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BepTHKajibHoe o p o c m i e pa3JiOMOB 

B CnoBauKOM pyfloropHM Ha ocHOBaHMw reocpM3MHecKMX M reojiornnecKMx 
HccjieflOBaHMM ôbijio ycraHOBJieHO, mo OCHOBHOH (nepBimHbiM) pa3Jio.vt BO 
BepTHKaiibHOM pa3pe3e pa3BeTBjiHeTCfl no HanpaBjícHwio BBepx Ha 2 VUIH 
3 BTopMHHbíc pa3ÄOMM a Te nocreneHHO onepaiOTCa Ha TpenniHM HM3uiero 
nopjiÄKa. B caiwwx BepxHHx qacTax onepeHHa pa3Jioivia, STOT BO cpopMe 
BTopMMKbix TpeiuMH MCMe3aeT. 3TOT npouecc Ha3MBaeTca BepTHKajibHoe one
peHwe pa3Ji0Ma n ero pe3yjibTaT KaK TeKTOHMHecKoe aepeBO. BepTMKajibHwii 
«wana30H o« nepBoro pa3BCTBJieHHa no HCHe3H0BeHna pa3Jio.\ia Ha Hccne
flOBaHHOw TeppMTopMH flocroraeT 600—800 M. B TeKTOHMiecKOM flepeBe 
reojiorwHecKMe o6T,eKTH, BKJno^aa py^Hbie Mecropo^eHHH, no«Bep>KeHM 
CHJIbHOH TeKTOHHHeCKOH fleCpOpMaUHH. CrapiIIHe pa3JIOMM C BepTWKaflbHbIM 
onepeHMe.M (OCOÔCHHO BeprHKajibHwe nacra pa3Jio.via) ÔMJIH B MJiafluiMx 
cpa3ax oporeHe3a peK>BeHM3npoBaHHbie. 

Vert ica l ramif ica t ion of faul ts 

Geophysica l a n d geological inves t iga t ions in t he Slovak O r e Mts . led 
to the knowledge t h a t m a i n (pr imary) faul ts ramify in ver t i ca l d i rec t ion 
u p w a r d s into 2—3 secondary faul ts a n d t he l a t t e r gradua l l y f u r t h e r 
spl i t into faults of l ower order . In u p p e r m o s t p a r t s of faul t r ami f i ca t ions 
the fault dies out in the form of seconda ry jo in ts . T h e process is cal led 
ver t ica l faul t ramif ica t ion a n d i ts r e su l t is a t ec ton ic t ree . The ver t i ca l 
span from the first b r a n c h up to t he dy ing out is 600—800 m in t h e 
inves t iga ted area . Pronounced c rush ing and milon i t i za t ion occur in t h e 
tectonic t ree n a m e l y in a reas of rami f ica t ion or a long t he b o r d e r s of 
tec tonic block uni t s . Geological objects , t h e ore depos i t s inc lud ing , a r e 
s t rongly t e c h n i c a l l y dis tu rbed here . Older faul ts w i t h ver t i ca l r a m i 
f icat ions (mainly ver t ica l por t ions of faults) a re r e juven ized d u r i n g 
subsequen t orogenic phases . 

Z l o m y a b l o k o v á s t a v b a s ú e v i d e n t n e 
n a j m l a d š i e t e k t o n i c k é p r v k y , k t o r é s ú 

g e o l o g i c k y a j t o p o g r a f i c k y d o b r e p r e u k á 

z a t e ľ n é . N a z i s t e n i e a v y s v e t l e n i e s t a r š í c h 
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tektonických deformácií treba najprv 
poznať produkty mladých tektonických 
procesov. Vrásové. prešmykové a príkro

vové štruktúry, ako aj superpozícia sú

vrství. rozmiestnenie ložísk nerastných su

rovín a ich priestorová zonálnosť sa dajú 
lepšie dešifrovať, ak sa najprv objasní 
bloková stavba (vymedzenie a kategorizá

cia zlomov). 
Zlomy. produkt vyrovnávania rozdielov 

tektonického napätia v rozličných častiach 
zemskej kôry a medzi kôrou a plášťom sa 
podľa veľkosti a významu dajú pozorovať 
priamo v teréne alebo iba na geologických 
a topografických mapách. Istá časť plane

tárnych zlomov sa zistila až z družico

vých snímok. 
V tomto príspevku venujeme pozornosť 

zlomom, ktoré sme zistili v Slovenskom 
rudohorí (spišskogemerská časť) pri geo

logickom mapovaní alebo na základe neho 
sme ich konštruovali na geologických ma

pách detailnejších mierok. Počas dlhodo

bých terénnych prác a v ostatnom čase 
aj na základe geofyzikálnych meraní sme 
spozorovali, že sa niektoré zlomy smerom 
nahor rozdvojujú na stále menšie zlomy. 
až postupne zanikajú. Takýto jav je dobre 
sledovateľný v území, kde je výškový roz

diel medzi dolinami a kopcami aspoň 
600 m. S týmto problémom sme sa stretli 
pri terénnych výskumoch v rokoch 1977 
až 1981, ktoré sme robili v rámci kom

plexných geologickogeofyzikálnych prác 
(projekt SGR — geofyzika). Prvú analýzu 
vetvenia zlomov sme načrtli v záverečnej 
správe z uvedenej úlohy (Grecula — Ku

chárski, 1981). 
Model párových zlomov rozličného radu 

a smeru, ktorý vypracoval J. D. Moody — 
M. J. Hill (1956) pre horizontálne posuny, 
sa pri vertikálnom vetvení zlomu nedá 
použiť. Aj pri spomenutom modeli možno 
pozorovať, že keď sa zlom vetví, zmenšuje 
sa na ňom intenzita pohybu a klesá aj 
jeho význam v tektonickej stavbe. 

Isté schémy vetvenia, ale veľkých linea

mentov načrtol R. A. Hodgson, 1977; 
M. V. Gzovskij. 1975; V. J. Chain, 1978, 
a i. Prevláda náhľad, že pri vertikálnych 
a opakovaných pohyboch je vetvenie na 
zlome v podstate symetrické. Celkove sa 
symetria a ekvidištancia zlomových sys

témov pokladajú za významné faktory 
geologických javov (Sonder. 1956: Ruti

na _ Telupil. 1966: Nemec, 1970; Plotni

kov. 1975: Kvet, 1974, 1976. 1983 a ďalší). 
Problematikou primárnych a sekundár

nych zlomov sa zaoberal R. Kvet (1983a). 
Nie sú však známe práce opisujúce ver

tikálne vetvenie zlomov prístupných po

zorovaní v teréne. Problém sa pokúsime 
riešiť na príkladoch zo Slovenského rudo

horia (Volovské vrchy), lebo predpokladá

me, že zákonitosti takého vetvenia zlomu 
v tejto oblasti možno zovšeobecniť a vy

užiť pri výskume základných otázok geo

logickej stavby, ako aj pri zisťovaní rud

ných ložísk. 

