlivo predpokladať stu

peň rekryštalizácie. Výrastlice minerá

lov sa už nedajú identifikovať, resp. sú 
identifikovateľné iba veľmi zriedkavo. 
Nápadným znakom hornín sú škvrnité 
akumulácie, najmä chloritu. Impregná

cia pyritu je takmer vždy zastúpená a 
vo všetkých prípadoch dosahuje veľkú 
intenzitu. Štruktúry hornín možno 
označiť ako prototektonoblasticky fibro

blastoporfyrické. Horninová hmota tu 
už má zreteľne reliktný vývoj štruk

túry. Je dezintegrovaná na zóny — 
pseudofragmenty. ktoré sú výsledkom 
rekryštalizácie prevažnej časti sledova

nej hmoty vo výbruse. Zóny rekryšta

lizácie (obr. 5: ..centrá za sebou") majú 
vcelku glomeroblastický vývoj štruktú

ry. Tvorí. ich kremeň, živec a sekun

dárne minerály v rozličných vzájom

ných asociáciách. Pomerne častá a dosť 
výrazná býva prítomnosť fibroblastov 

Obr. 5. Nevýrazné „centrum" rekryštalizácie 
v andezite zo zóny asimilácie 
Pseudofragmentácia je ešte málo výrazná, 
evidentná je tu akumulácia sekundárnych 
minerálov (aktinolit) a vznik nového grano
blastického kremeňovozivcového agregátu. 
Zväčš. 44,5X, nikoly x, výbrus č. 103 (doku
mentačný bod č. 103 in Burian et al., 1980b) 
Fig. 5. Slightly expressed recrystallization 
centre in andesite rock of the assimilation zone 
Pseudofragmentation is slightly expressed and 
the accumulation of secondary minerals (acti
nolite) together with granoblastic quartz
feldspar aggregate growth is evident. Magn. 
X44.5, crossed nicols, sample No. 103 in Bu
rian et al. (1980) 
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aktinolitu (obr. 6) viažucich sa takmer 
výlučne na zóny rekryštalizácie, ktorých 
rozloženie má nerovnomerný charakter. 

4. I n t e n z í v n e r e k r y š t a 1 i
z o v a n é a n d e z i t y . Prevláda v nich 
výrazne škvrnité sfarbenie (sivé až hne

dé) a závislé od stupňa hypergénnych 
premien. Textúra býva škvrnitá, často 
až brekciovitá. Dobre identifikovateľný 
je chlorit, limonit. živce a kremeň, kto

rý veľmi často tvorí aj výplň početných 
nepravidelných žiliek. Štruktúra je čas

to prototektonoblasticky glomerofibro

granoblastická. Na zložení horninovej 
hmoty sa už v prevažnej miere zúčast

ňujú glomeroblastické agregáty mine

rálnych asociácií vzniknuté v dôsledku 
intenzívnej rekryštalizácie. Bývajú 
v nich zastúpené agregáty živcovej zlož

ky horniny s heteroblastickým vývojom 
(jemnozrnité až drobnozrnité). agregáty 
kremenitej zložky horniny prevažne 
s homeoblastickým vývojom (jemno

zrnité). ako aj fibroblastické agregáty 
aktinolitu a chloritu. 

Obr. tí. Pôvodná andezitová hmota je zacho
vaná už len v reliktoch 
.,Centrá" rekryštalizácie tvoria viaceré súvislé 
zóny. Magmatický kremeň v reliktnej hmote 
si zachováva istú zonálnost. Zväčš. 44.5x, ni
koly x, výbrus č. 128 (dokumentačný bod 
č. 128 in Burian et al., 1980b) 
Fig. 6. The original andesite rock is preserved 
only in relics 
Recrystallization centres create several con
tinuous bells. Magmatic quartz preserves 
relative stability. Magn. X44.5, crossed nicols, 
sample No. 128 in Burian et al. (1980) 

Propylitizované vulkanoklastiká ande

zitu typu Myšia hora sú reprezentované 
intruzívnymi autoklastikami, ktoré sú 
na povrchu obnažené len na niektorých 
miestach (viac sú známe z vrtných prác). 
Veľmi typicky sú vyvinuté na S a Z od 
kóty Muráň (651,1), kde svojou poziciou 
predstavujú istú zónu v rámci okoli

tého andezitového pokrovu. Vzhľadom 
na to ; že sa horniny tohto typu podrob

nejšie skúmali z materiálu vrtných prác 
(Smolka in Burian et al., 1980a). možno 
vysloviť názor, že vulkanoklastické hor

niny vychádzajúce na povrch v priesto

re kóty Muráň (651.1) možno stotož

ňovať so známymi intruzívnymi auto

klastikami tohto andezitu. 
Makroskopický má hornina zreteľnú 

vulkanoklastickú textúru, sivú až zele

nosivú farbu a odlučnosť vulkanoklas

tickej horniny. V horninovej hmote, 
ktorá je vcelku rozkryštalizovaná, mož

no identifikovať výrastlice minerálov, 
ale aj istú dezintegráciu na fragmenty. 
Z toho vychodí jej nerovnomerne 
škvrnitý a vulkanoklastický vzhľad. 
Štruktúra horninovej hmoty je porfyric

ká, výrazne až nevýrazne autoklastická. 
Základná hmota má prevažne krypto

kryštalickú. ojedinelé až hemikryštalic

kú štruktúru. Z genetického hľadiska 
ide o horninovú hmotu kryštalizovanú 
v prostredí explozívnej dezintegrácie 
vnútri magmy. 

Drobnozrnný hydrotermálne zmenený 
kremenný diorit s amfibolom vychádza 
na povrch v severnej časti mapovaného 
územia na obidvoch stranách doliny 
Richnava. Geologicky je v oblasti Zlat

na doložený jeho vek, starší ako formo

vanie intrúzie granodioritového porfyri

tu (Burian et al., 1980a). Priamy vekový 
vzťah k andezitom sa doteraz geologic

ky nepreukázal. Z vrtných prác je zná

me, že ako intruzívna hornina tvorí via

ceré silové telesá v horninách bezpro

stredného podložia neovulkanitov. Ta
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kúto geologickú pozíciu potvrdili aj ma-
povacie práce. Zistilo sa, že jej nadložie 
a podložie tvoria sedimentárne horniny 
podložia andezitového pokrovu. Podľa 
analógie pozície a poznatkov o dioritoch 
nachádzajúcich sa v severnej časti 
Štiavnických vrchov možno predpokla

dať, že diorit v oblasti Zlatna patrí 
medzi najstaršie členy intruzívnej for

mácie. Jej aktivita sa mohla viazať na 
aktivitu najstaršieho vulkanizmu. kto

rého produktmi boli aj andezity typu 
Myšia hora. 

