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Evaporites of the Mediterranean Tethys and Paratethys Neogene; application of 
results of the IGCP No. 25; part 3 

JÁN SENES 

Geological Institute of the Centre of Geoscience Research, Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 9, 814 73 Bratislava 

( Received 30. 1. 1989) 

Abstract 

The presented third contribution of the author's series is dealing with the space and time distribution 
of Neogene evaporite deposits in an extensive intercontinental area between the Atlantic and Indopacific 
regions. In the text and illustrations presented analysis provides indispensable <lata for an exhaustive, i. 
e. including climatic and dynamic-paleogeographic reconstruction of Europe , Northern Africa and 
Western Asia in the last 25 milion years. 

The maps attached to the Final Report of the 
Project No. 25 of the International Geological Corr
elation Programme (Steininger et al., 1985) contained 
only a schematic representation of evaporite occur
rences in individual Neogene stages on the territory 
between the present Atlantic and Indopacific Oceans. 
Regarding their interregional paleogeographic and 
paleoclimatic importance, I consider it useful to 
summarize their more accurate stratigraphic and 
space classification. Thus I present in this series a 
graphical illustration of their distribution (Figs. 1-7). 
I have stressed espécially their space distribution in 
late Middle Badenian in the Central Paratethys 
region and in Messinian in the Mediterranean Tethys 
region. In these two periods the interregional paleo
geographic and paleoclimatic conditions were un
doubtedly in one of these two regions most favou
rable for the evolution of territorially exceptionally 
extensive evaporite deposits. 

I intend to present above all evaporites of hyper
haline marine and hyperhaline lacustrine origin. J did 
not deal with evaporites of terrestrial or fluviatile 
exsudational origin. Thus, in the following it is dealt 
above al! with the deposits of NaCl, KCl, KCl + 
MgCl2 + 6H 20 , KCl -F MgS04 + H20, CaS04, 
CaSO/x 2H20, 2CaS04 + MgS04 + K2S04 + 
2H 20 , MgS04 + H 20; rock salt, anhydrite and gyp
sum are undoubtedly the predominant ones. 

From the illustrations it becomes evident that 
conditions favourable for evaporite formation were in 
Middle Badenian in the foredeep of the Carpathian 
Are and in some parts of he north-eastern and eastern 
Intracarpathian region. This is indicated except by 

the aridity of climate in this time undoubtedly also by 
the signs of a regression of the Paratethys sea towards 
the Mediterranean Tethys and Indopacific Ocean, as 
well as by its becoming shallower. (According to the 
present knowledge this period corresponds approx
imately to the boundary Langhian/Severravalian.) lt 
indicates probably one of the most significant uplift 
periods especially of the Carpathian are, accom
panied by movements of the surrounding regions. 
This uplift affected simultaneously the regions of 
Dinarides, Balcan and other Eastern and Central 
European mountain belts, and perhaps it could be 
connected with the "Leitha-phase" (Hámor, 1978). As 
a result of this, large, more or less isolated, neverth
eless with the disintegrating Middle Badenian sea still 
communicating lagoons could be formed especially in 
the forefield of these mountain belts. This was 
evidently the first pulse, first sign of a separa tion of 
Paratethys from the Neogene Tethys already in ~e 
end of Middle Badenian, i. e. approx. in the beg1-
nning of Serravallian. However, after this first sign of 
a partia! separation the complete isolation of Para
tethys from the Neogene Tethys was interrupted by 
one more marked marine transgression, in Upper 
Badenian. lt flooded except the whole Centra! Para
tethys territory probably also a considerable part of 
Eastern Paratethys, where it became apparent in 
Konkian due to an incresed salinity. (In the preceding 
Karagian time (stage), similar lagoon environments 
with evaporite formation came into existence in 
Eastern Europe and South-Western Asia as in Middle 
Badenian in Centra! Paratethys.) 

As far as the enormous quan tity of evaporites in 
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Messinian is concerned, these are connected above all 
with the extensive Mediterranean Tethys regions 
(Neogene Tethys relic of the Circummediterranean 
area). Geodynamic and paleogeographic controls on 
their formation are presently already sufficiently well 
explained, and thanks to the succesfull conclusion of 
the IGCP Project No. 96 they do not require further 
comments (Cita, 1982). 

However, the concentration of evaporite occurren
ces in some parts of the broader Mediterranean 
region is interesting also in other Neogene periods. 
An analysis of their age and space distribution could 
provide valuable information for paleogeographic 
and geodynamic recontructions. 

In the sedimentation areas of the Rhône Basin 
region, evaporites are predominant especially in Up
per Chattian, namely toward north, up to Switzer
land. Evaporite occurrences can be found in the 
Tajo-Guadiana and Madrid Basin almost in whole 
Miocene and Pliocene, from Tortonian or also in the 
extensive Duero Basin, and as far as Messinian is 
concemed, evaporites occur especially in regions 
lying nearer to the present Mediterranean Alboran as 
well as in Southem Balearic Basin (i. e. on the present 
Pyrenean Peninsula, in the Granada and Batic Basins 
area). Similarly frequent evaporite occurrences can be 
registered in the western part of the Mediterra
nean Tethys, south of the Alboran and Balearic Basins 
on the tectonically exceptionally complicated terrain 
of Northern Africa, above all in Algeria. Here the 
already in Burdigalian abundant evaporite occurren
ces became even more extensive in Langhian and 
especially from Tortonian on. From this time to the 
end of Messinian;-evaporites.were present also in the 
regions of Bizerte, Cap Bon, Golfe de Gabes, as well 
as in eastem and south-westem Tunisia. 

In Eastem Mediterranean region, especialy in 
North Red Sea Basin and in the Suez Basin, the 
scarcity of evaporites is particularly in Messinian not 
surprising (altitude difference to „Lago-Mare"). On 
the other hand, their occurrence is in this region very 
frequent from Langhian to the end of Serravalian. As 
for Near East, especially south of Caucasus, in the 
Mesopotamian, broader Caspian and Zagros regions, 
the formation of large deposits was concentrated in 
Upper Oligocene and Aquitanian, in Serravalian (or 
Karai;,anian) and in Tôrtonian. Occurrences on the 
boundary of Eggenburgian/Ottn~ian, or Ottnan
gian/Karpatian in CentraL.e.ar.ateth.Y-s especially in 
the northem, eastem and southem part of the Car
pathian foredeep, are not negligible. 

The numerical and alphabetical denotations ap
plied in the following list are connected with the 
geographic situation of the basins - see Seneš (1989), 
Steininger et al. (1985). 

1. Late Chattian + Aquitanian = Egerian = ± Caucasian 
(25-21.8 MY) 

1 a. Late Chattian 

lla - Tajo-Guadiana B., Fosa de Madrid, E; llb - Tajo-Guadi
ana B., E. Altomira (lower part of the „Upper Detrital Unit") E; 
14a - Province, Camarque-Golfe du Lyon (in "Complexe Olig
ocene de Camargue") F; 14b - Province, La basse Durance a la 
mer (Gypse d'Aix) F; 15bc - Lyon-Bas Dauphine-Vercors-Dom
bes-Bresse, F; 58a - Erzincan-Cayirli, TR; 70bl - Erzurum
Karayazi Area W. (Cigilgan Fm.) TR; 103b - Bassin d_u Hodna, 
Region E. DZ; 113 - Plateau sous-marin de Kerkennah, Golfe de 
Gabes (in upper part of the "Lower Ketatna Fm."ľ TN; 151 -
Syria (Midyat Fm.) SYR; 

1 b. Early A quitanian 

9b- Ebro Depr. , Rioja-Baja-Navarra ("Yesos de Losarcos Fm.") 
E; Ila - Tajo-Guadiana B., Fosa de Madrid (low. part of the 
"M ,-M, Gr.") E; llal - Madrid B., (low. part of the "Evaporitic 
Unit") E; llb - Tajo-Guadiana B., E. Altomira (upp. part of the 
"Upper Detrical Unit") E; 58d - Erzurum-Askale (base of the 
"Kemerkaya Fm.") TR; 103b - Bassin du Hodna, Region E. DZ; 
II3 - Plateau sous-marin de Kerkennah Golfe de Gabes (in 
"Middle Ketatna Fm.") TN; 151 - Syria (lower part of the 
"Lower Fars Fm." ?) SYR; 

1 c. Late Aquitanian 

lla - Tajo-Guadiana B., Fosa de Madrid (middle part of the 
M1-M 2 Gr.) E; Ilal - Madrid B., (middle-upp. part of the 
"Evaporitic Unit") E; Ub - Tajo-Guadiana B. , E. Altomira 
(lowermost part of the "Termína! Unit") E; 14c - Province, Golfe 
Durancien, F; 58a - Erzincan-Cayirli (Piilk-Engice Fm.) TR; 103c 
- Hodna Oriental (Col de Tifelouine) DZ; 151 - Syria (middle 
part of the "Lower Fars Fm."?) SYR; 

1 d Egerian ( early) 

200cl- Subalpine Molasse (Gypsmergel - late Chattian; see also 
15bc) CH; 20lcl - Mittelländische Molasse (Gypsmergel - late 
Chattian; see also 15bc and 200cl) CH; 

2. Burdigalian = Eggenburgian + Ottnangian + Karpatian = Sak-
araulian + Kozachurian ± Tarchanian (-21,8-16,6 MY) 

2a. Burdigalian in general 

8 - Iberic Depr. (low. part ofthe "Catalayud") E; llal - Madrid 
B., (upp. part of the "Evaporitic Fm." and low. part of the 
"Intermediate Unit") E; llab - Tajo-Guadiana B., Fosa de 
Madrid, E. Altomira (low. part of the "Termína! Unit", upp. part 
of the "M 2 Gr.") E; 

2b. Early Burdigalian (= Eggenburgian = ± Sakaraulian) 

204a3/205c3,5 - Western - Eastem Carpathian Foredeep (base 
of the Modrych Mb.) PL; 204b - Carpathian Flysh Zone in the 
USSR (Upper Krosno Fm.) SU; 356 - Qum B. , Centra! Iran 
(Qum Fm. - upper part) TR; 358 - Albourz (low. "Red Fm.") 
IR; 359 - Zagros B. (midd.-upp. part? of the "Gachsaran Fm.") 
IR; 

2c. Middle Burdigalian (= Ottnangian = ± Kozachurian) 

81bl - Gulf of Suez B. (Nukhul Fm.) ET; 108b- Bordure W. and 
SW. de l'Aures, DZ; 151 - Syria (upp. part of the "Lower Fars 
Fm."?) SYR; 204cd - East Carpathian Flysh Zone - Marginal 
Folds, Tarcan Nappe etc. ("Salt Fm.", "Lower Gypsum Fm.") R; 
205d - Subcarpathian Miocene Foredeep (in Balitsh Fm.) SU ; 
205g - Subcarpathian folded Neogene Foredeep, Dimbovita-Bu
zau Region ("Grey gypsum Fm.") R; 206a - South Subcarpathian 
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Fo redeep, Getic Depr. E. ("Sarata gypsum") R ; 282 - Centra! 
Kizil-Kum (low. part of the Agitminsk Gr. ) SU ; 283ab - Eas t 
Turkmenistan N. and S part (in "Oncophora Bds.") SU ; 359 -
Z agros B. (low. part of the Mishan Fm.) IR; 

:!d. La!e Burdiga/ian (= Karpacian = ± ľarkhan ian ?J 

58b - Erzincan-Tercan (upp. part of thc Vartik Fm.) TR ; l03b -
Bassin d u Hodna, Region E., DZ ; 104f - Da hra, DZ , 107c -
Soummam, M'Chedillah, DZ; 151 - Syria (low. ) midd. bounda ry 
part of the "F ars FM." ) SYR; 215 - Eas t Slovaki an B. (Solivar 
evaporitic Mh.) CS; 253 - Sevan, Shirak and Middle Araks Depr., 
Erevan Synclinorium (lowermost part of the "Gyps-sali ferous 
Fm. ") SU; 282 - Centra! Kizil- K um (middle part of the 
Agitiminsk Fm. ) SU; 283ab - Easl Turkmenistan, N. and S. pa rt 
(Sagadh insk Gr. ) SU; 353 - Mesopotamian B. (Dhiban anhydrit 
Fm.) IRQ ; 358 - Centra! Albourz (in low. part of the "Middlc 
Red Fm. ") JR ; 359 - Zagros B. (middle part of the "Mishan 
Fm.") IR; 

3. Langhian = Early - early Middle Badenian = ± Tarkhanian (?) 

+ Tchokrakian (1 6,6- 15,3 MY) 

Ja. Langhian in general 

8 - Iberic Depr. (middle part of thc "Calatayud ") E ; 9b - Ebro 
Depr. . Rioja-Baja. Navarra (Yesos de Monteagudo Fm.) E; llab 
- Tajo-G uadiana B., Fosa de Mad rid. Al tomira (lowermost parl 
of the "M 3G r.". middle pa rt of the "Termín a! Unit") E; 107ac -
Moyen Chcliff, So ummam, DZ ; 151 - Syria, (low. part of thc 
" Middle Fars Fm.''?) SYR ; 253 - Scvan, Shirak and Middle 
Araks Depr. , Erevan Synclinorium (middle part of the "Gyps-sa lt
ferous F m.") SU; 283ab - East Turkmenistan. N. and S. part 
(u ppermosl part of the "Sagadzhin Gr.) SU; 

Jb. Early Langhian 

99b/ 105f - Peti te Kabylie (Collo. El Milia ) DZ ; 103b - Hodna 
B., Region E., DZ ; 102d - Bordure S. des Beni C hougrane, DZ; 
106b - Plateau de St. Louis, DZ; 

3c. Late Langhian 

80al - North Red Sea B. (Belaym Fm.) ET; 8la2- 9 - Gulf of 
Su ez B. (Kareem and Belaym Fm. ) ET; 8 lbl-3 - Gulf of Suez B. 
(Belaym Fm.) ET ; 106g - Zonc axiale du Bas-Ch eliff (Sondage 
BD-3) DZ ; 356 - Qum B. (lowermost parl of the " Upper Red 
Fm. ") IR ; 

4a. Serravallian in general (Medit. Te lhys. ~ 15,0- ll,3MY) 

lOal - Duero B. , W., Valladolid, Zamora ("Gypsoferous facies") 
E; llab - Tajo-G uadiana B. (low.-midd . part of the "MľG r. " , 

middle part of Lhe "Termína! Unit" ) E; 80b 1-2 - North Red Sea 
B„ Egyptian Coastal B. (middle pa rt of Lhe "Zug el Bahar G r ") 
ET ; 81a2-9 - Gulí of Suez B. (South G harib Fm.) ET ; 81bl -3 
- Gulf of Suez B. (South Gharib Fm., middle part o f the "R as 
Malaa b Gr. ") ET ; 85 - Augila Depr. (base of the Sce leidina Fm.) 
LAR ; 86 - Si rte B. (upp. part of the Marad a Fm .) LAR ; 103b -
Hodna B. (lowermost part of the "Fm. des marnes á boul e;; 
jaunes"; DZ; l06efgh - Bas Chel iff, Bord ure S. de Dahna, Zone 
axiale d u Bas Che liff, Bordure NW. de l'O ua rseni s ("facies 
Anasseur") DZ ; 107a - Moyen Cheliff, DZ; 151 - Syria (up p. 
part of the " Middle Fars G r" ?) SYR ; 354 - Persian G ulf B. 
("Lower Fars Fm.". Zahra Fm. ) K WT ; 356 - Q um B. (in low. 
part o f the "Upper Red Fm.") IR; 358 - Centra! Albourz (middle 
part of the " Red Fm.") IR ; 

-lb. Late Middle Badenian (Cen tra! Parateth ys. - 15,3- 14,5 MY) 

204al/205cl - Upper Silesia S. (base of thc Bochnia Fm. ) PL ; 
204a3/205c3-5 - Eastern Ca rpathian Foredeep (low. pa rt of the 