Výsledky terénnych výskumov a meraní 

Je už dávno známe, že morfológia te

rénu verne odráža priebeh zlomov. ako 
aj to. že vodné toky sledujú zlomové pás

ma (napr. Plička, 1964). W. H. Hobs 
(1911). V. E. Chain (1964), L. Loyd (1976) 
a i. uvádzajú, že aj nepatrné pohyby na 
hranici blokov spôsobujú porušenie hor

niny, a tým zvýšenú denudáciu a vznik 
dolín. Ba zo súčasných našich výsledkov 
štúdia možno povedať, že takmer niet 
doliny bez zlomu a zlomu bez doliny ale

bo morfologickej depresie. Aj keď je to 
zjednodušený výklad vzťahu medzi tek

tonickým prostredím a reliéfom terénu 
(súčasný tvar zemského povrchu sa for

moval aj účinkom iných činiteľov), pri 
terénnych prácach upozorňuje na geolo

gické javy a pomáha ich vysvetľovať. Ta

kýto vzťah medzi morfológiou terénu, tek
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Obr. 1. Schematické rezy -vertikálnym vetvením zlomu so znázornením morfologic
kých tvarov v rozličných častiach vetvenia zlomu, verkosti blokov a posunu litolo
gických pruhov na zlomoch v rozličných úrovniach vetvenia zlomu 
Fig. 1. Schematic profiles across the vertical fault ramification reflecting morpho
logical forms in different parts of ramification, block unit sizes and displacements 
of lilhological belts along faults in different levels of ramification 
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tonickou a litologickou stavbou sme po
zorovali pri geologickom mapovaní, ako 
aj pri iných geologických bádaniach. 

Pri geologickom mapovaní sa okrem 
litologických typov často zaznamenávajú 
aj zlomy rozličnej veľkosti. Náročnosť na 
ich identifikáciu je lokálne veľmi rozdiel

na. Ťažko sa zisťuje najmä zlom s malým 
posunom horninových komplexov alebo 
rudných žíl, a preto ho geologické mapy 
spravidla neregistrujú. Najčastejšie si vší

mame iba smerný priebeh zlomu. menej 
často vertikálny vývoj zlomu. Význam 
toho istého zlomu vo vertikálnom smere 
sa často hodnotí rovnako bez ohľadu na 
nadmorskú výšku (napr. 400 m alebo 
1000 m), ale rozdiel je významný. 

Po stranách zlomu prebiehajúceho 
pozdĺž väčších dolín, napr. v nadmorskej 
výške 400—600 m, je veľký rozdiel v li

tologickom obsahu súvrství. ako aj v moc

nosti horninových pruhov. Takýto zlom 
sa ľahko eviduje. Avšak v najvyšších čas

tiach kopcov (cca od 800 m vyššie) sa ten 
istý zlom prejavuje už oveľa menej vý

razne alebo ho na povrchu ani nemožno 
identifikovať (obr. 1). Po stranách hlav

ného horského chrbta vidieť protismerné 
doliny, ktoré vznikli okolo toho istého 
zlomu ako párový systém dolín, avšak ta

kýto zlom sa v oblasti hrebeňa už výraz

nejšie neprejavuje a obyčajne sa na geo

logickú mapu ani nezaznačuje. 
Vetvenie dolín smerom k pramennej 

oblasti potokov je pozorovateľné opäť 
v okolí zlomov, ktorých je smerom hore 
stále viac. Počiatočné vetvenie dolín je po 
obidvoch stranách horského chrbta pri

bližne v tej istej nadmorskej výške 
(obr. 2) a z toho usudzujeme, že sa zlom 
začína deliť na dve časti na tej istej výš

kovej úrovni, a to v dĺžke aj niekoľko 
desiatok km. Takýto stav je pri všetkých 
väčších zlomoch, a tak sú v približne rov

nakej nadmorskej výške na celom území 
aj rovnaké geomorfologické tvary relié

fu. Napr. najnižšie častí dolín v oblasti 
Vdovských vrchov, kde sme tieto javy 
sledovali, sú okolo 400 m. Morfologicky 
naj členitejšie územie so strmými svahmi 
je od 500 do 1000 m, kým najvyššie časti 
Vdovských vrchov, od 1000 do 1200 m, už 
majú miernejšie svahy, lokálne aj s ma

lými náhornými plošinami. Miestami, aj 
keď ide o najvyššie časti kopcov, býva 
málo členitý, ba aj plochý reliéf. Z toho 
usudzujeme, že veľká časť dolín je vlast

ne oddenudovaným priestorom, v ktorom 
sa vyvinuli koruny tektonických stromov 
(obr. 3). 

Pri konfrontácii týchto zistení s geolo

gickou situáciou, vývojom rudných ložísk 
a s tektonickými štruktúrami po stranách 
zlomu. a teda aj doliny, ako aj s údajmi 
geofyzikálnych meraní (Kuchárski — Far

bisz, 1981; Kucharič et al.. 1982), ban

ských a vrtných prác, ale najmä geologic

kého mapovania sme zistili, že väčšina 
zlomov sa smerom nahor vetví, a to čím 
vyššie, tým častejšie, pričom sa význam 
(veľkosť) zlomu naopak zmenšuje, príp. 
zlom až zaniká. Takýto jav pomenúvavá

me vertikálne vetvenie zlomu (smerom 
nahor) a jeho výsledok tektonický strom 
(obr. 4). 

Vetvenie zlomu sme rozdelili do niekoľ

kých štádií a jednotlivé segmenty verti

kálneho vetvenia zlomu sme označili tak

to: kmeňový (základný alebo primárny) 
zlom > zlomy 1. vetvenia * zlomy 2. vet

venia * zlomy 3. vetvenia ■* zlomy 4. vet

venia (zlomy 1. až 4. vetvenia predstavujú 
sekundárne poruchy) s prechodom do se

kundárnych (odvodených) puklín a potom 
do nahustených sekundárnych puklín, 
ktoré smerom nahor zanikajú. Sústavu 
zlomov a puklín od miesta prvého vetve

nia základného zlomu až po jeho zánik 
prostredníctvom sekundárnych puklín na

zývame koruna tektonického stromu. 
Vertikálne vetvenie základného a se

kundárnych zlomov je v podstate syme
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Obr. 2. Mapa dolín, potokov a zlomov v oblasti centrálneho chrbta Vdovských 
vrchov v Slovenskom rudohorí. 1 — základný (primárny) zlom, 2 — sekundárny zlom, 
3 — sekundárna puklina, 4 — potok, 5 — rieka, 6 — nadmorská výška terénu 
Fig. 2. System of valleys, streams and faults in central parts of the main ridge in the 
Volovské vrchy Mts. (Slovak Ore Mts.). 1 —main (primary) fault, 2 — secondary fault, 
3 — secondary fissure, 4 — streamlet, 5 — river, 6 — altitude of terrain above the 
sea level 
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Obr. 3. Horské doliny sú často oddenudova
nymi priestormi korún tektonických stromov 
Fig. 3. Montaneous vallyes are eroded spaces 
of crowns of tectonic trees 