Makroskopický je hornina prevažne 
tmavosivozelená až zelenosivá, má ma

sívnu všesmerne zrnitú textúru s roz

poznateľnými zrnami živca a tmavých 
minerálov. V prípade, že hornina pod

ľahla intenzívnej hydrotermálnej pre

mene, farebne sa vyrovnali zrná svet

lých a tmavých minerálov. Z tmavých 
minerálov sa dá často identifikovať 
amfibol a biotit. Hornina je voči hy

pergénnym zmenám vcelku málo odol

ná. Rozpadáva sa po puklinách vyho

jených chloritom a karbonátom. Štruk

túra horniny je hypidiomorfne drobno

zrnitá — ofitická. Podstatne je zastú

pený plagioklas. kremeň, amfibol a 
vzácne biotit. Plagioklasy tvoria dlho

prizmatické zrná hypidiomorfného ob

medzenia výrazne postihnuté premenou 
(sericitizácia), čo znemožňuje presnejšie 
stanoviť bazicitu. Zistilo sa. že optic

kými vlastnosťami Ab = 70—66 %, 
An = 30—34 % najpravdepodobnejšie 
zodpovedajú kyslému andezínu. Kre

meň dosahuje v priemere veľkosť 
0,2 mm. Zrná sú alotriomorfné. tvoria 
výplň intergranulárnych priestorov a na 
modálnom zložení sa zúčastňujú pri

bližne 10 "„. Amfibol tvorí ojedinelé 
úplne zachované zrná s optickými vlast

nosťami obyčajného amfibolu. V ostat

ných prípadoch sú pseudomorfované 
chloritom a karbonátom a spolu s bio

titom zvýrazňujú optický charakter 
štruktúry. Biotit vyskytujúci sa ako vý

plň v intergranulách podľahol preme

nám na chlorit a opakové minerály. Má 
omnoho menšie zastúpenie ako amfibol 
a identifikovateľný je iba podľa pseudo

morfóz. Akcesoricky sa zistil zirkón 
viažuci sa najmä na amfibol. 

Hruboporfyrický lokálne metasoma

ticky zmenený — kontaminovaný amfi

bol — biotit — kremeň — granodioritový 
porfyrit je najvýznamnejšou intruzív

nou horninou v oblasti Zlatna a svojimi 
pomerne členitými východmi menších 
a väčších telies (obr. 4) kontroluje celú 
ložiskovú štruktúru do známych hĺbko

vých úrovní. V geologickej stavbe úze

mia predstavuje stokové (obr. 3) a veľ

mi členité intruzívne teleso strmo uklo

nené na JZ. Pri mapovacích prácach 
sa zistilo, že toto mohutné teleso 
(900x400 m) má generálne priebeh 
SZ—JV a v severozápadnej časti je čle

nitejšie. Medzi významné poznatky 
o prejavoch telesa na povrchu patria 
endokontaktné a exokontaktné premeny 
hornín. Mapovacie práce potvrdili, že 
intrúzia tohto typu má vysoko aktívny 
charakter, čo sa prejavuje v metamor

fizme hornín kontaktnej zóny. Nastáva 
tu kontaminácia plášťa telesa a rekryš

talizácia až asimilácia hornín andezito

vého zloženia na strane exokontaktu. 
Podobne v hlbokých úrovniach vznikali 
endoskarny a exoskarny. prípadne kon

taktný rohovec a mramor (Zábranský, 
1976). Z časového a genetického hľa

diska intrúzia svojou aktívnointruzív

nou podstatou reprezentuje ďalšiu — 
mladšiu vývojovú etapu formovania 
vulkanickointruzivneho komplexu hor

nín v neogéne (III. etapa vulkanizmu 
v zmysle Konečného). Možno ju časovo 
viazať na formovanie granitoidnej in

truzívnej formácie, do ktorej treba 
v prvom rade zaradiť intruzívnosub

vulkanické teleso hodrušského granodio

ritu s jeho okrajovými fáciami. 
Petrografické štúdium hornín grano
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dioritovo-porfyritového zloženia, kto
rých východy na povrch sa komplex
nejšie študovali prvý raz. potvrdilo dáv
nejšie konštatovanie (Zábranský. 1976). 
že ide o vysoko aktívnu intrúziu vo 
vzťahu k horninám plášťa, ktorej po

vrchovým členom je komplex andezitov 
typu Myšia hora. 

Podľa rozličného stupňa kontaminá

cie a metasomatických premien porfyri

tu spätých s rekryštalizáciou andezito

vých hornín a spätných účinkov na 
materskú intrúziu možno vyčleniť: 
slabo premenené — zachované (hydro

termálne zmenené) horniny, slabo re 

kryštalizované horniny v zóne konta

minácie, a horniny rekryštalizované — 
v zóne kontaminácie. 

S l a b o p r e m e n e n é — zachova

né (hydrotermálne zmenené) horniny. 
V tomto prípade makroskopický býva 
hornina premenlivého, zelenosivého, si

vého až hnedosivého. ale najčastejšie 
sivého sťarbenia a prevažne s výrazne 
vystupujúcimi výrastlicami minerálov 
až do veľkosti 1,0 cm (priem. 0.5—0.7). 
Sfarbenie hornín, ako aj výraznosť vy

stupovania výrastlíc závisí od stupňa 
hydrotermálnych premien, najmä silici

fikácie. Textúra horniny je masívna a 
na lomovej ploche možno vo väčšine 
prípadov sledovať intenzívnu impregná

ciu pyritu, čo je pre horniny tohto zlo

ženia typické. V prípade intenzívnejšej 
hydrotermálnej premeny horniny sú 
sledovateľné pseudomorfózy chloritu po 
tmavých mineráloch. Štruktúra horni

ny je porfyrická s hypidiomorfne až 
panalotriomorťne jemnezrnitou až drob

nozrnitou základnou hmotou. Porfyrické 
výrastlice tvori plagioklas. amfibol, bio

tit a kremeň. Plagioklas optickými 
vlastnosťami Ab = 33—62 %, An = 
= 62 — 38 "o zodpovedá andezínu — la

biadoritu. Výrastlice sú hypidiomorfné

ho obmedzenia a vykazujú bežné štruk

túrne znaky (zrasty, lamelovanie, zonál

nosť). Sú často výrazne protoklasticky 

porušené a v rozličnej intenzite adulari

zované. Z ostatných premien sa na nich 
zúčastnila slabá kaolinizácia a lokálne 
intenzívna karbonatizácia. Vo väčšine 
prípadov sú výrastlice zachované, bez 
intenzívnych premien. Kremeň vo vý