Bochnia Fm.) PL; 204d - East Carpathian Flys h Zone, Tarca n 
Nappe. Buzau-Dimbovita ("Evaporitic level') R; 205b - Subcar
pathian Miocene Foredeep ("Evaporites-Gypsum Hz." ) CS ; 205d 
- Subcarpathian Miocene Foredeep (Tiras Fm.) SU ; 205efg -
Subca rpath ian fo lded Neogene Foredecp ("Eva poritic level") R ; 
206ab - Subcarpathian Fored eep, G etic Depr. E. , W. ("Evaporitic 
Hz'' and m ' ·Radiolarian cl ays") R ; 207al, 2 - Upper Silesia, N. 
("Evaporite Hz.") PL; 207a3 - Marginal Zone, Holy C'ross Mts. 
("Evapori te Hz." ) PL ; 215- East Slovakian B. ("Evaporitic F m." ) 

CS, 216ab - Zakarpatia, Maramures B. ("Evaporitic Hz." , 
"Solotvino Mb. ") R, SU ;217a, b 1-4, c - Transylvanian B. 
("Evaporitic Hz.") R; 218b2 - lntra-Carpathian Depr. E. , Mont 
Apuseni Region-Borod-Sylvania ("Evaporitic Hz.' ') R; 238 -
Dacie B. ("Arenaceous Foram. Z. ") R; 239 - W part of E. 
European Plateau and Birland Depr. ("Evaporitic F m. ") R; 241a 
- Moldavian Platform ("Tiras Hz.") SU; 23lde - Vidin Area o ť 

Lom Gulf, Lom Depr. ("Gypse Hz.") BG , 

4c. Karaganian + Konkian (Eastern Paratethys, ~ 15,3-13,8 MY) 

58d - Erzurum-Askalc (lower part of thc " ÓrtU Kayalari G r.") 
TR: 253 - Sevan, Shirak and Middlc Araks Depr., Erevan 
Synklinorium (upp. part of the "Gyps-saltife ro us G r. " ) SU ; 254 -
Nachitchevan Depr.. SU; 278a - Southern Ustjurt ("Barnea Bd." ) 
SU ; 280 b - West Turkrnenistan. S. (base of thc " Spaniodon tella 
Bd. " ) SU . 283a - East Turk menistan. N. ("Sartagan Hz. ") SU ; 

5. Tortonian = Pannonian + Early-Middle Pontian (CP) = Bessar
abian + Chersonian + Maeotian + Early-Middle Pontian (EP) 

(~ 11,3-6,4 MY) 

5a. Torw nian in general 

8 - !berie Depr. (low. part of the "Torta jad a Fm. ") E ; llab -
Tajo-Guadiana B„ Fosa de Madrid, Altomira (upp.par t of the 
"M 3Gr " . upp. part of the "Termína! Unit" ) E; 80al, 2 -North 
Red Sca B, (upp. parl of thc "Zeit and G harib Fm.") ET; 8labc 
- Gulf of Suez B. ("Zci t and Sarbut El Gama! Fm. ") ET ; 106d -
Bass in du Bas Cheliff. DZ; 151 - Mcsopotamian B. ("Lowe r Fars 
Fm. ") SYR; 

5b. Early Torlonian 

80bl - North Red Sea B., Egyptian Coasta l Plain (up permost part 
o f A bu Dabbab Fm. ) ET ; 104c - Bassin Lit tora l, Les And alouses 
Oued Hammadi (the basa! beds) DZ ; 113 - Plateau sous-marin d e 
Kerkennah, Golfe de Ga bes (upp. part of the Beglia Fm.) TN ; 

5c. M iddle ľorronian 
41- Thracian Marginal B. , Nestos River Delta ("Evaporitic Fm. ") 
G R ; 67a - Adan a B. , Karaisali. TR ; 105b - Region d'Alger, DZ; 
HO - Bizerte (M eli aha Evaporites. " Oved El Mel a h sha le" ) TN; 
lll - Cap Bon ("Gray shale with Gypsum") TN ; 

5d. Lare Tononian 

lc - Betic Depr.. Iberic-Beti c B. , E; 2b l, 2 - G ranada B., W., 
Centr. (low. part of "Tramo superior Miocenico") E ; 42a - SW. 
Akarnania Marginal B. (uppermost part of the " Rizza" Bds.) GR ; 
75a - Tel Aviv - El Arish (lower part of thc Mavoiim Fm.") IL, 
ET ; 101b/ 106a - Bord ure N. des Tessala, DZ; l02f - S. du 
Titteri (Draa El Asnam, Sondage G RN- !), (uppermost part o f the 
"G rés de Tiaret' ') DZ; 104e - Bassin Littora l E. de !'Oran 
(lowermost Bds. of th e ove rl aying Messinian cycle) DZ; l06f -
Bordure S. d e Dahra (Oued Djelloul , Sondage AZ-6) DZ ; 114 -
SW. T unis ia. Chot l Je rid (Gypsum in Saouaf F m.) TN ; 

5„ Early - Middle Tor!Onian 

10a l , 3 - Duero B., W„ S. and Centr. Valla loid , Zamora 
(" Gypsoferous facies". "Portillo fa cies") E; 80b2 - North Red Sea 
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B. (low.part of the Samh Fm.) ET; 254 - Nachitchcvan Depr. SU; 
353 - Mcsopotamian B. ("Lower Fars Fm.") IRQ; 

5/ Middle-Late Tortonian 

70a - Hinis B. (upp.part of the Alibonca Fm.) TR; 8Ia2 - Gulf 
oť Suez B. (midd. and upp.part of the Zcit Fm.) ET; 107d - Bassin 
de Constantine, DZ; 112 - Tunisie Orienlale - Sahel (Gypsum in 
Souať Fm.) TN; 

6. Messinian (-6,4-5,4MY) 

6a. Messinian in general 

8 - Iberic Depr. (Tortajada Fm.) E; 27a-d - Sicily: Cimmina B., 
Madonic-Nebrodi Mts., Sicani-Trapanese Mts., Castelvetrano B. 
("Gypsum Fm.") I; 41 - Thracian Marginal B., '-lestos River 
Delta ("Evaporitic Fm.") GR; 42a - SW. Akarnania Marginal B. 
(Yannates "Fm.") GR; 104d, e - Bassin Littoraux de Mers 
El Kebir du Murdjadjo el a l'E. d'Oran, DZ; 107b - Nelsonbourg, 
DZ; 127 - Valencia Through (in DSDP Site 122) MED; 128 -
Belearic B. (in DSDP Site 372, "Unit 2") MED; 130a -
Tyrrhenian E. (in DSDP Site 132) MED; 139 - Messina Abyssal 
Plain (in DSDP Site 374) MED; 143 - Cretean B. (in OSOP Site 
378. 378A) MED; 

6b. Early Messinian 

2b 1, 2 - Granada B. W. and Centr. (middle part of thc 'Tramo 
superior Miocenico") E; 3b - Betic Rangcs (uppermost part of the 
"TSU-Ne-4 ") E; 17cl1 - Romagna Apennine ("Evaporite Fm.") I; 
28 - Marches-Abruzzes B. (Gessoso Soliťera Fm.) I; 46c - Crete: 
lraklion (in Vrysses Gr.) GR; 54 - Izmir-Urla. TR; 75a - Tel 
Aviv - El Arish (upp.part of the Mavoiim Fm.) IL, ET; 107d -
Bassin de Constantine, DZ; 110 - Bizerte (Oued del Khedim Fm. 
- base) TN; II I - Cap Bon (upper part of the Saouaf Fm.) TN; 
113 - Plateau sous-marin de Kerkennah, Golfe de Gabes (? base 
of the Oued del Khedim Fm.) TN ; 138 - Adriatic-lonian B., 
MED; 

6c. Midd/e Messinian 

5ab - Valencia Platform, North Balearic Through ("Evaporitic 
Mb.") E;17a 1, 2 - Piemont B. Centr. and NE. (Gcssoso Solifera 
Fm.) J; 17d2 - Emília , Western Apennine ("Evaporitic Fm.") 1; 19 
- Pontine Depr., I ; 23 - Calabria Crotone B. ("Evaporitic inf. 
- sup. Fm.") I; 24 - Calabria, Punta Stilo. ! ; 25 - Sicily: 
Caltanisetta B. ("Gypsum Fm.") I ; 26a - Sicily: l blei Mts. 
("Gypsum Fm. ") 1; 33d - External Ionian Zone (in up per part of 
the "Rizza Fm. ") GR; 37acd - Corfu: Kefallinia, Zakynthos, 
G R ; 45a - North Sporades, Skyros, GR; 45b - Milos (in 
"transgressive series") GR; 46a - Crete: Khania (irr-Vrysses G r. ) 
GR; 46d - Crete: Ie rapetra (in Vrysses Gr.) G R ; 49b - Cyprus: 
Dbali Area, S. Mesaoria (middle part of the Kalavasos Fm.) CY; 
49c - Cyprus: Polemi B. (Leylembou Mb.) CY; 82a 4, 6 - Ní le 
Del ta B. (Rosella Anhydrit Fm.) ET ; 104f - Dahra DZ ; 107d -
Bassin de Constantine. DZ: 112 - Tunisie Orientale - Sahel 
(upp. part of tbe Saouaf Fm.) TN; 113 - Plateau sous-marin de 
Kerkennah. Golfe de Gabes ( ? midd le part of th e Oued de l 

Khedim Fm.) TN; 140 - Syrte Abyssal Plain - lonian Sca (in 

DSDP 125) MED; 150a - Mediterranean Coast , Nahr EI-Kabir 
Depr.. ldlib Foredeep NW., SYR ; 

6d. Lare Messinian 

8 - !berie Depr. (in middle part of the Alfambra Fm .) E; 18b -
Volterra B. (overlaying Rosignano Fm.) I; 19 - Pontine Depr. , !; 
25- Sicily: Caltanisetta B. (upp.part ofthe "Gypsum Fm.") J; 26a 
- Sicily: Tblei Mts. (upp.part oť the "Gypsum Fm.") I; 37acd -
Corfu: Kefallinia, Zakynthos, G R; 46c - Crete: lraklion (in u pper 
part oť the Vrysses Gr.) GR; 49ab - Cyprus: Kythera Area, N. 
Mesaoria, Dhali Area, S. Mesaoria, CY; 63 - Ulukisla B., TR; ó8 
- Antakya B .. TR ; 97c - Boudinar MA; 10lb/106abc,efg -
Bordure N de Tessala, Plateau de St. Louis, Bordure N. de Beni 
Chougrane. Bas CheliťC Bordu re S. du Dahra, Zone axiale du 
Bas-Cheliff. DZ; 104f - Dahra , DZ , 

7a. Zanclean = ± Dacian = ± Kimmerian (~ 5,4-3,4 MY) 

2b - Betic Ranges (middle part of the "TS U-Ne-5") E ; 3a -
Malaga Coastal Area (in Malaga Fm.) E; 8 - Iberic Depr. 
(upp.part of the "Tortajada Fm.") E ; llc - Tajo-Guadiana B., 
Jucar (low-part of the "Yesares Unit") E; 18a 3 - Radicofani B., 
I: 64c 3 - SW. Anatolia, Zone of Menderes Massif (middle part of 
the "Karacasu Layers") TR; 81a 2, 4 - G ulf of Suez B., ET; 105b 
- Rcgion d'Alger. DZ ; 

7b, Piacenzian = ± Romanian = ± Aktchagylian (- 3 ,4-1,8 MY) 

I le - Tajo-Guadiana B., Jucar (upp.part of the "Yesares Unit") 
E; 57 - Beypazari-Nallihan, TR; 77 - Tiberias B. (Gesher Fm.) 
IL; 78 - Jordan Rift Valley (Sedom Fm.) IL ; 106d - Bassin du 
Bas-Cheliff (Zanclean /Piacenzian boundary) DZ; 257 - Ku
ssaro-Divichin Synclinorium. SU. 
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Evapority mediteránnej neogénnej oblasti Tetýd y a Paratetýdy; aplikácia výsledkov 
projektu IGCP č, 25; časť 3 

Mapové prílohy záverečnej správy projektu (Steininger 
et aL, 1985) len schematicky znázorňovali výskyt evaporitov 
v jednotlivých obdobiach neogénu na území medzi dneš
ným Atlantikom a Indopacifikom. Vzhľadom na paleogeo
grafický význam (predovšetkým paleoklimatický) vyplýva
júci z ich vzniku, či už v regionálnom alebo interregionál
nom meradle, pokladáme za užitočné sumarizovať ich 
presnejšiu stratigrafickú a priestorovú príslušnosť. 

Predkladáme grafické znázornenie ich rozšírenia už od 
vrchného oligocénu (obr. 1-7). 

Osobitný dôraz kladieme na priestorové rozšírenie eva
poritov vo vyššom strednom bádene v oblasti centrálnej 
Paratetýdy a v messine v oblasti mediteránnej Tetýdy. 
V týchto dvoch obdobiach boli v oboch oblastiach nesporne 
najpriaznivejšie paleogeografické a paleoklimatické pod
mienky interregionálneho, ale aj medzikontinentálneho 
charakteru na vznik teritoriálne rozsiahlych ložísk. 

Uvádzame predovšetkým evapority hyperhalinného 
morského (lagunárneho) a hyperhalinného jazerného pôvo
du. Ide predovšetkým o ložiská NaCl, KCl, KCl+ 
MgCb + 6H2O, KCl + MgSO4 + H2O, CaSO4, CaSO4 + 
2H2O, 2CaSO4 + MgSO4 + K2SO4 + 2H2O, MgSO4 + 
H2O, z ktorých prevláda kamenná soľ, anhydrit a sadrovec. 

Z grafických príloh je zrejmé, že vo vyššom strednom 
bádene sa vhodné podmienky na vznik evaporitov vytvorili 
v čelnej hlbine karpatského oblúku a miestami aj 
v severovýchodnej a východnej časti vnútrokarpatskej 
oblasti. Okrem aridnosti podnebia v tomto období to 
naznačuje aj regresia paratetýdneho mora smerom k medi-

teránnej Tetýde a k Indopacifiku a jeho splytčovanie. 

V dôsledku toho mohli evapority vzniknúť hlavne v pred
polí vyzdvihnutých pásmových pohorí, ktoré mali ešte 
spojenie s rozpadajúcim sa strednobádenským morom, ale 
boli to už viac-menej izolované rozsiahle lagúny. Bol to 
prvý náznak odškrtenia Paratetýdy od neogénnej Tetýdy už 
koncom stredného bádenu (teda asi začiatkom seravalu). 
Po tomto prvom prejave čiastočnej izolácie bolo však úplné 
odškrtenie Paratetýdy od Tetýdy prerušené ešte jednou 
výraznou transgresiou, a to vo vrchnom bádene. Tá zapla
vila okrem celého územia centrálnej Paratetýdy pravdepo
dobne aj značnú časť východnej Paratetýdy, kde sa prejavi
la v konkskom stupni vyššou salinitou tamojšieho mora. 
V predchádzajúcom období (Karaganian) vznikli súčasne 
s naším stredným bádenom aj vo východnej Európe a 
v juhozápadnej Ázii vo viacerých oblastiach lagunárne 
prostredia s tvorbou evaporitov. 

Enormný výskyt evaporitov v messine je predovšetkým 
v rozsiahlych oblastiach mediteránnej Tetýdy. Geodyna
mické a paleogeografické príčiny ich vzniku sú dnes vďaka 
úspešnému ukončeniu IGCP projektu č. 96 už dostatoč
ne vysvetlené (Cita, 1982). 

Pozoruhodná je však koncentrácia výskytu evaporitov 
v niektorých iných oblastiach širšieho mediteránneho regió
nu (Circummediterran Area) aj v iných časových interva
loch neogénu než vo vyššom strednom bádene alebo 
v messine. V anglickom texte uvedená analýza ich vekové
ho a priestorového rozšírenia môže poskytnúť údaje na 
ďalšie paleogeografické a geodynamické rekonštrukcie. 
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Comrnon features and differences in metallogenesis of Middle and East Slovakian neovolcanites 

The paper gives mutual confrontation of common fe atures and differences of the Middle and East 
Slovakian volcanic regions respectively. The principal and common feature in metallogenesis of both 
regions is the structural and genetic bond of ore mineralization on centra! volcanic zones of andesite 
stratovolcanoes and the stage development of mineralization. The differences are in chronological 
development of mineralization, which reflects chronological development of volcanism, in mínera! and 
paragenetic assemblages and in the composition of sulphur isotopes. 