t r ické a párové, pravda, s početnými vý

nimkami . Závisí to od anizotropie horn i 

nového prostredia, v ktorom sa zlom 
vetví . Vetvením zlomu vznikajú stále 
menšie bloky (obr. 5) a podľa R. Kvéta 
(1983) ich možno označiť ako bloky 
(1—10 km), decibloky (0.1—1 km), centi

bloky (10—100 m) a napokon milibloky 
(1—10 m), ktoré sú v najvrchnejšej časti 
koruny tektonického stromu. Pravdepo 

dobnú prítomnosť tektonických s t romov 
možno zistiť aj na topografickej mape, 
na leteckej alebo družicovej snímke, ale 
iba geologickým mapovaním, analýzou 
geologickej mapy a geofyzikálnym mera

ním možno jeho existenciu potvrdiť. 
Geofyzikálne merania sú na indikáciu 

zlomov a blokov veľmi dôležité (gravi

metr ia . magnetometr ia . spontánna polar i

zácia), ba bloky sa nimi ľahšie s tanovujú 
ako geologickými metódami (Gay. 1970: 

Grecula — Kuchárski , 1981). Na detail

nejšie členenie blokov je vhodná nielen 
mikrograv imet r ia (Polanský, 1978). ale aj 
detai lná magnetomet r ia a plošná gravi 

met r ia doplnená gravimetr ickým modelo

van ím a komplexom geofyzikálnych me

tód (Grecula — Kuchárski , 1981). 
V tektonickom s t rome vyčleňujeme od

spolu nahor 5 zón (obr. 4. 5): 
1. Zóna základného zlomu je ešte pod 

vetvením zlomu a má veľkú ampl i túdu 
pohybu blokov na zlome (pr iemerne až 
s tovky m). Vyznačuje sa desiatky m ši

rokým drveným pásmom v okoli zlomu. 
Zlom, resp. zlomové pásmo, sa skladá zo 
skupiny parale lných zlomov obmedzujú

cich j ednu aj viac tektonických dosiek a 
tvoriacich vlastnú zlomovú zónu. Zlomové 
pásmo s častými rôznorodými biologický

mi súbormi sa pri geologickom mapovaní 
prejavuje výraznou zmenou mocnosti a 
t ypu horninového komplexu, príp. aj roz

dielom v intenzi te metamorfózy hornín 
a zmenou úložných a kval i ta t ívnych para 

m e t r o v rudných telies. 
V okolí základného zlomu vznikajú 

spr ievodné (sperené) zlomy. a to ako vý

sledok pohybu blokov pozdĺž zlomu (Kvet. 
1983a takéto zlomy nazval sekundárne) . 
Na zlom sú or ientované šikmo až t akmer 
kolmo, ba miestami vznikajú zlomy vejá

rovitého typu (zodpovedajú im malé do

l inky smerujúce k hlavnej doline). Úklon 
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Obr. 4. Vertikálny 
rez — schéma dvoch 
najčastejších prípa
dov vertikálneho vet
venia zlomu 
Fig. 4. Vertical sec
tion displaying the 
scheme of most fre
quent cases of verti
cal fault ramification 
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sekundárnych zlomov. na rozdiel od pr i 
márneho zlomu. je miernejší . 

Zóna pod vetvením zlomu sa geofyzi
kálne prejavuje pri použití metódy elek
t r ického odporu, magnetometr ie , veľmi 
dlhých vín, pri merkuromet r i i , ale aj 
v gravimetr ických mapách a v mape 
spontánnej polarizácie. 

V reliéfe t e rénu Volovských vrchov tú to 
zónu zvýrazňuje 20—100 m široká erozív

na depresia, v ktorej sú najnižšie a na j 

dlhšie časti dolín. 
2. Zóna zlomov 1. vetvenia zlomu je 

morfologicky veľmi zreteľná, pretože vet

venie dolín je totožné s vetvením zlomu. 
Je niekoľko typov vetvenia zlomu (obr. 4), 
a odlišujú sa uhlom medzi vetviacimi sa 
zlomami a počtom vetiev. Členenie zlomu 
býva dvojvetvové alebo t rojvetvové. Zá

konitosti vzniku rozličných typov vetve

nia ani príčinu rozličného sklonu (uhla 
vetvenia) zlomov 1. až 3. vetvenia sa n á m 
nepodari lo zistiť. V rigidnejších horn inách 
je uhol vetviacich zlomov väčší ako 65° 
(najčastejšie 72—80°) a zvyčajne je v nich 
dvojvetvové členenie zlomu. V plas t ickej 

ších súvrstviach je uhol vetvenia spra

vidla ostrejší, menší ako 50°. najčastejšie 

sec joints 
sek pukliny 

E 
I? 
n 
5 

primárny blok 
(geotektonický blok) 

primary block unit 
(geotectonic block unit) 

E 
3-e 

Obr. 5. Kategorizácia blokov v tektonickom strome vo vertikálnom reze. I — bloky 
(primárne) prvej kategórie medzi základnými zlomami (blok podlá Kvéta. 1983), 
II — bloky druhej kategórie sú medzi zlomami 1. vetvenia (deciblok), III a IV — 
bloky tretej a štvrtej kategórie sú medzi zlomami 2. a 3. vetvenia (centiblok), V — 
bloky piatej kategórie sú medzi zlomami 4. vetvenia (miliblok) 
Fig. 5. Categorization of block units in a tectonic tree in vertical sense. I — primary 
block units (of first category) between main faults (block unit according to Kvet, 
1983), II — block units of second category between faults of the ramification 
(deciblock unit), III and IV — block units of third and fourth category occur 
between faults of the second and third ramification (centiblock unit), V — block 
units of fifth category occur between faults of the fourth ramification (millblock 
unit) 
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36—42°, a členenie zlomu býva aj troj

vetvové (pri trojvetvovom členení by 
mohlo ísť aj o rejuvenizáciu zlomu. kto

rej by zodpovedala stredná vetva s ver

tikálnym priebehom). Najčastejšie dva 
prípady vetvenia zlomu s rozličným uhlom 
vetvenia znázorňuje obr. 4. 6. 

astikum » % % , 
A. A A / 

thlorít-sericit 

yJ:". •'.'-. rtielopsomít 

— o—. 