rastliciach nie je pravidelnou súčasťou, 
býva magmatický korodovaný a málo 
hojný. Častejšie je prítomný v rozme

roch základnej hmoty. Amfibol (obyčaj

ný) je najhojnejšie zastúpeným tmavým 
minerálom a vo väčšine prípadov je 
pseudomorfovaný chloritom. epidotom, 
karbonátom a opakovým minerálom. 
Vystupuje sčasti ako zachovaný a s op

tickými vlastnosťami obyčajného amfi

bolu. Biotit je menej zastúpený ako 
amfibol a vo väčšine prípadov podľahol 
premene na chlorit. Býva pravidelnou 
minerálnou súčasťou. Sekundárnym 
minerálom je chlorit. kaolinit. sericit. 
epidot. karbonát, opakovv minerál a ak

tinolit. posledný ako produkt metaso

matických zmien. Z akcesorických mi

nerálov je najčastejší zirkón a apatit. 
Základná hmota vykazuje značnú pre

menlivosť čo do veľkostného a zrnitost

ného obmedzenia základného kremeňo

voživcového agregátu. Varíruje od 
jemnozrnného vývoja až po drobno

zrnný. Obmedzenie zŕn má hypidio

morfný až panalotriomorfný charakter. 
Tmavé minerály základnej hmoty sú 
vždy chloritizované a epidotizované. 
V ojedinelých prípadoch je sledovateľ

ný aj zatláčajúci aktinolit (obr. 8). Zvý

šená silicifikácia základnej hmoty zvy

čajne súvisí s intenzívnejším stupňom 
celkovej premeny horniny (rekryštali

zácia — hydrotermálna premena). 
S l a b o r e k r y š t a l i z o v a n é 

h o r n i n y . V prípade slabej rekryšta

lizácie si hornina zachováva sivé až ze

lenosivé sfarbenie, ale vcelku získava 
škvrnitý charakter. Dajú sa ešte identi

fikovať výrastlice plagioklasov a tma

vých minerálov, ktoré majú reliktnú 
podobu. Skvrnitosť sťarbenia spôsobujú 
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Obr. 7. Štruktúra relatívne nepremeneného 
granodioritového porfyritu z centrálnej časti 
intruzívneho telesa 
Základnú hmotu postihla silicifikácia. Zväčš. 
44,5X, nikoly x. výbrus č. K 24 (dokumen
tačný bod č. 191 in J. Buiian et al. 1980b) 
Fig. 7. Texture of relatively unaltered grano
diorite porphyrite from the centre of 
intrusive body 
Silicified groundmass. Magn. x44.5. crossed 
nicols, sample No. 191 in Burian et al. (1980) 

väčšie koncentrácie zatláčajúceho chlo

ritu a epidotu. Bežná a pomerne inten

zívna je impregnácia horninovej hmoty 
pyritom. Štruktúra horniny býva por

fyrická až blastoporfyrická. Z porfyric

kých výrastlíc minerálov je tu zreteľne 
identifikovateľný len plagioklas. s roz

ličným stupňom premeny (sericit. kar

bonát, kaolinit). Evidentná je ich pre

menlivá adularizácia a protoklastické 
porušenie. Tmavé minerály možno len 
zriedkavo identifikovať ako amfibol a 
biotit. Identifikácia zvyčajne nie je 
možná ani podľa habitu a pseudomor

fóz. Z hľadiska prítomnosti sekundár

nych minerálov v hornine sa dá predpo

kladať ich chloritizácia a karbonatizá

cia. V dôsledku nevýraznej rekryštali

zácie celej horninovej hmoty stratili 
charakter výrastlíc. Vcelku mávajú hor

niny nevýrazný blastoporfyrický vývoj 
štruktúry, ktorý nadobudli ako výsledok 
málo intenzívnej rekryštalizácie. V cel

kovom zložení a charaktere reliktnej 
štruktúry prevládajú prvky granodiori

tového porfyritu. Charakteristickým 
znakom týchto horninových hmôt je 
vývoj ..pseudofragmentov" s nepravi

delným obmedzením, kde sa rekryšta

lizačné účinky prejavujú najintenzív

nejšie (agregát živcov, chloritu. kreme

ňa, aktinolitu a opakového minerálu). 
Pre základnú hmotu je charakteristická 
silicifikácia a vznik novokryštalizova

ného kremeňovoživcového agregátu, 
často s hojným zastúpením fibroblastov 
aktinolitu. 

R e k r y š t a l i z o v a n é h o r n i n y 
s vyšším stupňom premeny. Prevláda 
pri nich škvrnité — zelenosivé. sivé až 
hnedosivé sfarbenie, spôsobené akumu

láciami sekundárnych minerálov (chlorit, 
epidot. zoisit. karbonát, kremeň, opakový 
minerál — pyrit) a nerovnomerným vý

vojom rekryštalizácie a prototektono

blastézy celej horninovej hmoty. Vý

rastlice minerálov nie sú sledovateľné 
a vývoj textúry je masívnoškvrnitý. 
Štruktúrny vývoj horninových hmôt je 
už zreteľne reliktný. prevláda proto

tektonoblastická a blastoporfyrická 
štruktúra (obr. 9). Štruktúry granodio

Obr. 8. Glomerofibroblastický agregát aktino
litu v metasomatieky zmenenom granodiori
tovom porfyrite 
Zväčš. 87X. nikoly x. výbrus č. K 19 B (do
kumentačný bod č. 182 in Burian et al., 
1980b) 
Fig. 8. Glomerophyric aggregate of actinolite 
in metasomatized granodiorite porphyrite 
Magn. x87. crossed nicols, sample No. 182 
in Burian et al. (1980) 
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Obr. 9. Štruktúra rekryštalizovaného grano-
dioritového porfyritu v zóne kontaminácie 
Štruktúra má blastoporfyrický vývoj. Zväčš. 
44.5X, nikoly x, výbrus č. K 25 (dokumen
tačný bod č. 191 in J. Burian et al., 1980b) 
Fig. 9. Texture of recrystallized granodiorite 
porphyrite in zone of contamination 
Blastoporphyric rock texture. Magn. X44.5, 
crossed nicols. sample No. 192 in Burian 
et al. (1980) 

ritového porfyritu možno sledovať už 
len na reliktoch. Veľmi výrazne sú za

stúpené a sledovateľné zóny s tektono

blastézou. ktorá má charakter proto

klastézy (. .pseudofragmenty). Zóny 
rekryštalizácie sprevádza intenzívna 
silicifikácia, chloritizácia, epidotizácia. 
kabonatizácia a pyritizácia s vývojom 
glomeroblastických štruktúr. 