Úvod 

Jedným z najvýznamnejších geologických objektov 
v geologickej stavbe Západných Karpát sú neovulka
nity, v ktorých možno skúmať metalogenetické proce
sy v priamej závislosti od vývoja vulkanizmu v čase 
a priestore. V oblasti stredoslovenských a východoslo
venských neovulkanitov sa v ostatných rokoch vyko
nalo množstvo prác, ktoré priniesli nové poznatky, 
cenné geologické údaje a fakty, ktoré umožňujú 

postupne objasňovať otázky zákonitosti geologickej 
stavby, otázky časového a priestorového vývoja vul
kanizmu, modelovať hydrotermálne a metalogenetic
ké procesy v obidvoch regiónoch a vzájomne ich 
porovnávať. 

Vývoj neogénneho vulkanizmu na strednom 
a východnom Slovensku, jeho časový a priestorový 
vývoj vo vzťahu k tektonike publikovali viacerí autori 
(Slávik a Konečný, 1972; Kaličiak, Konečný a Lexa, 
1989). Z obidvoch vulkanických regiónov bolo dote
raz publikovaných pomerne veľa prác, ktoré sa pria
mo týkajú problematiky ložísk a metalogenézy (Bacsó 
a Ďuďa, 1988; Bohmer, 1977, 1981; Burian et al., 
1985; B.urian a Smolka, 1982; Kaličiak a Ďuďa, 1981; 
Divinec et al., 1988; Rozložník, 1969; Slavkay, 1981; 
Štohl, 1962, 1976, 1982 a iní). 

Výsledky spoločného riešenia mnohých geologic
kých problémov v týchto regiónoch majú priaznivý 
dopad na štúdium metalogenézy a zákonitostí roz
miestnenia rudných ložísk vo vulkanických štruktú
rach. 

V našom príspevku predovšetkým porovnávame 
metalogenézu vo vulkanických areáloch stredného 
a východného Slovenska z hľadiska ich spoločných 
znakov a rozdielov. Myslíme si, že toto vzájomné 
porovnávanie nám môže v budúcnosti pomôcť objas
niť a doplniť absentujúce prvky v doterajších výskum
ných a prieskumnýeh geologických prácach. 

Vzťah vulkanizmu, tektoniky a metalogenézy 

Základným znakom vývoja neogénneho vulkaniz
mu na strednom a východnom Slovensku je úzky 
časový a priestorový vzťah medzi vulkanickou aktivi
tou a blokovou tektonikou územia, ktorá v konečnom 
dôsledku zohrala významnú úlohu pri vzniku 
a lokalizácii vulkanických centier. Napriek tomu vo 
vývoji vulkanizmu v týchto regiónoch pozorovať 

niekoľko zásadných odlišností, ktoré sa odrazili aj 
v metalogenetickom vývoji. 

Zatiaľ čo v oblasti stredného Slovenska obdobie 
najintenzívnejších blokových pohybov, a teda aj 
obdobie maximálnej vulkanickej aktivity, spadá do 
bádenu, v oblasti východného Slovenska je to predo
všetkým obdobie sarmatu. 

V oblasti stredného Slovenska už v priebehu báde
nu vznikli rozsiahle andezitové stratovulkány sprevá
dzané vznikom diferencovaných hornín, subvulkanic
kých intruzívnych komplexov a typických vulkanic
ko-tektonických depresií, čo svedčí aj o vzniku plyt
kých podpovrchových magmatických rezervoárov. 
V sarmate tu vznikli len stratovulkány menších 
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rozmerov, bez rozsiahlejšej diferenciácie hornín a bez 
vzniku vulkanicko- tektonických depresií. Na opak 
v oblasti východného Slovenska bádenská etapa 
vzniku rozsiahlejších andezitových stratovulkánov 
neprebehla, andezitové stratovulkány sa sformovali 
až v sarmate, väčšinou však s obmedzenou diferenciá
ciou hornín a bez vzniku typických vulkanicko-tekto
nických depresií (čiastočnú výnimku tvorí Zlatá Baňa 
a centrálny Vihorlat). To všetko poukazuje na nedo
statočný vývoj smerujúci ku vzniku plytkých podpo
vrchových magmatických rezervoárov tejto oblasti. 

Odlišnosti medzi stredoslovenským a východoslo
venským vulkanickým areálom sú tiež v zložení a 
v sukcesii eruptovaných vulkanických hmôt. Na 
strednom Slovensku po spodnomiocénnom ryodaci
tovom explozívnom vulkanizme sa po časovom 

odstupe začal andezitový vulkanizmus v spodnom 
bádene, ktorý sa vyvíjal do bimodálnej asociácie 
s bázickejšími až intermediárnymi andezitmi na jed
nej strane a s menším objemom ryolitových hmôt na 
druhej strane. Zavŕšením sukcesie je alkalický bazal
tový vulkanizmus. 

Aj na východnom Slovensku sa v spodnom miocé
ne aktivoval kyslý ryolit - ryodacitový vulkanizmus. 
Intermediárny andezitový vulkanizmus pulzoval od 
vrchného bádenu do spodného panónu už bez výraz
nejších acidnejších diferenciátov. Záverečný alkalický 
bazaltový vulkanizmus v tejto oblasti neprebiehal. 
Rozdiely v povahe vulkanizmu a v charaktere erupto
vaných vulkanických hmôt v obidvoch regiónoch sú 
podmienené rozdielmi v primárnom zložení magiem 
spôsobenými rozdielnymi podmienkami parciálneho 
tavenia a ich ďalšej evolúcie v priebehu výstupu na 
povrch. 

Odrazom časového posunu tektonickej a vulkanic
kej aktivity v oboch regiónoch, ako aj povahy vulka
nizmu a charakteru eruptovaných vulkanických hmôt 
sú rozdiely v metalogenéze. V oblasti stredného 
Slovenska boli rudotvorné procesy, pri ktorých vznik
li rôzne genetické typy Pb, Zn, Cu, Au, Ag ložísk, 
iniciované už v strednom bádene a pretrvali až do 
spodného panónu. Zlato-strieborná formácia však 
presahovala štruktúrny a genetický rámec zmiene
ných andezitových stratovulkánov a viaže sa na 
mladý ryolitový vulkanizmus. V oblasti východného 
Slovenska významnejšie mineralizačné procesy súvi
siace so vznikom Cu, Pb, Zn, Sb, Hg ložísk prebehli 
hlavne v strednom sarmate s nízkotermálnymi do
zvukmi vo vrchnom sarmate. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že kým vulkanizmus 
a s ním späté meta logenetické procesy na strednom 
Slovensku kulminovali v bád ene, v oblasti východné
ho Slovenska v sarmate. 

V obidvoch vulkanických areáloch sú optimálnou 
,tavebnou a zároveň aj metalogenetickou jednotkou 
andezitové stratovulkány. Na strednom Slovensku 

Obr. 1. Situačná schéma rozšírenia neovulkanitov na Slovensku. 
1 - rozsah vulkanických hornín (I - stredoslovenské neovulkani
ty - Slovenské stredohorie, ll - Slanské vrchy , III- Vihorlatské 
vrchy), 2-centrálne zóny andezitových stratovulkánov s ložiska
mi a prejavmi mineralizácie a hydrotermálnych premien: CD -
Banská Štiavnica, @ - Kremnica, (D - Poľana, @ - Javorie, 
G) - Zlatá Baňa,@- Makovica, (J) - Strechový vrch , @ 
Bogota , ® - Kyjov, @ - Sokolský potok , @- Morské oko , 
@-Diel. 

Fig. J. Situation scheme of the extent of neovolcanites in Slovakia. 
1 - the extent of volcanic rocks (I - Middle Slovakian neovolca
nites - the Slovenské stredohorie Mts., II - the Slanské vrchy Mts. 
III - the Vihorlatské vrchy Mts.), 2 - centra! volcanic zones of 
andesite stratovolcanoes with deposits and manifestations of mine
ralization and with hydrothcrmal altcrations: CD - the Banská 
Štiavnica stratovolcano, @ - the Krcmica stratovolcano, (D -
the Poľana stratovolcano, @ - the Javorie strátôvolcano, G) -
thc Zlatá Baňa stratovolcano,@ -- the Makovica stratovolcano, 
(J) - tbc Strechový vrch stratovolcano, @ - the Bogota strato
volcano , ® - the Kyjov stratovolcano, @ - the Sokolský po
tok stratovolcano, @ - the Morské oko stratovolcano, @ 
the Diel stratovolcano. 

k najrozsiahlejším a najvýznamnejším patrí štiavnický 
stratovulkán, kremnický stratovulkán, stratovulkány 
Javorie a Poľana. Na východnom Slovensku je to 
reťaz andezitových stratovulkánov (obr. 1) v Slan
ských vrchoch (najvýznamnejšie sú zlatobanský, Ma
kovica, Strechový vrch, Bogota a vo Vihorlatských 
vrchoch Kyjov, Sokolský potok, Vihorlat, Morské 
oko, Diel, Popriečny). 

štruktúrna väzba mineralizácie 

Charakteristickým znakom v metalogenéze obi
dvoch regiónov je štruktúrna a genetická väzba 
mineralizácie na centrálne vulkanické zóny andezito
vých stratovulkánov. Rudné akumulácie sa viažu na 
prívodné koreňové zóny vulkanických štruktúr. Vý
nimkou z tohto pravidla sú teletermálne Sb-Hg-As 
mineralizácie, ktorých vzťah k andezitovým stratovul
kánom a hlavne k ich centrálnym zónam nie je 
všeobecne platný (napríklad ložiská Hg Merník, 
Veľká studňa). 

Najlepšie a najpodrobnejšie definované centrálne 
vulkanické zóny sú v oblasti stratovulkánov Banská 
Štiavnica, Kremnica, Poľana , Javorie, Zlatá B aňa, 
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Makovica, Strechový vrch a Morské oko. Centrálne 
vulkanické zóny ako subvulkanické koreňové fácie 
vulkánov sú v podstate tektonicky mobilné oblasti 
sprevádzané zlomovou dynamikou. Centrálne zó ny 
nie sú uniformné. Ich rozsah a stavba zodpovedajú 
rozsahu a vývoju príslušných vulkanických štruktúr. 
Polygénne stratovulkány väčších rozmerov, spojené 
s vývojom plytkých magmatických rezervoárov, majú 
centrálne zóny rozsiahle. charakterizované vývojom 
vulkanicko-tektonických hrastov. Proces vzniku vul
kanicko-tektonických depresií a hrastov v centrálnych 
vulkanických zónach je z hľadiska metalogenézy 
veľmi významným fenoménom. Podmieňuje tektonic
ké rozčlenenie centrálnych vulkanických zó n a umož
ňuje tak plný rozvoj hydrotermálnej cirkulácie. Ná
sledný vznik hrastových štruktúr spôsobuje výzdvih 
už mineralizovaných zón bližšie k povrchu. Možno 
konštatovať, že negatívnym faktorom ovplyvňujúcim 
vznik rozsiahlejších metalogenetických procesov je 
absencia hrastovej stavby centrálnych vulkanických 
zón prevažnej väčšiny andezitových stratovulkánov. 
Výnimku tvorí centrálna vulkanická zóna štiavnické
ho stratovulkánu, prípadne centrálne vulkanické zóny 
kremnického a zlatobanského stratovulkánu. 

Horninové prostredie centrálnych vulkanických 
zón je prevažne hydrotermálne premenené. často so 
zonálnym usporiadaním rôznych typov premien. Jed
notlivé typy mineralizácie v centrálnych zónach sú 
sprevádzané pre ne charakteristickými premenami, 
ktoré možno využiť ako účinné vyhľadávacie a pro
gnózne kritériá. Rozsah hydrotermálne premenených 
hornín je odrazom intenzity hydrotermálnych meta
logenetických procesov a v jednotlivých vulkanických 
štruktúrach je veľmi rozdielny. Najrozsiahlejšie hyd
rotermálne premeny sú viazané na centrálne vulka
nické zóny s vývojom vulkanicko-tektonických depre
sií a hrastov (Banská Štiavnica, Kremnica, Zlatá 
Baňa. Morské oko). 

Energetickým a látkovým zdrojom alteračných 

a rudotvorných procesov sú intruzívne komplexy ako 
súčasť centrálnych vulkanických zón. lntrúzie tu 
vytvárajú rôzne formy telies (pne, dajky, prieniky. 
silly, lakolity atď.) rozmanitej velkosti a veľmi pre
menlivého zloženia. Zložením zodpovedajú diorito
vým, granodioritovým porfýrom s variabilným zastú
pením kremeňa. ďalej kremenitým dioritom až mon
zodiori tom. Forma, veľkosť, zloženie a diferencova
nos ľ intruzívnych telies sú priamo úmerné rudnému 
potenciálu centrálnych vulkanických zón. Čím sú 
formy intrúzií zložitejšie a čím majú komagmatické 
pulzy väčší diferenciačný rozsah, tým je vyššia nádej
nosť a významnosť mineralizačných procesov. Pri 
porovnaní charakteru intruzívnych komplexov 
umies tnených v centrálnych vulkanických zónach 
možno konštatovať, že rozdiely jednak medzi obidvo
ma vulkanickými regiónmi, ale i medzi jednotlivými 

stratovulkánmi sú zjavné. Ide hlavne o rozdiely 
fo riem intruzívnych telies, ich pozície v centrálnej 
vulkanickej zóne a ich zloženia. 

Ch arakteristickým intruzívnym typom v prevažneJ 
väčšine centrálnych vulkanických zón sú ložné formy 
intruzívnych telies (silly, lakolity) dioritových 
porfýrov v sprievode intruzívnych brekcií. Forma 
týchto intruzívnych telies. obyčajne umiestnených 
v subvulkanickej alebo intravulkanickej úrovni. ne
umožňuje rozsiahlejšiu hydrotermálnu cirkuláciu. 
a teda ani rozsiahlejšie metalogenetické procesy. Platí 
to pre väčšinu intruzívnych komplexov centrálnych 
vulkanických zón andezitových stratovulkánov hlav
ne na východnom Slovensku. 

Z metalogenetického h ľadiska sú najvýznamnejšie 
diskordantné intrúzie veľkého vertikálneho dosah u 
(pne, prieniky, dajky). ktoré v priaznivom geologic
kom prostredí vyvolávajú intenzívnu hydrotermálnu 
cirkuláciu. Možno k nim zaradiť intruzívne telesá 
v centrálnych vulkanických zónach zlatobanského 
stratovulkánu a stratovulkánu Morské oko na vý
chodnom Slovensku. ale hlavne intruzívne komplexy 
centrálnych vulkanických zón na strednom Sloven
sku. napr. štiavnický stra tovulkán. 

Významným faktorom ovplyvňujúcim rudonosnosť 
in trúzií je ich zloženie a diferencovanosť. Vulkanity 
na východnom Slovensku majú vápnitejší charakter 
a sú chudobnejšie na obsah K20, ako aj na obsah 
primárnej magmatickej vody, čo sa prejavuje predo
všetkým prítomnosťou pyroxénov v ich zložení, vyš
ším obsahom Si02 a v podstate absenciou hornín 
s amfibolom a biotitom. Výraznejšie diferencované 
horniny s amfibolom a biotitom sú v podstate zastú
pené len v zlatobanskom andezitovom stra tovulkáne. 
č iastočne v stratovulkáne Morské oko vo Vihorla t
ských vrchoch. Podobná situácia ako na východnom 
Slovensku je v centrálnych vu lkanických zónach 
Javoria, Poľany a čiastočne i Kremnice. Intruzívne 
komplexy týchto vulkanických štruktúr sú taktiež 
nevýrazne diferencované, pohyb uj ú sa v pol i dioritov 
až kremenitých diori tov, pričom magmy boli suché 
a k ich nasýteniu vodou nedošlo. Iná situáci a je 
v centrálnej zóne štiavnického stratovulkánu, kd e 
diferenciácia rozsiahleho magmatického rezervoáru 
so značným podielom primárnej magmat ickej vody 
dospela až do štádia amfibolických a biotitických 
hornín. Táto situácia vytvorila produktívne hydroter
málne systémy. čoho výsledkom sú rôzne genetické 
typy mineralizácií s hospodárskym významom. Pri 
celkovom porovnaní najdôležitejších faktorov pod
mieňujúcich rozsah a intenzitu rudotvorných proce
sov je vďaka štiavnickému stratovulkánu priaznivejšia 
situácia v oblasti stredoslovenských neovulkan itov. 
no v oboch vulkanických areáloch sú aj ďalšie 

priaznivé vulkanické štruktú ry, na ktoré sa viažu 
hospodársky významné rudné akumulác ie. 
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Obr. 2. Schéma časového a multietapového vývoja mineralizácie 
v centrálnych zónach stratovulkánu Banská Štiavnica a Zlatá Ba
úa. 