Obr. 6. Tektonický strom na geologickej 
mape v okolí granitového telesa Humel (po
dlá Fabiana. manuskript geologickej mapy) 
Fig. 6. Tectonic tree on the geological map 
in the area of Hummel granite body 
(according to Fabian, manuscript of the geo
logical map) 

Prvé vetvenie zlomu sa geologicky pre

javuje ešte zreteľne, kým geofyzikálne iba 
na profilových meraniach a na reziduál

nych gravimetrických mapách odrážajú

cich pripovrchovú geologickú situáciu. 
Od počiatku vetvenia zlomu do výšky 

40—80 m je intenzívne tektonické drve

nie a mylonitizácia. Významné sú aj zme

ny parametrov litologických a rudných ob

jektov. 
3. Zóna druhého vetvenia zlomu sa za

čína o 80—150 m nad prvým vetvením. 
Väčšina zlomov prvého vetvenia sa opäť 
člení podobne, ako sme už opísali, a pri

bližne v rovnakej nadmorskej výške. Tak 
sa počet zlomov zdvojnásobuje až stroj

násobuje. Amplitúda pohybu blokov na 
zlomoch je oveľa menšia, avšakúmerne 
k počtu zlomov sa zvyšuje aj množstvo 
blokov nižšej veľkostnej kategórie (bloky 
veľké iba desiatky m). Litologické, tek

tonické a ložiskové štruktúry sú už menej 
výrazne postihnuté, ale frekvencia ich 
tektonického porušenia je dosť veľká. 
V miestach vetvenia je silná katakláza 
a mylonitizácia hornín, a to do výšky 
20—60 m od bodu vetvenia. Katakláza je 
príznačná pre tektonický klin, ktorý mor

fologicky vytvára depresiu so zamokre

ním. Od miesta druhého vetvenia zlomu 
sa morfológia územia vyznačuje veľkou 
členitosťou, strmými svahmi až zrázmi, 
početnými menšími, často strmo zareza

nými dolinkami s najvrchnejšími časťami 
potôčikov. 

Zlomy druhého vetvenia sa geofyzikál

ne prejavujú iba pri profilovom meraní, 
najmä pri použití metódy elektrického 
odporu. Nimi sa zisťuje, že sa zlomy dru

hého vetvenia prejavujú menej intenzív

ne, anomálie sú častejšie, resp. sa zosku

pujú. Geofyzikálne údaje dobre korelujú 
s výsledkami geologického mapovania. 

4. Zóna tretieho vetvenia zlomu je 
o 60—120 m vyššie. Mnoho zlomov tohto 
typu vetvenia má už len malý význam 
a na povrchu sa často ani nedajú zistiť. 
Spôsob členenia zlomu sa zachoval, ale 
výškový interval zlomu je oveľa kratší. 
V tejto zóne býva veľa malých zlomov 
s malou amplitúdou pohybu na zlome, 
a preto sú identifikovateľné iba pri po

drobnom geologickom mapovaní. Tekto

nické porušenie je intenzívne takmer 
v celom priestore, a preto sa územie s tre

tím vetvením zlomu vyznačuje silnou ka

taklázou hornín. Mylonitové zóny sú zried

kavejšie. Miesta takéhoto vetvenia zlomov 
sú spravidla pramennou oblasťou potôči

kov. Morfologické tvary terénu nad tre

tím rozvetvenim sú miernejšie a sú cha

rakteristické pre vrchné častí dolín. t. j . 
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pre uzáver doliny, ktorý má veľmi často 
tvar amfiteátra. Tretie vetvenie zlomu sa 
geofyzikálne indikuje ako široká drvená 
zóna. 

5. Zóna štvrtého vetvenia zlomu pred

stavuje vyznievanie a zánik zlomu. Malé 
zlomy a zlomíky možno iba predpokladať, 
pretože sa na povrchu nedajú registrovať 
(okrem súvislejších skalných odkryvov). 
Sústava zlomov prechádza do zóny s hus

to frekventovanými puklinami (sekundár

ne pukliny), na ktorých už nie je posun 
(prechod zlomu do sekundárnych puklín, 
opísal napr. Hodgson. 1961, avšak nie 
v súvislosti s vetvením zlomu, ale so vzni

kom zlomu a s jeho sprievodnými javmi). 
S postupným zánikom tektonického stro

mu sa zmenšuje aj tektonická porušenosť 
hornín. Tam, kde je štvrté vetvenie zlo

mu sú morfologické tvary reliéfu nevý

razné, terén málo členitý, horské svahy 
mierne, s prechodom do malých náhor

ných plošín, ktoré sú približne v rovnakej 
nadmorskej výške (1100—1200 m) a môžu 
byť zvyškami zarovnaného (mladoneoid

ného, azda predštajerského) povrchu. 

Bloková stavba územia s vertikálnym vet
vením zlomu 

Zlomy členia územie na bloky rozlič

ného (mnohouholníkového) tvaru, ktorých 
veľkosť závisí od pozície v tektonickom 
strome. Kmeňové (základné) zlomy a zlo

my prvého vetvenia ohraničujú primárne, 
základné bloky. resp. bloky I. kategórie. 
Sú to najväčšie bloky (stovky m. zried

kavo aj km) a vymedzujú sa pri povrcho

vom geologickom mapovaní. Najčastejšie 
sú v menšej nadmorskej výške (približne 
do 750 m, najčastejšie do 600 m). Najlep

šie sa v nich zachovali litologické. tekto

nické, metamorfné, ložiskové a i. štruk

túry, a tak sú najvhodnejším objektom na 
výskumné a ložiskovoprieskumné účely. 

V tzv. korune tektonického stromu, kto

rú tvoria zlomy 1.—4. vetvenia, sú bloky 
smerom nahor stále menšie, a to II. až 
IV. kategórie, teda sekundárne bloky 
(obr. 5). Bloková stavba sa postupne stá

va nevýraznou a prechádza do systému 
sekundárnych puklín. Iba bloky medzi 
1. a 2. vetvením zlomu sú desiatky až 
prvé stovky m veľké a ešte vhodné aj na 
zachovanie priaznivého vývoja rudných 
žíl a iných geologických fenoménov. 
Zväčšovanie počtu blokov na úkor ich 
veľkosti vo vyšších častiach tektonického 
stromu spôsobuje tektonickú deštrukciu 
geologických objektov (komplikuje sa su

perpozícia vrstiev, mylonitizácia a kata

kláza stiera znaky pôvodnej metamorfózy 
hornín, zastiera sa staršia tektonická 
stavba, rudné ložiská sú tektonicky zne

hodnotené a pod.). 
Z uvedeného vychodí, že ak sú v istom 

území na povrchu najvrchnejšie časti 
tektonického stromu, potom sú väčšie 
bloky so zachovanými primárnymi štruk

túrami až niekoľko sto m pod povrchom, 
a to v závislosti od veľkosti tektonického 
stromu. Možno to stanoviť aj podľa geolo

gickej mapy. 