Strednoporfyrický až hruboporjyric-

ký propylitizovaný amfibolovo-biotito-

vo-kremeňový dacit (kremito-dioritový 
porjýr). Pod týmito názvami je známy 
z prác základného výskumu a v mapo

vanom území lokality Zlatno je veľmi 
významný. Aj keď na povrchu netvorí 
rozsiahlejšie telesá, má veľký význam 
ako štruktúrnomagmatogénny faktor 
poukazujúci na viacmenej časovo spo

jité sa vyvíjajúcu aktivitu granodiori

tového a granodioritovoporfyritového 
magmatizmu (III. etapa). 

Na povrchu sa prejavuje formou žil

ných telies v mocnosti 10—20 m smeru 
S—J a s úklonom približne 45—60° na 
V (podľa vrtných prác). Vrtné ani ma

povacie práce nepreukázali relatívny 
vekový vzťah k starším alebo mladším 
intrúziám. Možno predpokladať, že jej 
štruktúrnopetrografickou príbuznosťou 
(relatívne kyslý charakter) možno hor

ninu zaradiť medzi produkty intruzív

nej formácie III. etapy. 
Petrograťické štúdium intruzívnych 

hornín vystupujúcich na povrch v pries

tore lokality Zlatno jednoznačne potvr

dilo prítomnosť intrúzií tohto zloženia 
ako ďalšieho samostatného horninového 
typu. Mikroskopickým štúdiom sa zistila 
absencia pyroxénu (len amfibol a bio

tit). veľké zastúpenie kremeňa vo vý

rastliciach a súčasne odlišný vývoj zá

kladnej hmoty, ale nie zhodný so zá

kladnou hmotou granodioritových por

fyritov. Najpravdepodobnejšie ide o inú 
generáciu intruzívnych hornín dacito

vého typu. ktoré uzatvárali intruzívnu 
aktivitu granodioritovoporfyritového 
magmatizmu. 

Makroskopický je hornina svetlosivá, 
sivá až zelenosivá a má masívnu tex

túru s nevýrazne vystupujúcimi výrast

licami najmä tmavých minerálov do 
veľkosti 0.5 cm (priem. 0.2 — 0.3 cm). 
Hornina nesie známky hydrotermálnej 
premeny, ktorá sa prejavuje chloritizá

ciou tmavých minerálov, premenou živ

cov a silicifikáciou základnej hmoty. 
Typickým znakom týchto hornín je prí

tomnosť dobre sledovateľného kremeňa 
vo výrastliciach, zvyčajne do veľkosti 
0,3 cm, ako aj absencia pyritovej 
impregnácie. Štruktúra horniny je por

fyrická s panalotriomorfne jemnozrni

tou štruktúrou základnej hmoty. Por

fyrické výrastlice tvorí plagioklas, kre

meň, amfibol a biotit. Optickými vlast

nosťami Ab = 48—84 %. An = 52—16 % 
plagioklas zodpovedá kyslému andezínu. 
Výrastlice sú hypidiomorfného obme

dzenia, krátkostlpčekovité, albiticky la

melované a periklínovo zrastajú. Býva

jú veľmi adularizované, často slabo až 
silno karbonatizované a sericitizované 
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a dosahujú veľkosť 0.2—1.8 mm. Kre

meň je pravidelnou minerálnou zlož

kou. Tvorí prevažne početné magma

tický korodované výrastlice veľké 
0,2—0.7 mm a v horninovej hmote je 
zastúpený veľmi premenlivo. Amfibol 
(obyčajný) je prevládajúcim tmavým 
minerálom, tvorí pomerne zriedkavé 
krátkostlpčekovité výrastlice do veľ

kosti 2.3 mm. úplne pseudomorfované 
chloritom a karbonátom. Biotit je pra

videlnou súčasťou vo forme ojedine

lých výrastlíc do veľkosti 3 mm. ktoré 
zatláča najmä chlorit a opakový mine

rál, ojedinelé aj epidot a sericit. Základ

ná hmota má prevažne panalotriomorf

ný jemnozrnitý vývoj. Tvorí ju živco

vokremeňový agregát s prevahou kre

meňovej zložky (silicifikácia?). Často 
obsahuje zrná plagioklasu a amfibolu 
s hypidiomorfným obmedzením. 

D r o b n o p o r f y r i c k ý a ž s t r e d 

n o p o r f y r i c k ý p y r o x e n i c k ý (hy

perstén, augit) s l a b o p r o p y l i t i 

z o v a n ý a n d e z i t tvorí relikty lávo

vých prúdov na západnom, južnom a 
východnom okraji lokality Zlatno. Leží 
bezprostredne na erodovanom povrchu 
andezitov typu Myšia hora. ktoré sa 
zaraďujú do 1. etapy vulkanizmu. 

Podľa petrografickej povahy týchto 
andezitov usudzujeme o ich úzkej prí

buznosti so sklovitým dvojpyroxenic

kým andezitom zaraďovaným do IV. 
etapy vulkanickotektonického vývoja 
oblasti. Nápadná je absencia propyliti

začných a hypergénnych premien, ty

pická pre poslednú etapu andezitového 
vulkanizmu. 

Makroskopický býva hornina tmavé

ho zelenosivého až čierneho zafarbenia, 
masívnej textúry, často s identifikova

teľnými výrastlicami pyroxénov do 
veľkosti 2.0 mm. Identifikovať minerály 
(najmä plagioklas) je obťažné. Hornina 
má všestranne zrnitú textúru, zvetrá

va zyčajne do hneda, pričom vznikajú 
dutinky po tmavých mineráloch. Hy

pergénne premeny smerom do vnútra 
horniny majú len malý dosah (0.5— 
1.0 cm). Horninu neimpregnujú mine

rály sulfidov. Štruktúra horniny je por

fyrická s hemikryštalickou — hyalopi

litickou štruktúrou základnej hmoty. 
Porfyrické výrastlice tvorí plagioklas, 
augit a hyperstén. Plagioklasy optický

mi vlastnosťami Ab = 39—65 " n, An = 
= 61—35 "i, zodpovedajú bázickému 
andezínu. Výrastlice sú zvyčajne krát

kostlpčekovité. hypidiomorfného obme

dzenia a vykazujú štruktúrne znaky 
(lamelovanie. zrasty a zonálnosť). Spo

zorovala sa ich veľmi premenlivá adu

larizácia. sericitizácia a karbonatizácia. 
Všetky premeny vcelku dosahujú malú 
intenzitu — sú relatívne čerstvé. Augit 
tvorí krátkostlpčekovité. prevažne idio