Fig. 2. Scheme of chronological and multistage development of 
centra! volcanic zones of the Banská Štiavnica and the Zlatá Baúa 
stratovolcano. 

Etapovitosť vývoja mineralizácie 

Spoločnou črtou metalogenetických procesov 
v obidvoch vulkanických regiónoch je etapovitý vývoj 
mineralizácie, ktorý v závislosti od vývoja vulkaniz
mu je všeobecným a charakteristickým znakom vul
kanogénnych ložísk. Frekvencia rudotvorných etáp 
(mineralizačných pulzov) vo vulkanogénnyc ložis
kách je vysoká a odzrkadľuje pestrý a často prerušo
vaný vývoj magmatického rezervoáru. Jednotlivé mi
neralizačné etapy obvykle reprezentujú určitý gene
tický typ a v určitých prípadoch aj osobitný minerál
ny obsah. 

Etapovitosťou vo vývoji zrudňovacích procesov 
v stredoslovenských neovulkanitoch sa zaoberal Štohl 
( 1976), vo východoslovenských neovulkanitoch 
- zlatobanskom rudnom poli (obr. 2) Kaličiak 

a Ďuďa (1981). Najnovšie etapovitý vývoj mineralizá
cie v stratovulkáne Morské oko opísali Bacsó a Ďuďa 
(1988). K najstaršej mineralizačnej etape v obidvoch 
vulkanických regiónoch patria typy vtrúsených, žilní
kových, skarnových mineralizácií Cu, Pb, Zn pyrito
vo-magnetitovo-hematitového typu, ktoré priestorovo 
aj geneticky súvisia s materskými intrúziami. V rámci 
tejto, skupiny možno ešte vyčleniť podetapy pre 
J-e-skarny, Cu-porfýrové rudy a morfologicky nepravi
delné formy rudných telies (žilníkovo-im pregnačné. 
vtrúsené). Strednou etapou mineralizácie sú v podsta
te klasické žilné, resp. žilno-žilníkové typy polymeta
lickej mineralizácie, ktoré môžu laterálne i k povrchu 
prechádzať do Ag (Au) žíl a smerom do hÍbky 
prechádzajú do Cu (± Bi) mineralizácie. K najmlad
šej etape mineralizácie patria Au-Ag žilné formácie. 
Sb žilné, Hg impregnačné a opálové mineralizácie. 

Minerálne asociácie a izotopy síry 

Významným porovnávacím kritériom metalogené
zy obidvoch vulkanických regiónov sú minerálne 
i paragenetické asociácie. Hlavným a spojovacím 
článkom je polymetalická žilná, resp. žilníkovo-žilná 
formácia. V oblasti stredoslovenských neovulkanitov 
(Banská Štiavnica) majú minerálne a paragenetické 
asociácie hlbších a stredne hlbokých úrovní polyme
talických žíl vyššie termálny charakter ako na vý
chodnom Slovensku (Zlatá Baňa). Zlatobanská mine
rálna paragenéza poukazuje na nižšie termálny cha
rakter a plytšie časti z rudných žíl v oblasti Banskej 
Štiavnice i Hodruše by mohli byť termodynamickým 
ekvivalentom Zlatej Bane. Okrem toho sú tu aj ďalšie 
rozdiely, predovšetkým v asociácii Ag minerálov, 
ktoré sú hlavnými nositeľmi striebra. Zatiaľ čo na 
ložisku Banská Štiavnica sa striebro viaže na binárne 
sulfosoli stefanit, pyrargyrit, akantit, polybázit, na 
ložisku Zlatá Baňa na zložité Ag sulťosoli (Kovalen
ker et al., 1988). Striebro sa tu vo forme mikroskopic
kých inklúzií viaže na sulfoantimonidy Pb-Ag (ando
rit, ramdohrit, diaforit, freieslebenit, fizélyit, owy
heeit), striebronosné tetraedrity a freibergity, miargy
rit a hessit (1. c.). Ďalším odlišujúcim znakom je 
obsah mikroprvkov v hlavných sulfidoch polymeta
lickej mineralizácie (Ďuďa a K vaček, 1988} 

Významným odlišujúcim prvkom v metalogenéze 
obidvoch regiónov sú aj ďalšie minerálne a paragene
tické asociácie. Je to predovšetkým neprítomnosť 

zlatonosnej formácie vo východoslovenských neovul
kanitoch a naopak dominantné postavenie Hg-As 
formácie v neovulkanitoch východného Slovenska, 
ako aj prítomnosť nekovovej drahoopálovej minerali-
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Obr. 3. Porovnanie izotopového zloženia síry ô 34S sulfidov ložiska 
Banská Štiavnica a Zlatá Baúa. l - Banská Štiavnica, 2 - Zlatá 
Baňa. 

Fig. 3. Comparison of isotope composition of ô 34S from sulphides 
on the Banská Štiavnica and Zlatá Baúa deposits respectively. l 
- Banská Štiavnica , 2 - Zlatá Baňa. 
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zácie. Špecifickým prvkom v metalogenéze východos
lovenských neovulkanitov je nízkotermálna polyme
talická mineralizácia zistená v oblasti Zemplína, ktorá 
je geneticky spätá s centrom ryodacitového submarin
néh0 vulkanizmu (Kaličiak et al., 1988). Charakter 
mineralizácie a premien a štruktúrna pozícia sú blízke 
barytovo-polymetalickým, resp. Au-polymetalickým 
ložiskám Beregovo a Begaň v Zakarpatskej Ukrajine. 

Charakteristiku metalogenézy obidvoch vulkanic
kých regiónov dopÍňajú aj údaje izotopov síry 
z hlavných sulfidov na ložiskách Banská Štiavnica 
a Zlatá Baňa (obr. 3). Hodnoty izotopov síry sú 
z obidvoch regiónov pomerne dobre homogenizované 
okolo nuly, čo by nasvedčovalo, že má magmatický 
pôvod. Sulfidy z ložiska Banská Štiavnica sa okrem 
galenitu vyznačujú pozitívnymi hodnotami 6 34S, čo 
značí, že sú obohatené ťažkými izotopmi síry. Naopak 
izotopy síry sulfidov z ložiska Zla tá Baňa sú prevažne 
obohatené ľahkými izotopmi, čo by signalizovalo 
plytšiu úroveň vzniku minerálnych asociácií a ich 
nižšiu termali tu. 

Záver 

V článku sme uviedli základnú charakteristiku 
spoločných znakov a rozdielov v metalogenéze stre
doslovenských a východoslovenských neovulkanitov. 
Z porovnania vyplýva, že okrem základných spoloč
ných znakov vo vývoji vulkanizmu a s ním spätej 
metalogenézy je tu celý rad odlišností. Predovšetkým 
ide o časový odstup hlavnej vulkanickej aktivity 
v týchto vulkanických areáloch a s ním aj časový 

ods tu p vo vývoji hlavných metalogenetických proce
sov, čo pravdepodobne úzko súvisí s geotektonickými 
aspektami vývoja neogénneho vulkanizmu a genézy 
magmy. Rozdiely v genéze magmy sa odrážajú 
v látkovom zložení vulkanitov a sú tiež prvotnou 
príčinou rozdielov v metalogenéze východosloven
ských a stredoslovenských neovulkanitov. O geotek
tonickej pozícii neogénnych vulkanitov a o genéze 
magiem sa v súčasnosti široko diskutuje a myslíme si , 
že táto otázka zatiaľ nie je uspokojivo vyriešená. 
Celkove možno konštatova ť , že pozícia vulkanitov za 
orogénnym obl úkom Karpát, ale súčasne aj v okrajo
vej časti panónskeho bazénu umožň uje rôzn u in ter
pretáciu genézy magmy (Lexa a Konečný, 1974, 
1979). l')J'ajnovšie sa táto otázka posudzuje takto 
(Bacsó et al. , 1987): 

- Na oblúk vulkanitov sarmatského až pliocénne
ho veku Vihorlatsko-gutinského pohoria sa ap likuj e 
klasický subdukčný model s minimálnym ovplyvne
ním v kôre. 

- V stredoslovenských vulkanitoch nie je vzťah 
k subdukcii taký priamy, aj keď sa subdukcia stále 
považuje za primárny podnet _ generácie magiem. 
V ďalšom sa však v podsta tnej miere u platňujú 

procesy diapirizmu v plášti a kontaminácia mag1em 
krustálnym materiálom. 

- Postavenie vulkanitov Slanských vrchov je 
v tomto smere zatiaľ nejasné. Ich genéza je podobná 
stredoslovenským neovulkanitom, ale s menším po
dielom kontaminácie v kôre. 

Domnievame sa, že krátky rozbor tektonických, 
vulkanologických a metalogenetických aspektov stre
doslovenských a východoslovenských neovulkani lov 
a ich vzájomné porovnanie je naším príspevkom 
i podnetom na ďalšie štúdiá jednak globálnych tekto
nických otázok vývoja neogénneho vulkanizmu, ako 
aj metalogenetických procesov. 
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Common features and differences in metallogenesis of Middle and East Slovakian 
neovolcanites 

The principal and common feature of the development 
of volcanism in Middle and Eastern Slovakia is a close 
chronological and spatial relation between volcanic activity 
and block tectonic. But there exist several basic differences 
from the point of view of geological development here. 
While the period of the most intensive block movements 
and consequently the period of maxima! volcanic activity 
fall into the Badenian in the Middle Slovakian region, it is 
the Sarmatian period in the East Slovakian region. During 
the Badenian extensive andesite stratovolcanoes originated 
in Middle Slovakia, accompanied by the origin of differen
ciated rocks, subvolcanic intrusive complexes. During the 
Sarmatian only small stratovolcanoes were formed here. 
The Badenian stage of the origin of extensive stratovol
canoes did not take place in Eastern Slovakia. Andesite 
stratovolcanoes were formed in the Sarmatian, but mostly 
with limited differentiation of rocks. Metallogenic pro
cesses reflect the development ofvolcanism in both regions. 

Ore forming processes, which Jed to the origin of 
different genetic types of Pb, Zn, Cu, Au, Ag deposits, 
iniciated in Middle Slovakia in the Badenian, with the 
exception of gold-silver formation. More significant min
eralization processes with the origin of Cu, Pb, Zn, Sb, Hg 
deposits were generated in the area of Eastern Slovakia 
mainly in the Middle Sarmatian. 

Andesite stratovolcanoes are optimum structural and 
metallogenic units in both volcanic areas (Fig. 1 ). 

Structural bond of mineralization 

Structural and genetic bond of mineralization on centra! 
volcanic zones of andesite stratovolcanoes is the common 
characteristic feature of metallogenesis in both regions. 
Telethermal Sb-Hg-As mineralizations, which relation to 
andesite stratovolcanoes, mainly to their centra! volcanic 
zones, is not generally valid, are an exception from this 
rule. Intrusive complexes, as a part of centra! volcanic 
zones, are an energy and material source for ore forming 
processes. Forms of intrusive bodies, their size, composition 
and their differentiation are direct proportional to ore 
potential of centra! volcanic zones. Discordant intrusions 
with large vertical extent (stocks, penetrations, dykes), 
which cause an intensive hydrothermal circulation in 
favourable surroundings, are the most significant from the 
metallogenetic point of view. Centra! volcanic zones (B. 
Štiavnica, Zlatá Baňa, Morské oko) belong to them. 

Stage developmenl of mineralization 

The stage development of mineralization as a reflection 

of chronologically differentiated and interrupted develop
ment of magmatic reservoir is the common feature of 
metallogenic processes in both regions. The stage develop
ment of ore forming processes was published for Middle 
Slovakian neovolcanites by štohl (1976) and for East 
Slovakian neovolcanites, the Zlatá Baňa deposit by 
Kaličiak and Ďuďa (1981) (Fig. 2). 

Mineral assemblages and sulphur isotopes 

Both mineral and paragenetic assemblages are the signi
ficant comparative criterion for metallogenesis of both 
volcanic regions. Base metal vein and stockwork-vein 
formation is the principal and connective element. Hmv _:
ever, the differences are in thermality, genesis, assemblage 
of Ag minerals and content of macroelements in main 
sulphides. 

Mineral and paragenetic assem blages of base metal 
veins on the Banská Štiavnica deposit have higher ther
mal character, shallower parts of ore veins could be 
probably a thermodynamic equivalent of the Zlatá Baňa 
deposit. The Zlatá Baňa deposit differs from the Banská 
Štiavnica base metal deposit by assemblage of Ag minerals. 
which are the main bearer of silver (Kovalenker et al.. 
1988). While silver is bound on binary Ag sulphosalts on 
the Banská Štiavnica deposit, on the Zlatá Baňa deposit it 
is bound on Pb-Ag sulphoantimonides. Other mineral and 
paragenetic assemblages are also differential elements in 
metallogenesis of both regions. There is, above all, the lack 
of gold-silver formation in East Slovakian neovolcanites 
and. on the contrary, a dominant position of Hg-As 
formation in East Slovakian neovolcanites and the presence 
of non-metallic precious opal mineralization. 

Low thermal base metal mineralization, genetically co
nnected with the centre of rhyodacite volcanism near 
Zemplín, is a specific feature of mineralization in Eastern 
Slovakia (Kaličiak et al. , 1988). The character of this 
mineralization and of accompanied hydrothermal al
terations is close to the Beregovo-Begaň deposits in Tran
scarpathia, which are classified with baryte base metal and 
gold-base metal deposits respectively. 

Sulphur isotopes from main sulphides of the Banská 
Štiavnica and the Zlatá Baňa deposit indicate certain 
differences in metallogenesis of both regions (Fig. 3). While 
sulphides from the Banská Štiavnica deposit are enriched 
by heavy isotopes of L'i34 S, except galena, light isotopes of 
sulphur prevail in the composi tion of sulphides on the 
Zlatá Baňa deposit. This could indicate of shallower level 
of the genesis of assemblages and also their lower ther
mali ty. 
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Nové geofyzikální mapy Západních Karpat a možnosti jejich dalšího využití 
(prehled) 

LUBOMIL POS PfšIL 

Geofyzika, š. p., Ječná 29 a, 612 46 Brno 

(Doručené 18. IO. 1988, revidovaná verze doručená 6. 12. /988) 

New geophysical maps of the West Carpathians and their further use: a review 

During complex processing of geophysical data covering the entire Centra! West Carpathians, a set 
of new geophysical maps has been plotted in 1 : 500 OOO scale serving for potential prediction of mínera! 
raw materials. This set of maps registrates the geophysical knowledge of the West Carpathian area till 
1988 and contains main information cín significant geophysical anomalies and structures of the area. 

Factography included into the map set is ofpermanent value and may further be exploited for any geolo
gical purpose in future research of the West Carpathian territory. This use is substantiated on examples 
of seismotectonic and neotectonic assessment, in construction of unified maps for the entire West 
Carpathian territory or in paleo-reconstructions. 