Tektonický strom a geologická mapa 

Na geologických mapách rozličných 
mierok sa spravidla vymedzuje (okrem 
zriedkavých výnimiek) málo zlomov a aj 
náznaky vertikálneho vetvenia zlomov 
mapy registrujú iba veľmi zriedka. Zis

tenie tektonického stromu veľmi pomáha 
geológovi pri poznávaní reálnej geologic

kej situácie v teréne (obr. 6). Mapovanie 
tektonických stromov je dôležité aj z prak

tického hľadiska. Geologické mapovanie 
v tektonickom strome je veľmi náročné, 
vyžaduje „túrovanie" v istých výškových 
úrovniach tektonického stromu i ..vychá

dzanie" biologických hraníc. Dobrým po
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mocníkom je pritom morfológia terénu, 
pretože v nej sa zlomové a litologické fe
nomény citlivo odrážajú. 

Pri zistení, že sa väčina zlomov vetví 
vo forme tektonického stromu, by v sú

lade s tým, čo sme už uviedli, mali byť 
na geologickej mape odlíšené základné 
(kmeňové) zlomy od zlomov vetvenia. 
resp. primárne geotektonické prvky od 
prvkov štruktúrnej geológie. 

Na geologickej mape sa povrchový prie

beh zlomu dosť často vyznačuje vo forme 
nepravidelnej krivky s častým stáčaním, 
niekedy až skoro v pravom uhle. Je pre

ukázané, že väčšina zlomov má priamo

čiary priebeh. Pri križovaní zlomov roz

ličných smerov sa stáva, že morfologicky 
aj geologicky je v istom úseku dôležitý 
jeden zlom, v inom iný a odlišného sme

ru, a tak ide o kombináciu zlomov, resp. 
o zložený (kombinovaný) zlom (typ viac

násobne zalomeného zlomu, Kvet, 1983) 
prechádzajúci najaktívnejšími segmentmi 
rozličných zlomov. Kľukaté a oblúkovité 
zlomy sú skôr v bridličnatých súvrstviach 
a v nich by mohli byť aj smerovo modi

fikovaným obrazom hlbšie ležiacich pria

močiarych zlomov. J. Zeman (1975) po

kladá kľukaté zlomy za štruktúrny feno

mén integrujúci rôznosmerné zlomové 
pohyby v kompetentnom podloží. 

Tektonický strom a rudné ložiská 

Od vertikálneho vetvenia zlomu vo 
veľkej miere závisí aj zachovanie alebo 
deštrukcia rudných štruktúr. Pokiaľ vet

venie zlomu je pomineralizačným javom. 
na rudné ložisko pôsobí vždy deštrukčné. 
Ložiská nerastných surovín sú najlepšie 
zachované v základných, veľkých blokoch, 
teda mimo tektonického stromu (obr. 7), 
čiže sú aj z hľadiska zachovania rudných 
telies najperspektívnejšie. 

Ak je ložisko v bloku medzi 1. a 2. 

vetvením, zachovalo sa, ale je už segmen

tované. Rudné teleso môže byť na zlo

moch značne posunuté (podobne aj 
v predchádzajúcom prípade), najmä ver

tikálne, a to aj niekoľko sto m. V takom 
prípade môže byť zlom aj sekundárnou 
(tektonickou) hranicou v charaktere vý

voja a kvality minerálnej výplne žily 
(napr. stratiformné ložiská na kmeňovom 
zlome, a to v časti ešte pod jeho vetve

ním, môžu byť tektonicky ukončené v dô

sledku výzdvihu bloku a následnej denu

dácie rudonosného horizontu alebo na

opak značne poklesnuté). 
Rudné ložiská postihnuté 2. až 4. vet

vením zlomu sú natoľko porušené, že sú 
neperspektívne. Segmentácia rudnej štruk

túry je intenzívna, avšak posun segmen

tov žily je stále menší, a to smerom od 
spodnej do vrchnej časti tektonického 
stromu. 

Z uvedeného vychodí, že v danom prí

pade ložiská nerastných surovín majú 
najmenej priaznivý vývoj vo vrchných 
častiach horských masívov, v ktorých sú 
koruny tektonických stromov. Nad vet

vením zlomu by opäť mohol byť priaznivý 
vývoj rudných telies, pokiaľ horské masí

vy túto hranicu presahujú (vo Vdov

ských vrchoch takéto prípady nie sú, resp. 
sú iba ojedinelé). 

Prítomnosť tektonického stromu v území 
s rudnými ložiskami významne ovplyv

ňuje metodiku vyhľadávacích prác. naj

mä hodnotenie perspektívy ložiska. Rud

ný objekt v tektonickom strome má ne

pravidelný, šošovkovitý vývoj. takže 
v ňom treba očakávať aj negatívne vý

sledky prieskumu (obr. 8). Pod úrovňou 
vetvenia zlomu môže mať tá istá rudná 
štruktúra priaznivý vývoj, pravda, ak sú 
priaznivé iné podmienky na vznik zrud

nenia. Podľa toho možno pod najvyššími 
časťami horských masívov, t. j . pod tekto

nickými stromami, očakávať priaznivo 
zrudnené štruktúry, aj keď na povrchu 
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Obr. 7. Deštrukcia rudných telies a zóny mylonitizácie a kataklázy v oblasti tekto
nického stromu — vertikálny rez naprieč tektonickým stromom 
Fig. 7. Destruction of orebodies and milonitization zones to cataclasis in the space 
of tectonic tree: vertical section across the tectonic tree 

sú iba ich bezvýznamné indície (obr. 8). 
Hĺbka takej to zóny sa dá určiť z geologic

kej mapy. 

Rejuvenizácia zlomov 

Problemat ikou rejuvenizácie zlomov sa 
zaoberala aj tektonická konferencia 
v Smoleniciach. Z početných prác výcho

du že najmarkantne jš ie sa prejavujú 
mladé zlomy, avšak často majú s taré za

loženie (Maheľ, 1969), resp. ide o nalo

žené š t ruk tú rne plány (Rozložník. 1969). 
Opakované pohyby na tom istom zlome 
sa kartograficky len ťažko dajú vyjadriť, 
preto sa na mape zaznačuje iba ich n a j 

výraznejší prejav (Zoubek. 1969). 
V gemeriku sú mnohé miesta so z re j 

mou rejuvenizáciou zlomu. Pre javuje sa 
to tak, že výrazný zlom, resp. zlomové 
pásmo prechádza cez starší tektonický 
strom, využíva segmenty vetvenia s ta r 

šieho zlomu alebo vzniká nový zlom 
s miernou odchýlkou smeru. 

Nové zlomy v území so staršími t ek to
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Obr. 8. Pod najvyššími časťami horských 
masívov (pod korunami tektonického stromu) 
môžu byf priaznivé podmienky na vývoj 
rudných telies, najmä v blokoch medzi pri
márnymi zlomami 

Fig. 8. Favourable conditions may be preser
ved for orebodies in highest parts of mountain 
masses (below the crown of a tectonic tree) 
mainly in block units limited by primary 
faults 

nickými stromami majú kmeňové časti 
vyššie. Ich vetvenie možno očakávať 
v nadložných mezozoických masívoch. 