morfne obmedzené alebo magmatický 
odtavené výrastlice. najčastejšie roz

merov 0,5—1.0 mm. ktoré niekedy vy

tvárajú glomerofyrické zhluky. Často je 
zdvojčatneny podľa (100) a uzatvára 
zrná plagioklasov. Augit býva zväčša 
úplne zachovaný. Hyperstén tvorí 
strednostlpčekovité až dlhostlpčekovité 
0,4—1,3 mm dlhé idiomorfne obmedze

né výrastlice — ojedinelé glomerofyric

ky zrastené. Sú zväčša uralitizované, 
menej chloritizované. Sekundárny mi

nerál je karbonát, sericit. chlorit. adu

lár. uralit a opakový minerál, akcesoric

ky veľmi zriedkavý zirkón. Základnú 
hmotu tvorí prevažne políčkovite zhá

šajúce devitrifikované sklo s početnými 
a veľmi jemnozrnnými opakovými 
vtrúseninami a mikrolitmi plagioklasu 
vo veľkosti 0.05 mm. V niektorých prí

padoch býva veľmi jemnokryštalicky 
karbonatizovaná. 

S t r e d n o p o r f y r i c k ý a ž h r u

b o p o r f y r i c k ý s l a b o p r o p y 

l i t i z o v a n ý p y r o x é n o v o  a m

f i b o l o v o  b i o t i t o v ý ( + k r e 

m e ň ) d a c i t. Pod týmto názvom 
(horniny litologického typu) vystupujú 
horniny s mnohými dôležitými spoloč
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fcmi textúrami a geomorfologickými 
[íakmi, ktoré jednoznačne potvrdzujú, 

patria do najmladšej intruzívnej for

ácie. Vrtnými prácami sa zistilo, že 
4to horniny sú súčasťou posledných 

duktov intruzívnej aktivity v oblasti 
ality. Veľmi úzke vzťahy s opísany''

dvojpyroxenickými andezitmi vy

mývajú z príbuzného štruktúrnomine

Lálneho obsahu, štruktúrnotektonickej 
|cozície v geologickej stavbe a z poznat

'V o najmladšom vekovom postavení. 
K dvom posledným možno dodať, že 
;né práce overili veľa žilných telies 

i /chto hornín. Žilné telesá takmer ra

I iálnokoncentricky presekávajú staršiu 
Leologickú stavbu (produkty I. a III. 
Mapy) a sú uklonené smerom na peri

rfériu centrálnej zóny. ktorú možno 
>značiť ako oblasť najintenzívnejšieho 
ítruktúrnotektonického vývoja. Tieto 
poznatky vedú aj k názoru, že posledné 
dva typy hornín vo vývoji neogénneho 
vulkanickointruzívneho komplexu pred

metnej oblasti možno pokladať za pro

dukty IV. etapy vývoja, ktorá by v ta

kom prípade mala tiež svoju intruzívnu 
iformáciu. 

O existencii samostatnej intruzívnej 
'formácie svedčí, že dacity označené ako 
pyroxenické sú v oblasti Zlatna zastú

pené štyrmi petrografickými varietami 
poukazujúcimi na možnú prítomnosť 
časovo relatívne odlišných produktov 
intruzívnej aktivity v rámci IV. etapy. 

Podrobnejšie petrografické štúdium 
.ukázalo, že pri tomto litologickom type 
[treba vyčleniť štyri petrografické varie

Ity. typy. medzi ktorými sú isté rozdiely 
štruktúrnominerálnom zložení: 
p i l o t a x i t i c k ý t y p s prítom

icsťou pyroxénu — amfibolu — biotitu 
s panalotriomorfnou až hypidiomorf

hou — pilotaxitickou štruktúrou základ

ine j hmoty; 
k r e m e n i t ý t y p s prítomnosťou 

(pyroxénu — amfibolu — biotitu — kre

meňa a s panalotriomorfnou štruktúrou 

základnej hmoty; 
m u r á n s k y t y p s prítomnosťou 

pyroxénu—amfibolu — biotitu a s kryp

tokryštalickou až panalotriomorfne jem

nozrnitou — simplektitickou štruktúrou 
základnej hmoty: 

d i o r i t o v ý t y p s prítomnosťou 
pyroxénu a kremeňa v základnej hmote 
s ofitickou štruktúrou. 

Tieto petrografické variety sa sledo

vali aj pri vrtných prácach. Ich ekvi

valenty na povrchu sa našli až pri geo

logickom mapovaní. Ich relatívne sa

mostatné vystupovanie vo forme telies 
na povrchu naznačuje možnosť rozlišo

vať ich ako jednotlivé intruzívne typy 
hornín. V súvislosti s prácou A. Mihá

likovej (1978). ktorá z oblasti Zlatna 
niektoré horniny zloženia pyroxenic

kých dacitov priraďuje geneticky ku 
kremitodioritovej a dioritovej (v zmys

le Niglliho klasifikácie) magme a podľa 
toho horniny pomenúva, treba pozna

menať, že štúdium hornín tohto petro

grafického zloženia sa musí stať pred

metom ďalšieho výskumu. Z doterajšie

ho bádania tejto problematiky vychodí. 
že horniny tohto zloženia nateraz ešte 
definitívne pomenovať nemožno. Preto 
aj názov ..daciľ" treba v našom prípade 
pokladať za pracovný, vyjadrujúci in

truzívnu žilnú povahu horniny, ale za

tiaľ bez ohľadu na príslušnosť do vývo

jovej etapy formovania neogénneho 
vulkanickointruzívneho komplexu v 
Štiavnických vrchoch. 

Zrudňovacie procesy a premeny hornín 

Zrudnenie na lokalite Zlatno vzniklo 
v niekoľkých štádiách mineralizácie ako 
následný hydrotermálny proces post

magmatickej konsolidácie intruzívneho 
telesa granodioritového porfyritu (Bu

rian in Burian et al., 1980b). 
Vlastný zrudňovací proces zahŕňa 

v časovom slede silikátové, karbonátové. 
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oxidické a sulfidické štádium minerali-
zácie. Zatiaľ čo silikátové, karbonátové 
a často oxidické štádium zahŕňa kon

taktnú metasomatózu za tvorby Ca. Mg 
skarnov, sulfidické štádium má výhrad

ne hydrotermálny charakter. 
Štúdiom rudnej mineralizácie na lo

žisku sa preukázal jej priamy genetic

ky vzťah k telesu granodioritového 
porfyritu, ktoré má charakter metalo

geneticky špecializovanej intrúzie. Ten

to fakt potvrdili aj výsledky geoche

mického vyvskumu (Matula in Burian 
et al., 1980a). Preukázalo sa, že opti

málne koncentrácie Cu zrudnenia 
s veľmi nízkym podielom Pb. Zn + Au. 
Ag sú lokalizované v priestore uloženia 
súvrstvia vrchného triasu. Toto súvrst

vie je svojím pestrým petrografickým 
zložením na kontakte s telesom grano

dioritového porfyritu metamorfované 
do štádia vzniku Ca. Mg skarnov s prí

tomnosťou rohovca a zriedkavo aj kre

menca. Novovzniknutá pestrá asociácia 
kontaktne metamorfovaných minerálov 
a dobrá tektonická dispozícia kontakt

ných zón vytvorili priaznivé topomine

rálne a štruktúrne podmienky na lo

kalizáciu zrudnenia (Rozložník, Zábran

ský, 1971). Jeho optimálne akumulácie, 
viažuce sa výhradne na spomenuté sú

vrstvie, vystupujú v hĺbke 700—1000 m 
od dnešného povrchu. 