Úvod 

V rámci úkolu „Strukturne-tektonická mapa vnitf
ních Západních Karpát pro účely prognózování loži
sek - geofyzikální interpretace", který vznik] ,na 
základe objednávky a požadavku Slovenského geolo
gického úradu a Uranového pruzkumu, k. p., Liberec 
a by! zadán n. p. Geofyzika Brno, závodu Bratislava, 
byl sestaven soubor nových geofyzikálních map úze
mí československé části Západních Karp;:_it v merítku 
1 : 500 OOO. Tento soubor map, který vznik! v prvé 
fázi úkolu pfehodnocením a sjednocením dostupných 
geofyzikálních údaju a mefení dokončených k r. 1984 
a opfených o geologické údaje a poznatky, sloužil 
jako výchozí materiál pro tvorbu vlastní strukturne
tektonické mapy a geofyzikálne-geologickou interpre
taci hlubinné stavby (Šefara et al. , 1987). Ndročnost 
a význam této etapy vynikne ješte výraznejí, když si 
uvedomíme, že počet správ o geofyzikálních mefe
ních a jejich interpretaci na Slovensku presahuje 
2 OOO (mimo publikace). Tyto mapy, které tvorí prílo
hu záverečné zprávy, zahrnují faktologický materiál. 
t. j. údaje a informace trvalé hodnoty, které mohou 
být kdykoliv dále využity. 

Cílem této práce je seznámit odbornou vefejnost 
s novou edicí geofyzikálních map a podat stručný 
pfehled o druhu a charakteru uvedených map, struč
ne charakterizoval hlavní výsledky a na nekolika 
pfíkladech ukázal další možnosti komplexního využi
tí tech to map, které nejsou u nás pfi výzkumech často, 
resp. vubec ne, aplikovány. 

Soubor geofyzikálních map 

Soubor geofyzikálních máp Západních Karpat 
obsahuje 10 puvodních map, z nichž uvádime pouze 
7. Zbývajíci 3 jsou odvozené tíhové mapy (mapa 
reziduálních anomálií, mapa horizontálních gradien
tu a vertikálních hustotních rozhraní). Jejich význam 
m uže být ocenen pouze pfi fešení dílčích, resp. 
detailních území. 

Mapa úplných Bouguerových anomálii 

Autori: J. Sefara, L. Pospíšil, A Sutora, B. Špaček. 
J. Obr, D . Obernauer, S. Krus 

Mapa úplných Bouguerových anomálií, sestavená 
pro redukční hustotu 2,67 km dm-3 (obr. 1) , byla 
zhotovena na základe tíhových mefení, jejichž výsled
ky jsou obsahem 137 ročních zpráv a která pokrývají 
více než 95 % plochy území Západních Karpat. Mere
ní byla provedena s hustotou 3-6 bodu na km 2 

s presností merené tíže O, 1- l ,O µms - 2 a pfi za vedení 
normálnľho pole podle Helmertova vzorce. 

Mapa úplných Bouguerových anomálií (obr. 1) 
sloužila jako sjednocující podkladový materiál 
k sestavení vlastní strukturne-tektonické mapy (Šefa
ra et al. , l 987) a k vytvorení odvozených map 
- reziduálních anomálií, vertikálních hustotních roz
hraní pro hloubkové úrovne 500 m (obr. 2) a 4 OOO m. 
horizontálních gradientu, k sestavení odkryté ma
py vniti'ních a centrálních Západních Karpat. 



404 M ineralia s/o vaca, 21, 1989 

Obr. 1. Mapa úplných Bouguerových anomálií, ses tavená podle Sefa ry et al. (1985) pro redukční hustotu 2,67 kg dm - 1. 1 - kladné 
anomálie, 2 - záporné anomálie. 

Fig. 1. Map of eomposite Bouguer's anomalies compiled for 2.67 kg dm - 3 reduction density, according to Še fara et al. ( 1985). 1 
- gravimetrie high, 2 - gravimetrie low. 

Obr. 2. Mapa ve rtikálních bustotních rozhraní (Linsse~ova mapa), sestavená pro h = 500 m podle Sefary et al. (1985). 1 - hustotní rozhran í 
s ;yznačením smeru úbytku hmoty. . 

' ' : - ' 

Fig. 2. Map of vertical density boundaries (Linsser's map) plotted for b = 500 m (Sefara et al., 1985). 1 - densi ty boundary indicating the 
direction of mass deficiency. 



L. Posp(šil: Nové geofyzikálni mapy Západn(ch Karpat 405 

Mapa reliéfu pfedterciérniho a pfedneogénniho podloží 

Autori: J. Šefara, A Sutora, L. Pospíšil, J. Bodnár, 
M. Bielik. R. Velich , M. K urkin , J. Mikuška, 
S. Krus 

Prú beh reliéfu pi'edterciérního podloží (pauze ve 
vídeňské pánvi byl stanoven reliéf terciérní výplne) 
sloužil pro tvorbu odkryté mapy. K jeho určení bylo 
použito predevším vrtu, které zastihly pi'edterciérní 
podloží, výsledku reflexní seizmiky a mefení VES. 
Proces sestavení reliéfu podloží byl kon trolován 
a doplňován interpretací tíhových dat. 

V podstate ani v jedné oblasti nebylo možno 
sestavit na základe nezávislých informací definitivní 
model terciérní výplne vzhledem ke skutečnosti, že 
ani v nejprozkoumanejších oblastech tyto informace 
nejsou homogenní. Prato je treba zduraznit, že pi'es
nost určení reliéfu pi'edterciérního podloží je dána 
množstvím a hustotou operných geologických a geo
fyzikálních údaju. Pro konstrukci mapy reliéfu pi'ed
terciérního podloží (obr. 3) bylo dále využito sjedno
cených prací regionálního významu. V oblasti vídeň
ské pánve byl model konstruován pi'edevším na 
základe prací Kocáka et al. (1981 ), Tomka et al. 
(1976), Krolla a Wesselého (1979); v podunajské 
pánvi bylo využito prací Odstrčila (1967), Sutory 
( 1971 ), Fusána et al. ( 1971 ), Beinhauerové (1973) 
a Gaži et al. (1986). Prubeh reliéfu na maďarském 
území by! pi'evzat z práce Horvátha a Roydenové 
( 1981 ). Pri konstrukci reliéfu vnitrohorských kotlin 
- žilinské, turčanské, bánovské, hornonitranské. lip
tovské a popradské - bylo využito pi'edevším vrtu 
a prací Fusána et al. (1971), Zborila et al. (1981, 1982, 
1983) a Májovského (1979, 1980). Oblast rimavské 
a !učenecké kotliny byla zpracována podle Bodnára 
et al. ( 1978). 

Pro konstrukci reliéfu podloží cen trálnekarpatské
ho flyše Levočských vrchu bylo využito prací Fusána 
et al. (1971 ), R.ei'ichy ( 1982), Májovského a Tkáčové 
( l 982) a seizmických profilu situovaných v pri bradlo
vé zóne (Markovský, 1981 ). Reliéf podloží východo
slovenského neogénu byl sestaven na základe prací 
Pospíšila (1982), doplnených o nejnovejší výsledky 
seizmických mei'ení (Markovský et al., 1984). 

Mapu reliéfu pi'edterciérního podloží (obr. 3) je 
možno plne využít pri interpretaci a sledování hlav
ních zlomových systému v podloží neogénních pánví 
i pri výzkumu samotné geneze jednotlivých pánví. 
V konfrontaci s dalšími údaji, mapou vertikálních 
hustotních rozhraní, fotolineacemi, prípadne i mapou 
ohnisek zemeti'esení a recentních vertikálních pohy
bu, jí lze využít k neotektonické analýze. 

Hloubkový model terciérní výplne je možné využít 
pri znalosti hustotních parametru i pro odkryvání 
jednotlivých neogénních stratigrafických stupňu. 

Odkrytá gravimetrická mapa 

Autori: J. šefara, A Sutora, L. Pospíšil, J. Bodnár.. 
M. Bielik, R. Velich , M. Kurkin, J. Mikuška 

Odkrytá gravimetrická mapa (obr. 4) predstavuje 
nejvýznamnejší druh odvozené tíhové mapy, která 
poskytuje základní hustotní obraz o hlubších částech 
kury, resp. litosféry Západních Karpat. V porovnání 
s podobnou mapou, sestavenou pro území Českého 
masívu (Blížkovský a Novotný, 1981) získává tato 
mapa daleko vetší význam, neboť plošný ~ozsah (více 
než 60 % plochy Západních Karpat) i mocnosti ter
ciérního pokryvu (místy dosahují až 7 km) zastírají 
významné regionální nehomogenity v pred terciérním 
podloží. Na druh_é strane však v dusledku ruzného 
stupne poznání jednotlivých struktur a hustotních 
pomeru terciérní výplne se snižuje pi'esnost konstruk
ce tíhového účinku terciéru, a tím i pi'esnost vlastní 
odkryté tíhové mapy. 

Základním metodickým postupem bylo „odkrytí" 
celých vniti'ních Západních Karpat na bázi terciéru, 
s výjimkou vídeňské pánve (kde se odkrýval jen 
neogén), a volba vztažné hustoty, ke které byly 
vypočítány diferenční hustotní modely. Byla zvolena 
hustota 2,67 kg dm - 3 (Sefara et al., 1987). 

Sestavení odkryté mapy probehlo podle jednotli
vých oblastí, zpravidla na tomto metodickém zá
klade: 

a) sestavení modelu te.rciérní výplne, resp . reliéfu 
predterciérního podloží, na základe známých vrtu. 
údaju reflexní seizmiky a mei'ení VES za použití 
dostupných geologických map. V oblastech, kde je 
nedostatek vrtu (napi'. Levočské vrchy), byly mocnos
ti výplne určeny i na základe i'ešení obrácené gravi
metrické úlohy; 

b) stanovení diferenčních hustot jednotlivých hori
zontu, resp. jejich laterálních zmen (stredoslovenské 
vulkanity), pro výpočet tíhového účinku; hustoty 
sedimentární výplne a hornín pi'edterciérního podloží 
byly získány z analýzy vrtných jader a povrchových 
odberu; 

c) výpočet tíhového účinku terciémí výplne a jeho 
sumarizace s mapou úplných Bouguerových anomá
lií; 

d) z odkryté tíhové mapy odstranení účinku, vyvo
laných laterálními a vertikálními hustotními odchyl
kami od zvoleného modelu, účinku morfologie atp. ; 

e) sjednocení odkrytých tíhových map jednotli
vých oblastí a vytvorení sjednocené odkryté tíhové 
mapy Západních Karpat v merítku 1 : 200 OOO 
a 1 : 500 OOO. 

Odkrytá tíhová mapa (obr. 4) poskytuje zcela nový 
obraz o rozložení hlavních hustotních nehomogenit 
regionálního významu. Ob last predhlubne a flyšové-
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Obr. 3. Mapa reliéfu pfedtereiérního podloží podle Sefaru et al. (1985). 1 - hloubka 1 km, 2 - okraj tereiérní výplne. 

Fig. 3. Map of Pre-Cenozoie basement surfaee (Sefara et al., 1985). 1 - 1 km depth isoline, 2 - margin of the Cenozoie basin filling. 

Obr. 4. Odkrytá tíhová mapa Západních Karpat podle Sefary et al. (1 985). 1 - kladné anomálie, 2 - záporné anomálie. 

Fig. 4. Stripped gravimetrie map of the West Carpathians (Sefara et al., 1985). 1 - gravimetrie high, 2 - gravimetrie low. 
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ho pásma vnejších Západních Karpat charakterizuje 
tíhové minimum. Jeho rozšírení do centrálních Zá
padních Karpat vymezují dílčí výbežky tíhových 
elevací obloukového prubehu v prostoru východne od 
Žiliny a severne od Popradu, což svedčí o prítomnosti 
geneticky odlišného zdroje. Na tuto část centrálnekar
patského minima navazují radiální výbežky tíhových 
minim smei'ující do prostoru pohorí Žiaru, Štiavnic
kých vrchu, oblasti Rochovcu a údolí i'eky Hnilce. 
Mnohoznačnost i'ešení této anomality bude zreduko
vána zrejme až po dokončení nekolika komplexních 
geofyzikálních profilu typu 2 T (Tomet et al., 1988), 
které poskytují údaje o seizmických horizon tech (ref
lexní seizmika), vodivostních, resp. odporových po
merech (magnetotelurika, VES), hustotních a magne
tických pomerech (gravimetrie, magnetometrie), tep
lotních závislostech (termika) i o recentní aktivite 
( seizmologie, recentní pohyby, fotolineace ). 

Odkrytá mapa prokázala pi'ítomnost výrazné pozi
tivní zóny na kontaktu vnitfních Karpat a panonské 
pánve (Pospíšil a Bodnár, 1981 ). Pfítomnost ofiolito
vých komplexu nacházejících se v této zóne (Varga, 
1978; Balia, v tisku, aj.) a její vztah k neogennímu 
magmatismu, pi'edevším intruzívním komplexum, 
teplotne aktivním pásmum a hloubkám Mohoroviči
éovy diskontinuity, staví tuto geofyzikálne zjištenou 
anomalitu do popredí geologického zájmu. 

Mapa fotolineacľ 

Autori: L. Pospíšil, S. Halmešová, D. Marušiaková. 
M. Graniczny, S. Doktór 

Pro rešení tektonických rozhraní byla sestavena 
mapa fotolineací (obr. 5). Mapa byla sestavena na 
základe interpretace družicových snímku KOSMOS 
a LANDSAT, dostupných ve stredisku DPZ Geode
tického a kartografického podniku v Praze, jakož 
i fotomozaiky SSR, zhotovené pro spektrální pásma 
600-700 nm a 700-840 nm. Metodika interpretace 
byla založena na analogovém zpracování snímku pfi 

\Vužití multispektrálního projektoru MSP-4 v nekte
rých prípadech i interpretoskopu. 

Pro objektivní zhodnocení byla mapa fotolineací 
konfrontována s podobnou mapou autoru Doktóra 
a Graniczného (1983) a Doktóra et al. (1985) 
a doplnena o nekterá významná rozhraní z techto 
map. V další fázi byla analyzována pauze nejvýraz
nejší rozhraní. 

lnterpretace kosmických snímku poskytuje radu 
zcela nových informací o morfologických strukturách 
a rozhraních, která nebyla dosud známa, prípadne 
nebyla plne zmapována a zachycena v geologických 
mapách. Nepochybne byly získány neocenitelné úda
je pro analýzu mladoalpínských pohybu a deformací 
v prostoru Západních Karpat. 

Mapa magnetických anomálii 

Autori: M. Filo, I. Gnojek, P. Kubeš , A. šutora 

Mapa magnetických anomálií z území Západních 
Karpat predstavuje soubor neekvivalentních údaju, 
v centrální části spíše schematického charakteru. Je to 
zpusobeno pfedevším použitou nejednotnou metodi
kou merení a nespojitým pokrytím celého území 
Západních Karpat. Zatímco pro území neogenních 
pánví, pi'edhlubne, flyšového pásma, Nízkých Tater 
a Slovenského rudohofí bylo použito map z pozem
ních mefení vertikální složky totální intenzity geo
magnetického pole zpracovaných pro určitou geo
magnetickou epochu, byly oblasti stredoslovenských 
a východoslovenských neovulkanitu zmapovány pod
le leteckých mei'ení poskytujících údaje o absolutní 
velikosti totálního vektoru intenzity geomagnetického 
pole. Pritom pro snazší zobrazení bylo použito pre
počtu na vyšší úroveň. Je pochopitelné, že této mapy 
bylo použito pouze k dokumentaci plošného rozlože
ní magnetických zdroju, nikoliv k interpretaci jednot
livých zdroju. 

Daleko ucelenejší a jednotný materiál bude pi'ed
stavovat mapa magnetických anomálií sestavená 
z leteckých merení, která se uskutečnila v letech 
1976-1983. Jejich reambulace byla provedena 
v merítku 1 : 50 OOO (Gnojek a Janák, 1986). Nej no
vejší pfehled magnetických anomálií vyvolaných pfe
devším zdroji v pfedterciémím podloží podává Gno
jek (1988) (obr. 6). Tato mapa poskytuje možnosti pro 

r 
sledování komplikovaných, magneticky výrazných 
horizontu v alochtonní stavbe Západních Karpat. 
Pfedevším diskutabilní problém prítomnosti a pozice 
ofiolitových komplexu v kontaktní zóne vnitfních 
Západních Karpat a panonské pánve muže být dále 
zkoumán práve na základe magnetometrických me
fení. 