Regionálne (či už oživované alebo naj

mladšie) zlomy súvislé prechádzajú aj 
viacerými tektonickými jednotkami Zá

padných Karpát. Niektoré z nich sú aj 
v súčasnosti aktívne. Pre regionálne zlo

my a zlomové pásma je charakteristické. 
že do ich smeru sú transportované aj 
staršie litologické. tektonické a ložiskové 
štruktúry a spôsobujú tzv. stáčanie (ohyb) 
horninových pruhov alebo ich kulisovité 
posúvanie. Mladšie zlomy sú v porovnaní 
so staršími zriedkavejšie a bývajú ekvi

dištančne rozmiestnené v štyroch hlav

ných smeroch (SV—JZ. SZ—JV, V—Z a 
S—J), a to vo vzdialenosti 4—5 km, resp. 
10 až 20 km. Smerové odchýlky nových 
zlomov sú oproti starším miestami dosť 

zjavné, ale sukcesia ich vzniku sa ťažko 
stanovuje. Možno predpokladať, že zlo

mové štruktúry jednotlivých orogénov 
majú isté smery (Kvet, 1984). 

Zo vzťahu zlomov v paleozoických a 
triasových komplexoch (obr. 9) usudzu

jeme, že zlomy v územiach so staropaleo

zoickými súvrstviami môžu byť neskoro

variské až staroalpinske. teda vznikli po 
ukončení variských kompresných (vráso

voprešmykových a príkrovových) proce

sov. Ďalej predpokladáme, že tieto zlomy 
ovplyvňovali aj staroalpinske sedimen

tačné bazény a vyvolávali v nich zmeny 
faciálneho vývoja sedimentov. Podľa toho 
im možno prisúdiť dlhodobú aktivitu me

niacu sa v priestore a v čase. Ak je tento 
predpoklad správny, potom je rejuveni

zácia zlomov ustavične sa obnovujúcim 
procesom v období orogénneho pokoja, 
a to s fázami rapídnej zlomotvorby a s fá

zami tektonickej stabilizácie, ktoré mož

no zistiť z faciálneho vývoja mezozoika. 
Druhým významným obdobím vzniku 

rejuvenizácie zlomov bolo mladoalpinske 
obdobie, v podstate pokriedové. ktorého 
fázy rapídnej zlomotvorby sú už dokáza

né, najmä v neogénnych panvách (Rudi

nec — Slávik. 1970: Vass — Hupka. 1975). 

Záver 

Sústava zlomov rozličných veľkostných 
kategórií, veku a smerov vytvára mo

zaiku blokov — od megablokov až po 
mikrobloky — a zlomov od planetárneho 
významu až po pukliny, navyše kombino

vané primárnymi a sekundárnymi štruk

túrami. Dešifrovať blokovú stavbu s roz

mermi desiatky až stovky m je pre ..den

nú" prax najdôležitejšie, a preto sme sa 
v tomto príspevku zaoberali jednou z prí

čin vzniku sekundárnej blokovej stavby 
v dôsledku vertikálneho vetvenia zlomov. 
Vetviaci sa zlom má tvar tektonického 
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Pliocene to 
recent foutts 

pliocenno- - * 
recentnŕ 2tofay 

Lote Variscan to Birfy Alpine toutts 
neskarovoris*^- ronoalpiisr* ztomy 

Laie Alpine (rejuveoizotion of older faults) and ne» faults 
neoalprnske (rejuvertzaaa starších zlomov) 

a nove' zlomy 

rTioceneto 
. recent 

Obr. 9. Model vanských, alpínskych a rejuvenizovanvch zlomov. 1 — variská tekto
nická etaz, 2 — alpinska tektonická etáž, 3 — mladoalpinska tektonická etáž (keno
zoikum), 4 — neskorovariské a staroalpinske zlomy, 5 — mladoalpínske zlomy a reju
venizovane staršie zlomy 
Fig. 9. Model of Variscan, Alpine and rejuvenized faults. 1 — Variscan tectonic level 
2 — Alpine tectonic level, 3 — Late Alpine tectonic level (Cenozoic) 4 — Late 
Variscan and Early Alpine fault, 5 — Late Alpine fault and rejuvenized older fault 

stromu, ktorým zlom smerom hore po

s tupne zaniká. V území s t ek tonickým 
s t romom sú geologické a ložiskové ob

jekty deštruované. 
Význam tektonického s t romu nie je 

z pohľadu iných geologických odvetví, ale 
najmä z praktickej s t ránky zanedbateľný. 
Pre inžiniersku geológiu je tektonický 
strom oblasťou silného porušenia horn i 

nového masívu. Na to sa musí pamätať aj 
pri zakladaní stavebných, energetických, 
banských a iných objektov. Z hydrogeolo

gického hľadiska je tektonický s t rom vý

značnou akumuláciou a komunikačnou 
oblasťou vody a možno v ňom zistiť smer 
prúdenia vody. 

Recenzoval M. Maheľ 
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Vertical ramification of faults 

PAVOL GRECULA 

The paper paids attention to faults found 
recently in the Slovak Ore Mts. (in the part 
called the SpišGemer Mts.) in the course of 
geological mapping into detailed maps. Dur
ing the longtime fieldwork and. recently, 
also based on geophysical data, it was obser

ved that some faults split upwards into sub
ordinated dislocations till gradually die out. 
The feature is well observable in areas 
where the altitude distance between hills 
and valleys is at least 600 m. 
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Results of field investigations and mea
surements 

It is known long ago that surficial morpho
logy of terrain reflects quite well the course 
of faults and that surficial streams tend to 
follow fault belts (e. g. Plička, 1964). Hobs 
(1911), Khain (1964) and Loyd (1956) 
pointed out that even small movements along 
faults led to rock disturbances causing ac
celerated denurtion and leading so to valley 
development. Moreover, it is possible to 
deduce from recent investigations that there 
is almost no valley or morphological 
depression in slope without a fault and vice 
versa. 

There is great difference in lithology and 
in thickness of rock belts along both sides 
of faults running along greater valleys. Hence 
such fault is easy to evidence, however, in 
uppermost parts of hills (some 800 m higher) 
the same fault is expressed much less pro
nouncedly or it may not be identified at all 
(fig. 1). Along the sides of a main ridge there 
are valleys running in opposite directions 
and originated along the same fault as a 
paired system. Nevertheless the same fault 
crossing the ridge is not always registered in 
geological maps due to its weak surficial 
expression. 

Valley ramifications toward the source 
areas of streams occur again along faults 
the number of which steadily increases 
upwards. The initial branching of valleys is 
located roughly in the same altitude on both 
sides of a mountain ridge (fig. 2). It is 
possible to deduce from this feature that the 
fault begins to ramify into two parts in the 
same altitude level and this occurs in areas 
extending several tens of kilometres. Such 
situation occurs in the case of larger faults 
hence the average geomorphological forms 
are the same in same altitudes. 