Metalogenetická špecializácia a akti

vita intrúzie granodioritového porfyritu 
je nápadná veľkým rozptylom rudnej 
sulfidickej mineralizácie (pyrit, pyrotín. 
chalkopyrit + galenit, sfalerit), ktorá 
v podobe tenkých, niekoľko mm dlhých 
žiliek a impregnácií vystupuje vo vlast

nom intruzívnom telese, ako aj v hor

ninách plášťa, cez ktoré porfyrit pre

chádza do vyšších úrovní. Ale zrudne

nie mimo súvrstvia vrchného triasu je 
veľmi rozptýlené a má iba mineralo

gický význam. Na povrchu, v priestore 
intruzívneho telesa a jeho kontaktov 
s horninami miocénneho vulkanizmu 

(predrudné andezity typu Myšia h 
vystupuje v podobe anomálie ros 
lenej sulfidickej mineralizácie. dett 
vanej geofyzikálnou metódou vybi 
ných potenciálov. Tento fakt umožni 
priamo vyhľadávať skryté ložiská toh 
typu aj v iných neovulkanických oblá: 
tiach Slovenska. Rozptýlená mineráli 
zácia vychádza za hranice priamy 
kontaktov intruzívneho telesa s ar 
zitmi. Jej hustota je optimálna v pr 
toroch tektonicky predisponovany 
rekryštalizovaných a čiastočne asimiloj 
vaných andezitov v rámci kontaktne 
zóny. 

Premeny hornín ložiska sú kontak"

a okolorudné. 

Kontaktné premeny sú geneticky i 
té s aktívnym pôsobením intrúzie ... 
horniny plášťa. V závislosti od ich 
petrografického zloženia sa tvoria nové 
kontaktne metamorfované typy horní' 
Ide o rekryštalizované dolomity, Ca, ML 
skarny. rohovce. kremence a rekryšta

lizované andezity. Do tejto skupiny 
patria aj endoskarny granodioritového 
porfyritu (Smolka in Burian et a1 

1980s). 

Okolorudné premeny zahŕňajú škálu 
premien vyvolaných poskarnovým pro

cesom hydrotermálneho vývoja kréme 
ňovosulfidickej mineralizácie, ktorá ma 
niekoľko etáp. Do tejto skupiny pre

mien zaraďujeme draselnú metasomat^ 
zu. silicifikáciu, epidotizáciu. argih 
záciu a nízkotermálnu zeolitizát 
V škále propylitizačných premien oddi 
ľujúcich pyrotinovú etapu od polyme 
talickej R. Kúšik (in Burian et al.. 1980 
vymedzuje v silikátovom štádiu tvorb 
flogopitu. tremolitu, mastenca, chryz' 
tilu, antigoritu, epidotu, sericitu a kaol 
nitu. V karbonátovom štádiu je 1 
anhydrit, sadrovec, kremeň a kale 
Z premien je najvýraznejšia draselr 
metasomatóza, ktorá všeobecne sprevá
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n i tvorbu porfýrových rúd medi. ďa

i argilitizácia a propylitizácia. 
D r a s e l n á m e t a s o m a t ó z a sa 

.ejavovala už od prvej etapy vzniku 
sulfidickej mineralizácie tvorbou flogo

pitu. ktorý v Mg skarnoch zatláča 
forsterit a neskôr je sám zatláčaný 
chalkopyritom. Prejavy draselnej meta

omatózy sú výrazné najmä v priesto

'Vich rudnej zóny. V jej okolí je skôr 
pická adularizácia granodioritového 

porfyritu. ktorá zasahuje aj komplex 
neovulkanitov. V rekryštalizovaných 
andezitoch popri adularizácii plagiokla

sov vystupuje aj hydrobiotitizácia v po

'obe drobných šupiniek biotitu spre

dzaného aktinolitom. Biotit sfarbuje 
' h>rninu na ružovkasto až hnedasto. 

S i 1 i f i k á c i a spolu s adularizáciou 
zasahuje vlastné intruzívne teleso gra

norioritového porfyritu a jeho okolie vo 
forme žiliek kremeňa s prímesou epi

dotu alebc kalcitu s chloritom a sul

fidmi. 
E p i d o t i z á c i a bezprostredne spre

vádza sulfidickú mineralizáciu. napĺňa 
jej polymetalickú etapu. Epidot aktívne 
zatláča tmavé minerály magmatických 
hornín, vystupuje vo forme šmúh (agre

gáty zŕn), žiliek a žíl spolu s chloritom, 
menej často s kremeňom a kalcitom 
v celom profile ložiska vrátane komple

xu neovulkanitov. Zvýšenie frekvencie 
žiliek a žíl epidotu spravidla signalizuje 
prítomnosť chalkopyritovej, ale najmä 
^olymetalickej mineralizácie. 

A r g i l i t i z á c i a postihuje magma

tické horniny, a to andezity, granodio

ritový porfyrit a staršie dacity. 
V granodioritových porfyritoch vystu

puje vždy v miestach nahromadenia 
sulfidov. Jej charakteristickým preja

vom je sericitizácia a kaolinizácia živ

cov so vznikom montmorillonitu a illitu. 
Argilitizácia je popri draselnej meta

somatóze typickou premenou spätou 
s lokalizáciou porfýrových Cu rúd 
(Recsk, Rosia Poeno, Hargitha a pod.). 

Z e o l i t i z á c i a je vyvinutá hlavne 
v periférnych častiach centrálnej rud

nej zóny. R. Kúšik (in Burian et al.. 
1980a) identifikoval laumontit a jeho 
odrodu leonhardtit nájdený v grano

dioritovom porfyrite vrtu R3 v hĺbke 
459.5 m. Ďalej bol v komplexe neovul

kanitov určený natrolit a analcim, ako 
aj chabazit a desmín. 