Mapa paleomagnetickjch deklinací 

Autori: P. Muška, O. Orlický, P. Pagáč, M. Krs. 
I. Tuniy 

Mapa smeru horizontálních složek vektoru rema
nentní magnetické polarizace (RMP) (obr. 7) posky
tuje základní informaci o formování a pohybech, 
odehrávajících se v jednotlivých komplexech homin, 
resp. celých jednotkách Západních Karpat. 

Údaje zobrazené v mape (obr. 7) zachycují ucelené 
výsledky z území neovulkanitu, flyšového pásma, 
včetne bradlového pásma ijademích pohorí, budova
ných souvrstvíÍni mladšího paleozoika tatrika, vepori
ka a gemerika. 

Tyto údaje mohou pfinést, resp. už pi'inášejí výz 
namné informace o typu a vergenci tektonických 
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Obr. 5. Mapa fotolineací (Pospíšil et al. , 1985). 1 - rozhraní interpretovaná z družicových snímku. 

Fig. 5. Map of photolineations (Pospíšil et al. , 1985). 1 - boundary interpreted from remote sensing data. 

Obr. 6. Schematická mapa magnetických anomálií vyvolaných zdroji v neogenní vulkanosedimentární výplni a horninami pfedterciémiho 
podloží (Gnojek. 1988, upraveno autorem). 1 - bradlové pásmo, 2 - okraj terciémí výplne, 3 - magnetické anomálie vyvolané 
neovulkanity, 4 - magnetické anomálie vyvolané zakrytými komplexy neovulkanitu, 5 - magnetické anomálie vyvolané zdroji 
v predterciérním podloží Západních Karpat, 6 - magnetické anomálie vyvolané zdroji v krystaliniku epivariské platformy. 

Fig. 6. Schematic map oľ magnetic anomalies induced by sources in the volcanosedimentary basin filling of Neogene age and from the 
Pre-Cenozoic basement (Gnojek, 1988 ; modified by the author). 1 - the Pieniny Klippen Belt, 2 - bou ndary oľ the Cenozoic basin filling, 
3 - magnetic anomaly induced by volcanite of Neogene age, 4 - magnetic ano.maly ind uced by buried N eogene vo kanite, 5 - magnetic 
anomaly induced by source in the Pre-Cenozoic basement, 6 - magnetic anomaly induced by source in the Epi-Variscan platform 
crystalline mass. 
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procesu, probíhajících v minulosti v Karpatech. Napr. 
tatrikum je charakterizováno hlavne diferencí v hod
notách odchylek inklinace, zpusobených vertikálními 
pohyby jednotlivých segmentu v alpínské fázi, jakož 
i v období konsolidace - v terciéru a kvartéru 
(Muška, 1985). 

Údaje z paleomagnetického výzkumu veporika 
jsou v současnosti interpretovány jako projev severo
vergentního nasunutí východní části veporika na 
tatrikum, jehož dusledkem jsou negativní (zpetné) 
rotace. Kladná hodnota rotace (+ 25°) jižní části 
veporika odráží pfedpermskou rotaci puvodní pánve, 
ale současne je zrejmé následné ovlivnení alpínskou 
tektonikou (Muška a Vozár, 1984). 

Studium tektonické jednotky vykazuje ve všeobec
ných rysech vejífovitý charakter stavby. Deklinace 
narustá od starších útvaru smerem k mladším z 23 ° 
do 84 °. 

Neméne cenné informace poskytují studie vzorku 
mladšího paleozoika Zemplínských vrchu, kde zjište
ný strední smer O = 207 ° a I = -46 ° je korelovatel
n ý se smerem Euroasie. Liší se pouze ve vertikálním 
smeru, což je v souladu s úklonem a ponofováním 
souvrství zemplinika v jihozápadní části (Muška, 
1985). 

Doznívání vrásnení v bradlovém a flyšovém pásmu 

Kromeríž 
• 

má za následek rozptýlený smer vektoru RMP (Ko
ráb et al., 1981; Muška, 1985). 

Období neogénu se hodnotami deklinace a inklina
ce približuje k dnešnímu charakteru magnetického 
pole. 

Mapa tepelného roku 

Autori: M. Krá!, I. Marušiak, I. Lizoň, J. Jančí ( 1985) 

Nový údaj , v současnosti cenný napr. pro odhad 
p erspektívnosti neogenních pánví z hlediska naf
toplynonosnosti, obsahuje mapa tepelného toku 
(obr. 8). I když nerií sestavena z homogenního soubo
ru dat a i když pro ní nebylo použito jednotného 
zpusobu výpočtu, je možno z ní získal dobrou pred
stavu o tepelných vztazích v hlubších čás tech litosfé
ry. Stabilní geotermické pole a nízká geotermická 
aktivita je v oblastech se zvýšenou mocností zemské 
kury, zatímco výraznou geotermickou aktivitu vyka
zují zóny ztenčené mocnosti litosféry panonské pánve 
projevující se i sníženou vodivostí, vyšší seizmicitou 
a prítomností neogenn"ího magmatismu. 

Údaju o rozložení tepelného toku lze využít pfi 
konstrukci litosférických fezu, které poskytují pred
stavu o hloubkovém rozložení teploty podél celého 

100 km 

Obr. 7. Mapa paleomagnetických deklinací (Muška, 1985). 1 - karbon spodní (C 1) a svrchní (CJ), 2 - perm, 3 - trias spGdn~ 4 - krída 
spodní (K 1) a svrchní (K 3), 5 - paleogén, 6 - neogén. 

Fig. 7. Map of paleomagnetic declinations by Muška (1985). 1 - Lower (C 1) and Upper Carboniferous (C 3), 2 - Permian, 3 - Lower 
Triassic, 4 - Lower (K 1) and Upper Cretaceous (K 3), 5 - Paleogene, 6 - Neogene. 
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Obr. 8. Mapa tepelného toku (Krá! , 1984). l - tepelný tok 90 m wm- 2. 

Fíg. 8. Map of heal flow (Krá!, 1984). 1 - heat flow equal to 90m w m-2. 

rezu. Toho lze využít pfi odhadech hloubky Curieho 
teploty, napr. pri interpretaci nekterých magnetických 
anomálií (Filo a Kubeš, v tisku). 

Pro celou tuto edici geofyzikálních map byla pfe
vzata mapa· prubehu Mohorovičiéovy diskontinuity 
(Mayerová et al., 1985) a mapa ohnisek zemet.i'esení 
(Schenková et al., 1979), doplňující ucelený a sjedno
cený, komplexní geofyzikální mapový soubor z území 
Západních Karpat. Merítko 1 : 500 OOO vyhovuje i 
z hlediska obsahu základních regionálních dat, vhod
ných pro studium hlubinné stavby, paleogeografické 
rekonstrukce, studium mladoalpínských tektonických 
pohybu nebo i pro sledování plošné distribuce grani
toidních intruzí a ofiolitových komplexu. 

Nekteré možnosti dalšího využití geofyzikálních map 

Krome hlavního cíle, kterému nový soubor geofy
zikálních map bude predevším sloužit , t. j. prognózo
vání struktur perspektivních z hlediska výskytu neros
tnýc;h surovín, mohou tyto mapy prinést cenné údaje 
pro další oblasti geologických výzkumu, a to pfedev
ším: 

a) pro komplexní zhodnocení transkarpatských re
gionálních seizmických a magnetotelurických geofy
zikálních profilu a geologických fezu fešících hlubší 
stavbu Západních Karpat, 

b) pro i'ešení dílčích problému paleogeografických 
rekonstrukcí, zvlášte z hlediska vývoje neogénu, 

c) pro sestavení map fešících napi'. seizmotektonic-

ké problémy či mladoalpínské pohyby a deformace 
v Západních Karpatech, 

d) pro verifikaci interpretovaných rozhraní z dru
žicových snímku, 

e) pro sestavování tematických geofyzikálních map 
celé karpatské oblasti v rámci mezinárodní spoluprá
ce. 

Profily regionálního významu 

Rešení hlubinné stavby podél karpatských seizmic
kých profilu má svou tradici (Beránek a Zátopek, 
1981; Beránek a Leško, 1979). Progresívní trend je 
patrný u nejnovejších seizmických profilu typu 2T 
a 3T (Tomek et al., 1986), kdy krome reflexní 
seizmiky se využívá i ostatních geofyzikálních metod, 
umožňujících srovnávat· seizmická rozhraní zjištená 
nejen pfi povrchu (VES, magnetometrie , gravimet
rie), ale i v nejhlubších úrovních (magnetotelurika). 
Soubor geofyzikálních map pak umožňuje sledovat 
plošné vztahy jednotlivých anomalit i nepŕímo prová
det jejich vzájemnou korelaci. 

Další možnosti nabízí soubor geofyzikálních map 
pri konstrukci geofyzikálne-geologických profilu. Na 
techto profilech lze pokračování struktur a jednotek 
sledoval a testovat práve pomocí geofyzikálních dat. 
Modelová fešení na seizmickém profilu 540/73 (Mof
kovský et al., 1973) a 1/72 a na geologickém fezu pres 
polskou část flyšových Karpat (Czernicki a Starosiel
ski, 1981; obr. 9) dokumentují hlavní struk tury 
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Fig. 9. Density model of structure along the 540/73, 1/72, 73 seismic profile and the geological profile. 
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i anomality této zóny a jejich superpoz1ci v obraze 
tíhové krivky (Mikuška a Pospíšil, 1983). Na základe 
tíhových dat zde byla prokázána prítomnost význam
né nehomogenity ve spodní části kury v prostoru 
transkarpatské deprese a možnost vysvetlit tíhové 
rrummum pauze účinky flyše a molasy karpatské 
pi'edhlubne. 

Paleogeografické rekonstrukce 

Pro tuto oblast aplikací se dosud geofyzikálních 
výzkumu v prostoru Karpat zcela nevyužívalo. Pra
menilo to ze skutečnosti, že nebyly dostupné 
a sjednocené údaje z tak rozsáhlých území, jaka jsou 
napi'. Západní Karpaty. Rovnež vrtný pruzkum vý
znamne pokročil pri objasňování hlavních regionál
ních geofyzikálních anomálií (magnetických - ultra
bazika, intruzívní komplexy, gravimetrických - gra
nitová telesa, mocnosti neogenních pánví). 

Tím se naskýtají nové možnosti pro geofyzikální 
aplikace a výzkumy, samozrejme za plné a vudčí 

účasti specializovaných metod geologických. V minu
losti se pro paleorekonstrukce využívalo pauze paleo
magnetických dat z nichž se odvozují rotace bloku, či 
pfímo mikrokontinentu nebo mikrodesek. Tyto údaje 

, 

doplňují zpravidla seizmologická data a tepelné toky. 
Termika umožňuje vymezit oblasti zvýšené tepelné 
aktivity, t. j. výstup plášťových hmot do horních částí 
li tosféry. 

Dnes je možno využít také údaju magnetometrie, 
gravimetrie , magnetoteluriky, a samozrejme i reflexní 
seizmiky. Zde zvlášté seizmická stratigrafie umožňuje 

i'ešit radu sedimentologických i strukturne-tektonic
kých problému. Praktické príklady uvádejí napi'. 
Pogácsás (1984) a Mattick et al. (1985) z oblasti 
szolnockého pi'íkopu i depresí derecsské a Makó. 
Progresívne se začíná techto postupu využívat i 
v oblasti transkarpatské deprese (napr. Markovský et 
al., 1986) a ve vídeňské pánvi. 

Nový prístup poskytuje magnetometrie v oblastech, 
kde nekolik vrtu zachytilo zdroj magnetických ano
málií. Potom lze na základe zjištených parametru 
charakterizujících zdroj (susceptibilita, remanentní 
magnetizace, Q atp.) napr. sledovat určitý horizont 
v pi'edterciémím podloží nebo distribuci a polaritu 
neogenních vulkanických komplexu. V druhém prí
pade, pň rozsáhlé migraci vulkanitu v prostom a čase. 
je možno využít magnetometrických dat pro i'ešení 
otázek tektogeneze dané oblasti. Príklad takovéhoto 
prístupu je možné nalézt pň i'ešení a in terpretaci 

Obr. IO. Vztah významných rozhraní a geofyzikálních anomálií ke známému a pfedpokládanému rozšírení sedimentu eggenburgu (Seneš, 
1982 ; Vass et al. , v tisku). 1 - bradlové pásmo, 2 - rozšírení sedimentu eggenburgu: a - známé, b - pi'edpokládané, 3 - vulkanická 
centra: a - intermediárni, b - kyselá, 4 - významná zlomová pásma, 5 - pfedpokládaný horizontálni posun, 6 - hustotní anomálie 
ve .spodní části kúry, které lze považovat za zdroj pohybu v daném období (klenbovité struktury, vulkanismus) i zdroj impulsu pro 
horizontálni posun. 

Fig. IO. Relations between significant boundaries of geophysical anomalies and the known, or presu med, ex tent of Eggenburgian sediments 
(Seneš, 1982; Vass et al. , in print). 1 - the Pieniny Klippen Belt, 2 - extent of Eggenburgian sediments: a - known, b - inferred, 
3 - volcanic centre: a - of intermediate volcanics , b - acidic, 4 - main dislocation zone, 5 - inferred horizontal displacement, 
6 - gravity anomaly in the lower crust interpretable as movement source for the given period (upwarping, volcanism) and source of impulse 
for horizontal displacement. 
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Obr. 11. Vztah významných rozhraní a geofyzikálních anomálií ke známému a pfedpokládanému rozšírení sedimentu spodního karpatu 
až stt. badenu (Seneš. 1982 ; Vass et al., v tisku). Vysvetlivky stejné jaka u obr. 10. 

Fíg. 11. Relations hetween significant boundaries and known, or presu med, extent of Lower Karpatian to Middle Badenian sediments 
(Seneš, 1982; Vass et al. , in print). Explanations as in fíg. 10. 

magnetických anomálií v Podunajské pán vi (Šu tora 
et al., 1988) nebo pri fešení problému magma tism u 
transkarpatské deprese (Kaličiak a Pospíšil. v tisku). 

Gravimetrie takovéto analýzy doplňuje údaji 
o rozložení a pozici hustotních nehomogenit v horní 
části litosféry. Navíc možnost stratigrafického „strip
pingu", t. j. odkrývání účinku jednotlivých stupňu 

sedimentámí výplne, prispívá k rešení geodynamic
kých vztahu a pomeru v dané oblasti. 

Ukázku možnosti jednoduchého doplnení modelo
vého fešení dynamiky a kinematiky území Západních 
Karpat s využitím geofyzikálních dat a paleogeogra
fí ckých map pro období eggenburg - ottnang a karpat 
- str. báden (Seneš, 1982; Vass et al., v tisku) 
poskytují obr. 1 O a 11. 

Nové údaje o tektonických rozhran ích na území 
Západních Karpat, které byly získány z geofyzikäl
ních výzkumu a analýzy družicových snímku (Šefa ra 
et al., 1987; Doktór et al. , 1985; Pospíšil et al., 1986 ), 
resp. nový prístup k fešení a hodnocení vývoje 
neoger{ních pänví v prostoru a času (Vass, 1981 ; 
Royden et al., 1983; Horváth a Royden, 1981 ap.), 
jakož i zjištení prítomnosti nových ofiolitových kom
plexu, vulkanismu a flyšových sekvencí v prostom 
panonské pánve (napr. Balia, 1982), umožnily jednak 
definoval nové delení zón v systému typu kolize 
kontinent - kontinent, resp. kontinent - ostrovní 
oblouk, a též pfičíst daleko vetší význam a úlohu 
kinematice známých tektonických systému. Zvläšte 

horizontální posuny, o kterých se do 80. let témef 
neuvažovalo, nabývají na mnoh a zlomech, pfedevším 
v panonské pánvi stokilometrových amplitud (Wein , 
1979; Balla. 1982). Pod obné transkuren tní systémy 
jsou interpretovány dnes i v Západních Karpatech, 
i když s menšími ampli tud ami posunu (Janku et al. , 
1983; Buday et al., 1986 ap. ). To umožňuje dnes 
zavést určité korekce do púvodních prostorových 
vztahô a podmínek pfedevším pri analýze vývoje 
pánve. Napr. v eggenburgu vznik! v centrálních 
jednotkách Karpat nový sedimentačn í prostor, orien
tovaný jednak do v.-z. smeru (vídeňská pánev, 
severní okraj podunajské pánve), jednak do sv.-jz. 
smeru (transkarpatská deprese). Dnes se v techto 
oblastech objevují levostranné, resp. pravostranné 
zlomy typu strike-slip a téhož smeru . Srovnání sedi
mentárních vývoju s pozicí a funkcí hlavních transku
rentních systému poskytuje nová kritéria pro zhodno
cení vývojových cyklu. Na konci eggenburgu se 
pfedpokládají nové pohyby, kterými byly vyzdviženy 
centrální jednotky (Seneš, 1973). Tyto výzdvihy pro
bíhaly v místech, kde sev odkrytých mapách objevují 
významné regionální tíhové anomálie (Bodnár 
a Pospíšil, 1983), doprovázené vulkanickými aparáty. 
jejichž vek se v západní části Karpat pohybuje od 
karpatu po str. baden ve smeru JZ-SV (Šutora et al.. 
1988; obr. 11), zatímco ve východním úseku Karpat 
jde tento pohyb od svrch . badenu po pliocén od 
Z k V (Kaličiak a Pospíšil. v tisku). Celý tento systém 
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Obr. 12. Tektonická mapa, doplnená o významnejší geofyziká lne zjištená tektonická rozhraní a fotolineace. 1 - zlomy, 2 - zlomy 
s príznaky posunú, 3 - tektonická rozhraní zjištená geofyzikou a DPZ. 