Hence it is possible to deduce that large 
portion of valleys represent the eroded space 
where crowns of tectonic trees developed 
(fig. 3). Confronting these data with geolo
gical situations, ore deposits and tectonic 
structures along both sides of faults, or else 
with the geophysical data, an upward 
branching of faults has been found in ma
jority of cases during geological mapping. 
The number of such ramifications is the 
higher the greater is the altitude whereas the 
importance of fault gradually decreases or 

it completely dies out. The feature is called 
vertical ramification of faults (upward) and 
its result is the tectonic tree (fig. 4). 

The fault ramification may be subdivided 
into several stages and single segments of 
vertical ramifications are assigned as a stem 
(basic, or primary) fault, faults of first 
ramification, faults of second ramification, of 
third and of fourth ramification (faults of 
the first to fourth ramification representing 
secondary dislocations) passing into secondary 
(derived) fissures then into concentrated se
condary joints till these die out. The system 
of faults and fissures from the first ramifica
tion to the dying out is called the crown of 
a tectonic tree. 

Vertical ramifications of a main fault and 
of secondary faults are basically symmetric 
and paired. There are however numerous 
exceptions what is depending on the aniso
tropy of the respective rock mass in which 
the ramification occurred. The fault ramifi
cation leds to gradually smaller block unit 
development (fig. 5) which may be called 
(according to Kvet, 1983): block units 
(1—10 km), deciblock units (0.1—1 km), 
centiblock units (10—100 m) and miliblock 
units (1—10 m) occupying gradually higher 
positions in the tectonic tree. The probable 
presence of tectonic block units may be 
predicted from topographic maps, areal or 
space photographs but it is merely the geo
logical map and its analysis together with 
geophysical data which may prove their 
existence. 

Geophysical data are very important for 
the identification of faults and block struc
ture (gravimetry, magnetometry. spontaneous 
polarization data) and block units are even 
better established by geophysical data than 
solely from geological ones (Gay, 1970. Gre
cula — Kuchárski, 1981). For a more detailed 
subdivision, not only the data obtained from 
microgravimetric survey (Polanský, 1978) but 
also from detailed magnetometry and areal 
gravimetry completed by gravimetric mo
delling and a complex of further geophysical 
data are useful (Grecula — Kuchárski, 1981). 

Five zones may be identified in a tectonic 
tree. These are as follows. 

1) Zone of the main fault still belongs to 
first ramification revealing great amplitude 
of displacement (hundreds of metres in 
average). The zone contains a crushed 
belt along the fault broad tens of metres. 
The fault itself (or the fault belt) consists 
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of a set of parallel faults limiting one, or 
more, tectonic slabs and creating the tectonic 
zone proper. In the recent relief of the Vo-
lovské vrchy Mts. such belts are pronounced 
by a 20—100 m broad tectonic depression in 
which the lovermost and longest portions of 
valleys are located. 

2) The zone of first ramification is morpho
logically well expressed as the valley rami
fications are identical with the ramification 
of thee main fault (fig. 4) differing only by 
angles between ramifying faults and by the 
number of branches. The ramification may 
be into two or three faults. In more rigid 
rocks the ramification angle is higher than 
65° (most frequently 72—80°) and the rami
fication into two branches is the most 
frequent case. In more plastic sequences the 
angle is mostly smaller than 50' (mostly 
36—42") and even ramifications into tkree 
faults do occur where the central branch 
may have vertical attitude. The two most 
frequent cases of fault ramifications are in 
fig. 4 revealing different angles between 
faults. 

From the beginning of ramification to a 
40—80 m altitude, strong tectonic crushing 
and milonitization occur in this zone. Also 
changes in lithological and ore parametres 
are important. 

3) The zone of second fault ramification 
sets in some 80—150 m above the first one 
(in vertical sense). Majority of faults from 
the first ramification split again in a similar 
way as already indicated and roughly in the 
same altitude. This leads to duplication, or 
till triplication, of their number. The ampli
tude of movements is considerably smaller 
but the number of originating block structures 
of lower category is proportionally increasing 
(block units of tens of metres size). In sites 
of ramifications the rock is strongly cata-
clased and milonitized in some 20—60 m 
altitude distance above the ramification. 
Cataclasis is typical feature for the tectonic 
wedge creating here a morphological depress
ion on the surface with frequent water-logg
ing. Upwards from the site of second ramifi
cation, the areal morphology is strongly diss
ected with steep slopes to cliffs and frequent 
deeply cutted side vallyes localizing the 
headwaters of streamlets. 

4) The zone of third ramification occurs 
some 60—120 m higher (in vertical direction). 
Numerous faults of this type have already 
small importance and frequently may not be 

identified on the surface. The manner of 
fault ramification is preserved but the altitude 
span of single faults is considerably smaller. 
Numerous minute faults revealing but small 
amplitude of displacement occur in the zone 
therefore such faults are identifiable only by 
detailed mapping. Tectonic disturbances are 
strong occupying almost the entire space and 
the entire zone reveals strong cataclasis of 
rocks. 

5) The zone of fourth ramification corres
ponds to dying out and gradual decay of the 
main fault. The fault system passes there 
into a zone of densely jointed belt (secondary 
joints) without signs of displacement. With 
the gradual decay of the tectonic tree, also 
the tectonic disturbance of the rock mass 
decreases. Surficial morphological forms are 
smooth in the zone of fourth ramification. 
The surface is here smoothed and slopes are 
mildly inclined passing into small plateaus 
roughly situated in the same altitudes 
(1,100—1,200 m). 

The tectonic t ree and the geological map 

Geological maps usually feature, if not 
exceptionally, only few faults and even signs 
of vertical fault ramifications are rarely 
expressed. The determination of a tectonic 
tree represents important aid for geologist 
in the knowledge of real situations in the 
field (fig. 6). Mapping of tectonic trees is 
important even for practical purposes. 
However the geological mapping in a tectonic 
tree is very difficult. 

The experience that most of faults ramify 
into a tectonic tree would lead to the 
distinction of main faults from ramified ones 
or that of primary geotectonic elements from 
those of structural geology in the geological 
maps. The surficial course of a fault is 
frequently marked by an irregular curve 
with frequent bends sometime even at right 
angle. It is proved that the majority of faults 
display straight course. In the sites of fault 
crossings under different strikes frequently only 
one fault is important both for morphology and 
geology in a certain segment whereas another 
fault in other one. Or, one deals with 
composed (combined) fault (e. g. the type of 
several-times cranked fault: Kvet. 1983) 
passing through the most active portions of 
several faults. Cranked and arched faults are 
more frequent in slates representing probably 
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surficial tracers of deeper straight faults 
with modofied surficial course. Zeman (1975) 
considers the cranked faults to repre
sent structural phenomenon integrating fault 
movements of various sense in a competent 
basement. 