Ako v y chodí z uvedených poznatkov, 
proces rudnej mineralizácie sprevádzala 
pestrá škála okolorudných premien. Ich 
lokalizácia závisí od pôvodného typu 
hornín, pričom je často viacej druhov 
premien naložených na seba a vzájomne 
sa prekrývajú. Pri analýze povrchových 
prejavov preto treba študovať premeny 
hornín komplexne, ale s akcentom na 
hlavné premeny, ktoré indikujú hydro

termálnu rudnú mineralizáciu. V prí

pade ložiska Zlatno, ako aj iných zná

mych ložísk porfýrových Cu rúd treba 
za hlavnú indikujúcu premenu považo

vať draselnú metasomatózu a argiliti

záciu. V prípade existencie ďalších pre

mien sa zvýrazňuje indikácia aktivity 
zrudňovacich procesov a s ňou väčšia 
pravdepodobnosť nájsť ložiská tohto 
typu. 

Poznatky o štruktúrnomagmatogénnych 
faktoroch a ich význame pri vyhfa

dávaní skrytých skarnovoporfýrových 
a porfýrových ložísk v Štiavnických 
vrchoch 

Ložisko Zlatno je štruktúrne aj gene

ticky úzko späté s telesom granodiorito

vého porfyritu vystupujúcim na povrch 
blízko južnej časti intrúzie granodiori

tu, ktorá zaberá veľkú časť centrálnej 
vulkanickej zóny. Granodioritový por

fyrit formuje okrajovú zónu vlastnej 
intrúzie granodioritu v podobe okrajo

vých dajok, žil, stokov a apofýz. 
Pri prenikaní do vrchných častí geo

logickej stavby aktívne (metasomaticky 
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alebo len termálne) metamorfoval hor
niny plášťa v závislosti od ich látkového 
zloženia: v prostredí strednotriasových 
dolomitov nastáva ich rekryštalizácia 
s nízkym podielom Mg skarnov. Pestré 
látkové zloženie vrchného triasu vytvo

rilo podmienky na tvorbu Ca, Mg skar

nov, rohovcov. menej sekundárnych 
kremencov. Súvrstvia permokarbónu 
a permu postihla intenzívna silicifikácia 
za vzniku kremencov a rohovcov. 
Komplex neogénnych andezitov je 
v priestore kontaktných účinkov grano

dioritového porfyritu intenzívne drve

ný, rekryštalizovaný a sčasti asimilo

vaný. Výrazne sa prejavuje draselná 
metasomatóza pri vzniku aduláru, drob

ných šupiniek hydrobiotitu s aktinoli

tom a argilitizácia (kaolinitizácia. illiti

zácia. chloritizácia. silicifikácia a pod.). 
Vlastné zrudnenie sa v podobe žiliek, 

impregnácii a agregátov zŕn sulfidov 
viaže hlavne na Ca. Mg skarny v pries

tore kontaktov telesa granodioritového 
porfyritu so súvrstvím vrchného triasu. 
V ostatných štruktúrnych stupňoch geo

logickej stavby je zrudnenie rozptýle

né a doteraz nemá praktický význam. 
Prítomnosť sulfidov Cu. ale aj Pb. Zn 
v okolí telesa granodioritového porfyri

tu a v podobe žiliek a jednotlivých zŕn 
aj vo vlastnom telese podporuje náhľad. 
že granodioritový porfyrit je priamym 
nositeľom zrudnenia. Potvrdzuje to aj 
štúdium jeho geochemických charakte

ristík. 
Intenzita prítomnosti sulťidov, najmä 

pyritu v okolitých horninách je natoľ

ko vysoká, že ju detektuje geofyzikálna 
metóda vybudených potenciálov (Vy

bíral. 1971). Povrchová anomália je 
v priamej súvislosti s optimálnym zrud

nením v hĺbke, pričom stanovuje jeho 
povrchovú mineralogickú aureolu (obr. 
2). 

Uvedené hlavné poznatky úzko ko

rešpondujú s geologickou stavbou ložísk 
Cu porfýrových rúd. napr. ložiska Recsk 

v Matre a pod., kde je popri typických 
porfýrových rudách zastúpená aj skar

nová paragenéza. 
Význam získaných poznatkov spočíva 

hlavne v ich využívaní pri ďalšom vy

hľadávaní ložísk tohto typu v stredo

slovenských neovulkanitoch. 
Z nich za najdôležitejšie považujeme: 
1. Prítomnosť metalogeneticky špe

cializovaného intruzívneho telesa gra

nitoidného typu — geochemický overe

ný zvýšený obsah (v porovnaní s klar

kom) Cu, resp. Pb. Zn. Mo (Matula 
in Burian et al.. 1980a); 

2. t\rpické prejavy kontaktného meta

morfizmu. najmä draselnú metasoma

tózu. argilitizáciu. skarnotvorný proces 
a pod., vyjadrujúce aktívnu schopnosť 
intrúzie vo vzťahu k jej plášťu: 

3. makroskopický odlišiteľné impreg

nácie a žilky sulfidov v priestore vy

stupovania intrúzie a na jej kontaktoch: 
4. pestrosť petrografického zloženia 

žilných typov vulkanických hornín (da

city, ryolity. andezity) v okolí vystu

pujúcej intrúzie. 
Pri vyhľadávaní medenoporťýrových 

rúd odporúčame: 
a) geologické mapovanie zamerané 

na overenie kvalitatívnych parametrov 
intruzívnych telies, povrchových pre

javov premien s ich účelovou klasifi

káciou a určením prejavov zrudnenia 
alebo ich indícií: 

b) účelovú geofyziku, najmä uplatniť 
metódu vybudených potenciálov v kom

binácii s magnetometriou, elektrickými 
metódami a gamaspektrometriou: 

c) vymedziť perspektívne územia 
a overiť ich geochemickými metódami 
(metalometriou): 

d) optimálne plochy postupne ove

rovať vrtnými prácami. 