Fig. 12. Tectonic map completed by significant geophysical boundaries and photolineations. 1 - fault , 2 - fault indicating displacement 
direction, 3 - tectonic boundary deduced from geological and remote sensing <lata. 
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Obr. 14. Mapa recentních vertikálních pohybú (Vanko a Kvitkovič. 1981). 1 - zlom, 2 - + 1 mm za rok; zlomové systémy: a) šuranský, 
b) myjavsko-podlatranský, c) muráňský. 

Fig. 14. Map ofrecent verticalmovements (Vanko, Kvitkovič, 1981). 1 - faul!, 2 - + 1 mm year- 1, faull system: a - Šurany, b - Myjava 
- Podtatranský. c - Muráň. 

je umísten mezi transkurentní systémy malokarpat
sko-povážský (Buday et al., 1986) a rábsko-muráňský 
(Pospíšil et al., v tisku). Není cílem této práce podat 
detailní analýzu vztah u, avšak dá se ukázat (Kaličiak 
a Pospíšil, v tisku), že rady geofyzikálních údaju lze 
využít k významným vývodum a nepi'ímým duka
zum. Napi'. regionální tíhové anomálie je možno 
spojovat s aktivizací a výstupem plášťových hmot do 
spodní části kury. Pro tuto interpretaci lze nalézt radu 
dukazu - tepelné toky. hloubkové struktury na 
Mohorovičiéove diskontinuite i v kure atp. Tyto 
výzdvihy však mohly silne ovlivňovat i mobilitu 
jednotlivých dílčích bloku centrálních Karpat, t. j. 
mobilitu na tektonických systémech ohraničujících 
tyto bloky. 

Tvorba tematických a účelových map 

Nejvetšího významu muže dosáhnout očekávané 
využití souboru geofyzikálních map pri tvorbe ruz-

ných typu účelových geologických a geofyzikálních 
map, map pro účely ochrany životního prostredí atp. 
V současnosti se pripravuje sestavení seizmotektonic
ké mapy Západních Karpat. jež by mela být založena 
na mape mladoalpínských pohybu a na mei'ení 
recentních vertikálních pohybu (Vanko a K vítkovič, 
1982; obr. 14), mapy ohnisek zameti'esení (Schenková 
et al., 1979), a dále zpracování makroseizmických 
pozorovam a resení ohniskových mechanismu 
(Schenk et al., v tisku). Významné informace posky
tuje i mapa minerálních vod (F ranko a Kolárová, 
1985). Jako sjednocující podklad pro výše uvedená, 
nerovnomerne rozložená data s ruzným stupnem 
verohodnosti muže geofyzikální soubor map umož
ňovat sledování jednotlivých strukturních a tektonic
kých prvku stavby daného území i i'ešení detailu až 
do merítka 1 : 10 OOO. 

Z prvních srovnání upravené tektonické mapy 
Západních Karpat, doplnené o nejvýraznejší tekto
nická rozhraní pozorovaná na družicových snímcích 

Obr. 13. Mapa ohnisek zemetfesení a hlavních interpretovaných rozhraní podle Pospíšila et al. (1986). 1. - ohniska zemetfesení 
(Schenková et al., 1979), 2 - paleodeklinace hornín spodního paleozoika (Muška a Vozár, 1984), 3 - zlom, 4 - vysokovodivá zóna, 
5 - magnetická anomálie. 

Fig. 13. Map of earthquake epicentres and of significant boundaries interpreted by Pospíšil et al. (1986). l - earthq uake epicentre 
(Schenková et al., 1979), 2 - paleodeclination of Late Paleozoic rocks (Muška and Vozár, 1984), 3 - fault, 4 - high conductivity zone, 
5 - magnetic anomaly. 
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(obr. 12), s mapou ohnisek zametrešení (obr. 13) je 
patrna výjimečnost predevším malokarpatsko-pováž
ského, hronského a stredoslovenského tektonického 
systému (Pospíšil et al., 1986). Podobné vztah y pozo
rujeme i pri srovnání s mapou recentních vertikálních 
pohybu (obr. 14). Jaka aktivní se projevují úseky 
zlomu, resp. zlomových systému, na kterých se pfed
pokládají horizontální posuny - šuranský, myjav
sko-podtatranský, stredoslovenský, severovýchodní 
část muráňského systému a další. Aktivitu techto 
zlomu potvrzují regionálni rozšírení a zvýšené moc
nosti kvartérních sedimentu podél techto tektonic
kých systému (Vaškovský, 1982). 

Verifikace údaju DPZ 

Využití metod dálkového prúzkumu Zeme (DPZ) 
pri geologickém mapování se už uplatňuje na celém 
svete. Dnes témer neexistuje prúzkumná geologická 
organizace, která by nevyužívala této progresívní 
metody. schopné poskytovat velmi efektivní informa
ce a údaje ve tfech rovinách - horizontální (plošné), 
vertikální a dynamické (v čase). 

Pfi analýze snímku z území Západních Karpat byla 
zjištena rada nových zajímavých struktur a rozhraní 
(Jankú et al., 1984; Pospíšil et al., 1986; Klinec et al., 
1985; Buday et al., 1986 a další). Jejich analýza byla 
provedena na základe komplexního zhodnocení prá
ve údaju obsažených v souboru geofyzikálních dat 
a po té verifikována pomocí geologických údaju. Vý
hodou a predností nových geofyzikálních map je 
práve možnost srovnávat regionální struktury zjištené 
na družicových snímcích se sjednocenými geofyzikál
ními údaji. hlavne tíhovými a magnetometrickými, 
ale i s mapou pi'edterciérního podloží, a to s rozlišitel
ností až do merítka 1 : 25 OOO. resp. 1 : 10 OOO. Využi
tím této prednosti geofyzikálních map se ješte pred 
vlastním geologickým ovefováním zvýší pravdepo
dobnost existence interpretované struktury. Velmi 
účelné je současne v této fázi verifikace využívat 
leteckých panchromatických snímku. 

Mezinárodní spolupráce 

Jednou z oblastí, kde se výsledku geofyzikálního 
prúzkumu Západních Karpat za tím nejméne využívá, 
je konstrukce geofyzikálních map z celého území 
Karpat á jej ich okolí. Je to zpúsobeno tím, že v rade 
zemí nelze tyto údaje publikovat. 

Dnešní zpúsoby zpracování geofyzikálních dat, 
založené zcela na využití samočinných počítaču, 

umožňují, aby se jejich úpravou nebo tvorbou nlz
ných druhú odvozených map tato prekážka odstrani
la. Tak bude možno pi'ispet nejen k i'ešení globálních 
struktume-tektonických problému Západních Kar
pat, ale i zpŕesnit radu „hraničních" struk tur nadej-

ných na nerastné suroviny. Jedním z minulých príkla
du úspešné konstrukce takovéto mapy malého merít
ka múže být napi'. mapa tepelného toku Evropy 
(Čermák a Hurtig, 1977) nebo tíhová mapa str. 
Evropy (Ibrmajer, 1978), recentních vertikálních po
hybu (Joó et al., 1981) a další. Všechny tyto mapy se 
uplatnily a stále se široce uplatňují pri všech regionál
ních studiích. Nejnovejším príkladem je napr. spolu
práce s maďarskými geofyziky na tvorbe jednotné 
mapy reliéfu pi'edterciérního podloží vni ti'ních Zá
padních Karpat a panonské pánve (Kileny a Šefara et 
a l. , v tisku). Tato mapa nejen prispeje k lepšímu 
poznání morfologie stavby pred terciérníh o podloží 
v celé severní a strední části Karpat, ale múže se jí 
využít pri další orientaci vyhledávacího geologického 
prúzkumu. Zároveň umožní sestavit napr. odkrytou 
mapu celé oblasti, a tak i'ešit otázky hlu bší stavby 
Západních Karpat a panonské pánve. Podobné vy
užití múže mít i mapa magnetických struktur, vodi
vostních zón, paleodeklinací a další. Ukázka části 

geofyzikální mapy z území transkarpatské deprese 
a jejího okolí - mapy magnetických anomálií (obr. 
15) - poskytuje predstavu o informativnosti a význa
mu takovýchto map. 

Záver 

Sjednocení geofyzikálních dat do mapového sou
boru si vyžádalo velké úsilí zainteresovaných pracov
níkú mnoha organizací (Geofyzika Brno, GPUP 
Liberec, GÚDŠ Bratislava. GP Spišská Nová Ves, 
SAV Bratislava) a značné finanční náklady (SGÚ 
Bratislava, GPUP Liberec). Této investice, které se už 
prakticky využilo pri tvorbe strukturne-tektonické 
mapy Západních Karpat (Šefara et al., 1987) a pri 
prognózním zhodnocení nekterých oblastí Západních 
Karpat, lze efektivne využít i pro další výzkumy. 

V práci jsou uvedeny námety a príklady dalšího 
využití tohoto rozsáhlého mapového souboru geofyzi
kálních map pri geologickém výzkumu Západních 
Karpat, které mohou pri minimálních nákladech 
doplňovat základní a vyhledávací geologický prúz
kum, mající v nových podmínkách orientace geolo
gických prací samozrejme prioritu. 
Očekáváme rovnež, že tato práce prispeje ke zvýše

ní zájmu a úsilí geologú a geofyziku sousedních zemí 
o vytvorení jednotných geofyzikálních map pro celé 
území Karpat. 
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New geophysical maps of the West Carpathians and their further use: a review 

A map set of new geophysical ma ps covering the 
Czechoslovak part of the West Carpathians in 1 : 500,00 
scale has been completed and plotted by the Bratislava 
branch of the Geofyzika State Enterprise Brno according to 
the research program called "Struc tural-tectonic map of the 
Centra! West Carpathians for potential prediction of mín
era! raw materials" sponsored by the Slovak Bureau of 
Geology Bra tislava and the Uranium Explora tion Enter
prise Libe rec. 

The map set has been compiled in the first stage using 
retrieval and unifieation of available geophysieal data 
measured till to 1983 and also of the re lative geologieal 
knowledge. This base further served for com pilation of the 
struetural-teetonie map proper together with geophysieal 
and geologieal interpretation of th e deep strueture. These 
maps are including all faetographie data, i. e. those of 
steady value, whieh may further be exploited for any 
purpose. 

The aim of the paper is to review mf!in goals of this 
eomple ted researeh and to point out further possibilities of 
use of the available results. 

The set of geophysical maps 

Map oj complete Bouguer's anomalies 

Au thors: J. Šefara, L. Pospíšil, A. Šutora, B. Špaček, J. Obr, 
D. O berna uer, S. Krus 

The map of complete Bouguer's anomalies has been 
plotted for 2 . 67 kg . dm-3 reduetion density (fig . 1) using 
gravimetrie survey results included in 137 annual reports 
whieh eovered 95 % of the West Carpathian surface. 
Measurements are realized with a 3-6 point. km-2 density 
and the preeision attains O. 1 - 1 . O ,um . s- 2 using norma! 
field distribution according to the Helmerťs formula. The 
map (fig. 1) served as unifying base for the eompilation of 
the struetural teetonie map itself (Šefara et al. , 1987) as well 

as for a set of derived maps : map of residual anomalies, of 
vertical density boundaries for 500 m and 4,000 m depths, 
respectively, for the map of horizontal gradie nts and , 
mainly. for the compilation of stripped geophysieal ma p 
of the Centra! West Carpathians. 

Map oj the Pre-Cenozoic and Pre-Neogene basemenl surface 

Authors: J. Šefara, 
M. Bielik, 
S. Krus 

A. Šutora, 
R. Velieh , 

L. Pospíšil, 
M. K urkin, 

J. Bodnár, 
J. Mikuška, 

Maps of the Pre-Cenozoie basement surfaee (plotted 
only for the a'rea onhe Vienna ba5in) and the map of the 
Pre-Neogene surfaee have been plotted with the aim to 
deeipher the gravity effeet of the basin filling , or cover, of 
Cenozoic age. The procedure used mostly drill-hole data 
reaching as deep as the Pre-Cenozoie basement, <la ta from 
reflexion seismics and tha t of ver tical eleetrie sounding 
survey. The proeessing has been controlled and eompleted 
by the interpretation of gravimetrie survey. 

Stripped gravimetrie map 

Authors: J. Šefara, A. Šutora, L. Pospíši l, J . Bod nár, 
M. Bielil< , R. Ve lich , M. K urkin , J. Mil<uška 

T he uneovered gravimetrie map (fig. 4) represents the most 
important derived gravimetrie map showing the signifieant 
gravimetrie picture and pattern of the deeper crust and 
lithosphere of the West Carpathians. If eompared with a si
milar map of the Bohemian Massif (B lížkovský and 
Novotný, 1981 ). the new map is of far higher significance 
due to its area! ex tent ( over 60 % of West Carpathian 
surface) and also due to the thickness of Cenozoie cover 
(reaehing as much as 7 km) what all are masking the 
signifieant regional inhomogeneities of the Pre-Cenozo ic 
basement. To the contrary it should be stressed that due to 
the different knowledge level of various Cenozoic strne-
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tures and densities, the accuracy of the assessment of this 
gravity effect decreases and even may hinder the precision 
of this stripped gravity map. 

Map oj photolineations 

Authors: L. Pospíšil, S. Halmešová, D. Marušiaková, 

M. Graniczny, S. Doktór 

The map of photolineations has been plotted with the 
aim to solve the problem of tectonic boundaries (fig. 5). 
The map used interpretations of KOSMOS and LAND
SAT space images available in the Center for Remote 
Sensing of the Geodetic and Carthographic Enterprise, 
Prague and exploiting the photomosaics of the Slovak 
Socialist Republic in 600-700 nm and 700-840 nm spec
tral bands, respectively. The interpretation method implied 
analogy processing with the use of MSP-4 multispectral 
projector. 

Map oj magnetic anomalies 

Authors: M. Filo, I. Gnojek, P. Kubeš, A. šutora 

The map of magnetic anomalies of the West Carpathians 
used a set of non-equivalent source data which are, in the 
centra! part of the range, rather schematic. This is due to 
the applied non-unified measurement methodics and owing 
to discontinuous surface covering. As long as maps plotted 
from field measurements registrating the vertical com
ponen,t of the total geomagnetic field for a given geomag
netic epoch are available for the areas of Neogene basins, 
Carpathian foredeep, Flysch belt, the Low Tatra Mts. and 
the Slovak Ore Mts., extensive surfaces of young volcanics 
in Centra! and Eastem Slovakia are compiled using but 
airbome survey data indicating the absolute value of the 
total geomagnetic field. 