The tectonic t ree and ore deposits 

The preservation or destruction of ore 
accumulations are depending, to a considerable 
degree, on the vertical ramification of faults. 
So long as the ramification is a post-mine
ralization feature, its influence is always the 
destruction of orebody. Deposits are best 
preserved in main large block units i. e. 
outside of tectonic trees (fig. 7) where also 
the orebodies remain preserved. When the 
deposit occurs between the first and second 
ramification, it is preserved although 
segmented. Deposits disturbed by the second 
to fourth ramifications are degraded to such 
degrees which causes their destruction. 
Segmentation of ore structure is there strong 
but displacements are gradually smaller 
from the base to the top of tectonic tree. 

The feature means that ore deposits are 
less favourable in upper parts of mountain 
masses where the crowns of tectonic trees 
do occur. Over the fault ramification the 
deposit might be again preserved in cases 
when the mountains overpass this boundary. 

The presence of a tectonic tree in the area 
with ore deposits significantly influences the 
methodics of prospection and, mainly, the 
forecast of deposits. Orebodies in tectonic 
trees reveal irregular lense-like shapes what 
may lead to negative results of prospection 
(fig. 8). 

Rejuvenization of faults 

Several areas in the Gemeric Unit reveal 
rejuvenization of faults. The result is that 
a pronounced fault, or fault belt, crosses an 
older tectonic tree utilizing segments of 
ramification in the older fault or a new 
fault develops displaying slightly other strike. 

Regional faults and fault belts are cha
racterized by transported structures (litholo-
gical, tectonic and ore-bearing ones) into 
their strikes leading to bends of rock belts 
or to their "en echelon" shifting. If compared 
with older faults, the subsequent faults are 
less frequent being equidistantly distributed 

into four main directions (NE—SW, NW—SE, 
E—W and N—S). 

Strike deviations of subsequent faults are, 
if compared with the older ones, distinct in 
places but their succession may hardly be 
established. It may only be supposed that 
faults originated during separate orogenic 
events display the same strikes (Kvet, 1984). 

Relations between faults in Paleozoic and 
Triassic complexes (fig. 9) lead to the con
clusion that faults in Lower Paleozoic units 
have Late Variscan to Early Alpine ages and 
that originated after the termination of 
Variscan compression (folding-thrusting and 
nappe creation) processes. Further it may be 
presumed that these faults influenced the 
Early Alpine sedimentation basins imposing 
facial changes. Accordingly, a long-lasting 
activity along these faults may be deduced 
with changing intensity in time and space. 
If this presumption is right, then fault reju
venization is a steadily renewing process in 
time of orogenic quiscence interrrupted by 
phases of rapid faulting or of tectonic stabi
lization which may be deduced from facial 
changes in Mesozoic sequences. 

Another significant period of fault rejuni-
zation was the Late Alpine one, in fact 
Post-Cretaceous, when phases of rapid fault 
development are proved mainly in Neogene 
basins (Rudinec — Slávik, 1970, Vass — 
Hupka, 1975). 

Conclusions 

The system of faults of various size, age 
and strike creates a mosaic of block units 
from mega-blocks to micro-blocks and from 
faults of planetary meaning to joints, 
moreover combined with both primary and 
secondaiy structures. Deciphering the block 
structures attaining sizes from tens to 
hundreds of metres is the most important 
task for "daily" practice. Therefore the paper 
concentrated to a single cause leading to 
secondary fault ramification. Ramified faults 
create a tectonic tree in which the fault 
gradually dies out upward. Geological and 
ore-bearing objects occur destroyed in the 
space of a tectonic tree. 

The importance of the tectonic tree may 
not be neglected even from the viewpoint of 
other geological disciplines but mainly for 
its practical impacts. For engineering geology 
the space of the tectonic tree means strong 
destruction of the rock mass. This must be 
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kept in mind during construction foundation 
for building, power plant, mining and other 
purposes. From hydrogeological point of 
view, the tectonic tree represents important 

accumulation and communication area of 
groundwater where its passage may be 
identified. 

Preložil I. Varga 

R E C E N Z I A 

J. B. M g a y n a r d : Geochemistry of Sedi
mentary Ore Deposits. Springer-Verlag. 
New York — Heidelber — Berlin. 305 s. 

Rudné ložiská tvoria velmi rozmanité typy. 
často nejasnej genézy a nejasných vzťahov 
k horninovým komplexom, v ktorých vystu
pujú. Ich štúdium vyžaduje multidisciplinár
ny prístup, v ktorom má geochémia svoje 
nezastupitefné miesto. 

Postupne sa stále viac ukazuje, že pri tvor
be rúd zohrávajú velkú úlohu sedimentárne 
procesy. Pri týchto procesoch sa v súvislosti 
so zmenou podmienok migrácie tvoria geo
chemické bariéry, ktoré majú vplyv na aku
muláciu prvkov. Medzi najdôležitejšie fakto
ry, ktoré kontrolujú koncentráciu prvkov 
patria Eh a pH. 

O týchto geochemických procesoch vzniku 
hlavných sedimentárnych ložísk pojednáva 
recenzovaná kniha J. B. Maynarda Geoche
mistry of Sedimentary Ore Deposits. Autor 
v nej vychádza z geochemického štúdia sedi
mentárnych hornín a z prednášok venova
ných sedimentárnym rudným ložiskám na 
univerzite Cincinati (USA). 

V niekoľkých samostatných kapitolách sú 
V tejto knihe opísané ložiská sedimentárnych 
rúd železa, striebra a medi, hliníka a niklu, 
mangánu, uránu, olova a zinku. Každá kapi
tola je zostavená podlá rovnakej schémy a 
zahrňuje mineralógiu a petrografiu, vertikál
nu zonálnosf, geochemické teórie vzniku lo
žísk, včetne niektorých izotopických údajov. 
Jednotlivé typy ložísk sú ilustrované na prí
kladoch. Krátky súhrn za každou kapitolou 
uľahčuje orientáciu v problémoch. V posled
nej (ôsmej) kapitole opisuje autor príklady 
vulkanickosedimentárnych rúd a ich spätost 
s prejavmi platňovej tektoniky. 

Pretože v našej aj v zahraničnej literatúre 
je pomerne málo monografických prác veno
vaných geochémii sedimentárnych hornín a 
rúd, možno ju odporučiť všetkým, ktorí sa 
zaoberajú štúdiom sedimentárnych hornín, 
genézy rudných ložísk a geochemickými 
aspektami poznávania geologických procesov. 

Kniha (učebnicovej povahy) je dobre ilu
strovaná a v závere obsahuje rozsiahly re
gister použitej literatúry z ostatných rokov, 
čo umožňuje jej informatívny charakter. 

Ján Čurlík 