Záver 

Geologickoprieskumné práce na loka

lite Zlatno pomohli lepšie poznať vývoj 
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subsekventného vulkanizmu v Štiavnic
kých vrchoch. Získané poznatky umož
nili novší pohľad na formovanie vulka

nickointruzívneho komplexu v neogé

ne. Potvrdila sa viacetapovitosť vzniku 
celého vulkanického aparátu, do ktoré

ho treba nepochybne začleniť aj širokú 
asociáciu intruzívnych hornín, z ktorej 
sa viaceré horniny v minulosti označo

vali ako „hodrušsky intruzívny kom

plex" s problematickým vekovým po

stavením. Na základe tohto faktu možno 
problém vekového postavenia granitoid

ných intrúzií v Štiavnických vrchoch 
pokladať za geologicky preukázaný zhod

ne s doterajšími výsledkami absolútneho 
datovania granodioritu v tejto oblasti 
v rozpätí 17,2 + 1 . 5 mil. rckov (Repčok. 
1978). Za rovnako významné treba po

kladať aj to, že sa v Štiavnických 
vrchoch vyskytujú vysoko aktívne deri

váty granitoidného magmatizmu vekovo 
a priestorovo sa viažuce na etapu for

movania intruzivnosubvulkanického te

lesa hodrušského granodioritu. Z hľa

diska ďalšieho vyhľadávania skrytých 
skarnovomedenoporfýrových a mede

noporfýrových rúd typu Zlatno je po

jem ,.aktívnosť intrúzie" mimoriadne 
dôležitý, pretože intrúzie tohto druhu 
sú potenciálnymi nositeľmi netradič

ných typov rúd. o ktoré bude v národ

nom hospodárstve čoraz väčší záujem. 
Získané poznatky sú dôležité pri vy

hľadávaní nových akumulácií porfýro

vých rúd nielen v oblasti Štiavnických 

vrchov, ale aj v iných oblastiach Slo

venska s výraznou neovulkanickou ak

tivitou. 
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Development of the magmatic complex and related mineralization dur
ing the Neogene in the Zlatno area (Štiavnické vrchy Mts.. Middle Slo
vakia) 

JÁN BURIAN JÁN SMOLKA MIROSLAV KÁMEN 

The Štiavnica and Hodruša ore districts 
are historically well known and represent 
important source o£ base and precious metal 

mineralizations in Czechoslovakia. A new 
skarnporphyry and porphyrycopper type of 
mineralization has been discovered recently 
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at the Zlatno locality. Ore minera l iza t ion is 
here related to a smal l in t rus ive body of 
granodior i te porphyr i t e located on the marg in 
of a considerable centra l volcanic zone. The 
intrusion of NW—SE elongated shape is 
controlled by a concentr ic fault l imit ing the 
cent ra l volcanic zone from the south. 

The ľolcanoplutonic complex at Zlatno 
locality occupies recent ly the uppermos t level 
of the geological s t ruc ture . It consists of m e 

d ium to coarsegra ined pyroxene—amphibo 

le—biotite andesi te . with var ious a m o u n t s of 
quar tz and propyli t ized, creat ing the so called 
andesi te of Myšia hora type. This andes i te 
originated dur ing the first stage of volcano

plutonic deve lopment of the area . The 
younger granodior i te porphvr i t e i n t ruded into 
older andesi t ic unit of Middle Badenian age. 
A recent fission t r ack dat ing of granodior i te 
porphyr i te yielded 17.2—17.9 + 1.5 m. a. (Rep

čok 1978). Active n a t u r e of in t rus ion is 
assumed from s t rong contact p h e n o m e n a 
imposed on sur rounding rock uni ts . The 
enclosing volcanite sui te has been strongly 
dismembered , recrystal l ized and par t ly assi

mila ted due to this intrusion. P o t a s h  m e t a 

somatic al terat ion (adular izat ion and hydro 

biotitization) toge ther with silicification. 
actinoli t ization. sericit ization and argi l l i t iza

tion a re concpicuous fea tures of al te ra t ion . 
Frequen t disseminated and s tockwork pyr i te 
occurs along the contact of the in t rusion. 

In t he upper par t of the edifice, r e m n a n t s 
of a twopyroxene andes i t e lavaf low unit 
reveal only slight secondary al te ra t ion . The 
whole volcanic edifice is dissected by 
f requent veins and dykes of daci te compo

sition developed u n d e r several stages. 
Youngest dacite bodies have the same age 
as the twopyroxene andes i te lavaf lows and 
originated dur ing t he latest (4th) stage of 
the development . 

Frequent ly , dacite in veins and dykes has 
s imilar pat te rn in topmost and lowermost 
port ions of the edifice. Amphibole—biot i te 
dacite in the area of the deposit or iginated 
mainly during the t h i rd stage of volcano

tectonic development . This is assumed ac

cording to the s imi la r minera logy of dacite 
and granodior i te porphyr i t e , however , the 
youngest dacite bodies cut the granodior i te 
porphyr i te body and m a y be par t ly la ter . 

F u r t h e r four ascer ta ined variet ies of pyro

xene daci te (with amphibo le and biotite 
phenocrysts) contain frequent ly quar tz in 
phenocrys ts and groundmass . These vein and 
dyke bodies emplaced mostly dur ing the 
fourth stage. 

T h e in t rus ive complex proper is built by 
all varie t ies of in t rus ive rocks. Accordingly, 
its development was of stadial na tu re 
embrac ing all four stages of development . 

Quar tz su lphid ic mineral izat ion originated 
also in several stages in t he edifice. Ore 
minera l iza t ion is related to in tense potash 
metasomat i sm. silicification. epidotization. 
argi l l i t izat ion and to l ow t empera tu re zeoli

t izat ion. The base metal mineral iza t ion is 
accompanied by in tensive pyri t izat ion of 
rocks. 

Recent data confirmed tha t the magmat ic 
act ivi ty of Neogene age created several spe

cialized der ivates of granitoid composit ion 
wi th high activi ty in the Štiavnické 
vrchy Mts. area. Single bodies a r e spatial ly 
confined to the extension of the in t rus ive 
subvolcanic body of the Hodruša granodior i te . 
Obta ined data imply considerable impor tance 
and significance for l 'uther prospection of 
s k a r n  p o r p h y r y a n d porphyrycopper ore types 
in Middle Slovakian neovolcani te areas . The 
most impor tan t resul ts a r e : 

1) The presence of in t rus ive grani toid body 
with specialized metal iogeny and with higher 
contents of copper, lead, zinc and molybde

n ium. 
2) Contact mctamorph ic phenomena are 

widespreaded from which mainly p o t a s h  m e 

tasomat ism, argil l i t izat ion and the generat ion 
of ska rn bodies reflect the act ive metal lo

genet ic capaci ty of magmat i tes . 
3) Impregna t ions and s tockworks of sul 

phides occur wi th in the in t rus ive body and 
along its contacts . 

4) Pet rographica l var iabi l i ty of vein bodies 
(rhyolite, dacite, andesi te) a round and inside 
of t he in t rusion. 

T h e ascer ta ined act ive metal logenet ic ca

paci ty of the in t rus ion implies considerable 
impor tance for fu r the r prospect ion of ska rn 

p o r p h y r y and porphyrycopper minera l iza

tions. Such in t rus ions are potent ia l carr iers of 
uncommon and perspect ive ore minera l i 

zation. 

Preložil I. Varga 