Far more unified material is represented by the Map of 
magnetic .anomalies plotted from airborne survey data 
realized in 1976-1983 and reambulated into 1 : 500,000 
scale (Gnojek and Janák, 1986). The most recent review of 
magnetic anomalies induced mostly by sources within the 
Pre-Cenozoic basement has been given by Gnojek (1986) in 
fig. 6. This map allows to trace the very complicated and 
pronounced magnetic horizons within the West Carpathian 
structure and opens for furher research also the already 
disputed problems on the presence and position of ophi
olitic complexes in the contact zone of Interna! West 
Carpathians and the Pannonian Basin setting out from 
available geomagnetic data. 

Map oj paleomagnetic declinations 

Authqrs: P. Muška, O. Orlický, P. Pagáč, M.Krs, I. Tuniy 

The map of horizontal component directions of the 
remanent magnetic polarisation (RMP) gives basic inform
ation on the generation and movements of single rock 
complexes in the West Carpathian structure (fig. 7). Data 
represented by the map are the complex results for the area 
of young volcanites, the Flysch belt and the Pieniny 
Klippen Belt, and even for the "core" mountains composed 
of Late Paleozoic sequences in the Tatric, Veporic and 
Gemeric units. 

Map oj the heat jlow 

Authors: M. Král, I. Marušiak, l. Lizoň, J. Jančí 

New data important e. g. even for potential prediction of 
hydrocarbon occurrences within Neogene basins are repre
sented by the map of heat flow (fig. 8). Despite that this 
map is plotted from inhomogenous data using various 
calculation methods, a fairly good picture has been obtai
ned on thermal properties in deeper lithospheric parts. A 
stable geothermal field and low geothermal activity 
characterize the areas where crustal thicknesses are con
siderable .. To the contrary, well expressed geothermal 
activity occurs in areas where the attenuated lithospheric 
thickness of the Pannonian Basin is indicated by decreased 
conductivity, higher seismicity and by the presence of 
young volcanites. 

The entire edition of geophysical maps is completed by 
the Map of MOHO discontinuity surface taken from 
Mayerová et al. (1985) as well as by the map of earthquake 
epicentres (Schenková et al., 1979) creating a unified and 
complex map edition from the West Carpathian territory. 
The used 1 : 500,000 scale is sufficient enough for sketching 
the main regional data allowing investigations of the deep 
structure, the paleogeographic reconstructions, investi
gations of Late Alpine movements or even to assess the 
distribution of granitoid bodies and ophiolitic complexes. 

Some possibilities for further use of the map set 

Beside the main goal for which the new set of 
geophysical maps is aim(;d, i. e. for potential prediction of 
mínera! raw materials, these maps could substantially 
contribute even to further research problems of geology, 
namely: 

a) In complex assessment ofTrans-Carpathian geophysi
cal profiles of seismic and magnetotelluric survey and in 
the geological interpretation of these profiles solving the 
deep structure of the West Carpathians. 

b) In the solution of partia! geological problems as are 
the paleogeographic reconstructions, namely for the Ne
ogene period. 

c) In the solution of seismotectonic problems and for the 
assessment of Late Alpine movements and deformations of 
the West Carpathians. 

d) In the verification of boundaries interpreted from 
remote sensing data. 

e) In the compilation of further thematic geophysical 
maps of the West Carpathian territory in the frame of 
intemational scientific collaboration. 

The unification of geophysical data into the map set 
required great effort of involved authors from several 
institutions (Geofyzika State Enterprise Brno, U ranium 
Exploration Enterprise Liberec, D. Štúr Geological Inst
itute Bratislava, Geological R esearch Enterprise Spišská 
Nová Ves and Geophysical Institute of Slovak Academy of 
Sciences Bratislava) and even considerable amount of 
funding. The investition however, which has already found 
its practical utilization in the compilation of structural-tect
onic map of the West Carpathians (Šefara et al., 1987) as 
well as in the potential prediction on some West Ca r
pathian areas, could efficiently be used for further pur
poses. 
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Vplyv kvartérnej tektoniky na vývoj územia v severnej časti Košickej kotliny 

JURAJ JANOČKO 

Geologický ústav O. Štúra, Garbanova 1, 040 11 Košice 

(Doručené 12.8.1988, revidovaná verzia doručená 13. 12. 1988) 

Influence of Quaternary tectonics on the development in the northern part of the Košická kotlina 
Basin, Eastern Slovakia 

Studied area forms NW to W marginal part of the East Slovakian Neogene Basin, which main 
development took place during the formation of main Alpine molasse of the West Carpathians 
(Eggenburgian - Sarmatian). Faults of NW-SE, NE-SW and N-S strike played the main role in the 
development of the area during Neogene, contributing the origin of individual horsts and grabens. 
The movements continued from Neogene into Quaternary, however, they manifest by different intensity 
and spatial distribution. A further differentiation of individual morphostructures took place along N-S 
faults in the surroundings of the Košická kotlina Basin and the individualization of positive structures 
occurred in the basin itself. The spatial distribution of sediments was conditioned by NE-SW faults 
in early Middle Pleistocene, later these sediments were disrupted by NW-SE faults. The ascertained 
faults, active in Quaternary, represent mostly the continuation of movements from Neogene, however, 
these can manifest themselves in different surface course and orientation of movement. 

Úvod 

Štúdiu kvartérnej tektoniky v severnej časti Košic
kej kotliny sa doposiaľ venovala len malá pozornosť 
a zaoberali sa ňou predovšetkým geomorfológovia. 
Cenným prínosom k riešeniu tejto problematiky je 
meranie recentných pohybov zemskej kôry, ktoré 
vykonali predovšetkým pracovníci Geografického 
ústavu SAV. 

Leško ( 1957) rozlišuje na území sv. od Prešova tri 
erózne cykly, zapríčinené etapovitým klesaním Potis
kej nížiny (Alfoldu). Ich výsledkom sú 3 erózne 
a náplavové plošiny. Mohutný vývoj náplavových 
kužeľov svedčí podľa autora o subsidenčnej povahe 
územia východne od Prešova a južne od Fintíc. 
Široká morfologická panva Sekčova je podľa neho 
tektonického pôvodu. 

Podľa Lukniša et al. (1964) sa v morfológii severo
východnej časti Košickej kotliny silne uplatňujú zlo
mové poruchy s.-j. smeru, a to v doline Hornádu, 
Torysy ,a Olšavy, pozdÍž ktorých došlo k výraznému 
morfologickému členeniu územia do dvoch chrbtov 
pahorkatiny (Viničná, varhaňovský chrbát) a úpätnej 
pahorkatiny pod Slanskými vrchmi. I vonkajšie mor
fologické obmedzenie hornádsko-toryskej časti kotli
ny oproti horskej obrube je v podstate tektonické. 
Uplatňujú sa tu opäť poruchy s.-j. smeru, a to tak 
voči Slovenskému rudohoriu, ako aj voči Slanským 
vrchom, prejavujúce sa poklesom kotliny. V priebehu 

kvartéru sa v severných častiach kotlín y mierne 
zdvihlo jej niekdajšie dno. 

K podobným poznatkom dospeli Karniš a K vitko
vič ( 1970). Podľa ich názoru sú zdedené tendencie 
neogénnej zlomovo-kryhovej štruktúry košickej kotli
ny zjavné aj v súčasnosti . 

Pri geomorfologickom výskume širšieho okolia 
Prešova Karniš (1971) vyčleňuje poriečnu roveň , 

nižšiu pahorkatinu s periglaciálnymi náplavovými 
kužeľmi i s vyššími terasami a riečne nivy s nízkymi 
terasami. Poriečna roveň bola v kvartéri rozčlenená 
mladými dolinami, z ktorých sú niektoré založené na 
mladých poruchách (Delňa, Šebastovka). Torysa, 
ktorá tiekla podľa mienky autora východnejšie 
v porovnaní s dnešným korytom, sa následkom 
hornádskej poruchy začala zahlbovať, pncom 
„skÍzla" na západ, teda k pravému brehu. Výstup 
miocénnych slienitých polôh v koryte Šebastovky 
a ponáranie obrovského náplavového kužeľa v pries
tore Šarišské Lúky -Kapušany s miernym sklonom 
do údolia Sekčova poukazuje na tektonický pôvod 
tohto údolia. 

Vaškovský (1973) predpokladá s.-j. tektonickú 
líniu prebiehajúcu po ľavej strane Hornádu, chrbtom 
Viničnej a pokračujúcu dolinou Torysy pri Prešove. 

Zo štúdia riečnych terás a periglaciálnych náplavo
vých kužeľov predpokladajú K vitkovič a Plančár 

(1 977) nerovnomerné pohyby Košickej kotliny 
v kvartémom období, čo vyplýva najmä z konvergen-
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Ob r. 1. Nc u1c k1un1ckc1 n1 c1 1,c1 k, c1r10 ru sev ern ej é.1 , 11 f... o,1d,cJ 
ko tliny. 1 - fl uviálne sedimenty - holocén, 2 - proluviálne 
sedimenty - wíí rm, 3 - fluviálne sed imenty - ris 2, 4 
- proluviálne sedimenty - ris 2, 5 - fluviálne sedimenty - ris 
1, 6 - proluviálne sedimenty - ris 1, 7 - fluviálne sedimenty 
- mindel. 8 - proluviálne sedimenty - mindel, 9 - sedimenty 
neogén u, IO - neovuikanity, 11 - predneogénne jednotky, 12 
- zlomy aktívne v kvartéri : a - zistené, b - predpokladané, 13 
- hranice. severnej časti Košickej kotli ny, 14 - riečna sieť, 15 
- geologické rezy. 

F ig. l. Neotectonic map of the Quaternary in the northern part of 
the Koš ická kotlina Basin. l - fluvial scdi men ls - Holocene, 
2 - prolu vial sediments - Wíírm, 3 - fluvial sed imen ts - Riss 
2. 4 - proluvial sediments - Riss 2. 5 - fl uvial sediments 
- Riss 1, 6 - proluvial sediments - Riss 1, 7 - fluvial sediments 
- Mi ndel , 8 - proluvial sedimenls - Mindel, 9 - Neogene 
sedime nts, 10 - neovolcanites, 11 - pre-Neogene units , 12 
- faults active in Quaternary : a - ascertained, b - assumed, l 3 
- boundary of the northern part of the Košická kotlina Basin, 14 
- st ream pattern, 15 - geological profíles. 

cie terás Hornádu Južne od Košíc, z deformácií 
periglaciálnych náplavových kužeľov v doline Sekčo
va pri Prešove a z recentných poklesov v priekopovej 
prepadline bodvianskeho výbežku kotliny. Aktivitu 
hornádskeho zlomového systému pozorujú aj v kvar
téri . Zemetrasné prejavy v doline Torysy po korelácii 
s ďalšími geologicko-geomorfologickými a geofyzi
kálnymi výsledkami dávajú do súvislosti s aktívnymi 
poruchami prebiehajúcimi pozdÍž uvedenej doliny, 
ktorá miestami tvorí tektonický styk jednotlivých 
morfoštruktúr. 

Vass et al. (1979) upozorňujú na charakter riečnej 
siete v severnej časti Košickej kotliny, ktorá sleduje 
v u rčitých úsekoch zlomy s.-j. priebehu (Torysa, 
Olšava) a sv.-jz. smeru (prítoky týchto riek). Podľa 
týchto autorov zlom sz. systému prebiehajúci po ľavej 
strane Hornádu (opátsky zlom) ožíva v kvartéri a je 
jednou z príčin nestability svahu na V od Hornádu . 

Na základe štúdia najmladších fluviálnych sedi
mentov a údajov z opakovaných nivelačných meraní 
dospieva N ešvara (l 979) k názoru, že územie v okolí 
Prešova slabo poklesáva. 

K vitkovič (in Vass et al., 1982) predpokladá založe
nie hlavných tokov kotliny na poruchách s.-j. smeru 
a aktivitu hornádskeho zlomového systému aj 
v súčasnosti . 

Ryško et al. (1982) určujú na základe geofyzikál
neho prieskumu v rámci inžinierskogeologického 
prieskumu v oblasti Mirkoviec pri Prešove 2 tektonic
ké línie porušujúce strednopleistocénny náplavový 
kužeľ Delne. Prvá prebieha západne od Dúbravy 
a má smer SVS-JZJ, druhá (ZJZ-VSV) južne od 
Záborského. 

Lauko vyčleňuje v okolí Prešova (Šťastný et al., 
1987) niekolko tektonických línií, ktorých aktivitu 
predpokladá aj v kvartéri. 

Pri riešení problematiky kvartérnej tektoniky sú 
veľkým prínosom údaje z meraní súčasných pohybo
vých tendencií zemskej kôry (Kvitkovič a Vanko et 
al. , 1971 ; Kvitkovič a Vanko, 1972; Kvitkovič 

a Plančár, 1975, 1977, 1979; Marčák et al., 1976; 
Marčák, 1978). 

Nové poznatky o charaktere geologických štruktúr, 
morfoštruktúr a o možnom priebehu tektoniky získali 
interpretáciou multispektrálnych kozmických snímok 
K vitkovič a Feranec ( 1986). Styk Košickej kotliny 
a Slanských vrchov sa prejavuje ako lineárne rozhra
nie, tektonicky sa prejavuje aj dolina Olšavy. 

Predkvartérny tektonický vývoj 

Študované územie tvorí sz. až z. okrajovú časť 
východoslovenskej neogénnej panvy, ktorej hlavný 
vývoj prebiehal v čase formovania hlavnej alpínskej 
molasy Západných Karpát (egenburg - sarmat). 
Vývoj spodnomiocénneho sedimentačného bazénu 
kontrolovali hlavne zlomy sz.~jv. smeru, pričom sa 
rozširoval bazén smerom na juh a juhovýchod. 
S aktivitou týchto zlomov, ktoré sa syngeneticky 
prejavovali v spodnom bádene pri ukladaní morských 
sedimentov (Kaličiak et al., 1988), je spojená inten
zívna subsidencia, v dôsledku ktorej dochádzalo 
k výraznému blokovému rozpadu územia. Hlavná 
tektonická aktivita tohto systému kulminuje vo 
vrchnom bádene a v spodnom sarmate. Medzi naj
mladšie zlomové systémy z hľadiska vývoja neogén
nej panvy patria zlomy s.-j. smeru, ktoré mali 
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syngenetickú funkciu od najvyššieho bádenu až do 
sarmatll (Čverčko, I 973; Karoli el al. , 1987). Ten to 
zlomový systém spôsobil (Karoli in Kalič i ak et al., 
1988) rela tívny výzdvih predterciérnych jednotiek pri 
západnom okrajÍ Košickej kotliny, ktoré sa sta li 
zdrojom mohutných hrubodetritických polôh , pred
tým známych pod súborným názvom „košická štrko
vá formácia", dnes na študovanom území zaraďova
ných do vrchného bádenu a spodného sarmatu 
(klčovské a stretavské súvrstvie). Hlavným faktorom 
priestorovej distribúcie týchto klastík zostávajú však 
aj naďalej zlomy smeru SY-JZ (Karoli et al., 1987). 

Tektonický vývoj územia v kvartéri 

Nerovnomerný zdvih územia v kvartéri , ako aj 
klimatické oscilácie v pleistocéne podmienili zarezá
vanie tokov a striedanie období erózie a akumulácie. 
Sumárny efekt kvartérnej erózie dosahuje na študo
vanom území podľa relatívnej výšky poriečnej rovne 
nad súčasným dnom dolín 70-100 m. Opäť pokraču
jú pohyby z neogénu, ktoré však majú rôznu intenzitu 
a rôznu priestorovú distribúciu. Tieto pohyby pod
mieňovali morfológiu územia (orientácia dolín 
a chrbtov, zmena smeru tokov, výšková di ferenciácia 
územia atď. ), ako aj jeho geologickú stavbu (poruše
nie terasového systému Torysy, zmena hÍbky dnovej 
výplne Olšavy, vývoj náplavových kužeľov potokov 
vytekajúcich zo Slanských vrchov. či absencia sedi
mentov kvartéru na vyzdvihnutých , hrastových štruk
túrach). Geologickými a geomorfologickými metóda
mi a interpretáciou leteckých snímok sme indentifi
kovali zlomy smeru S-J, SV-JZ a SZ-JV. 

V širšom okolí študovaného územia sa jednotlivé 
morfoštruktúry ďalej diferencujú, väčšinou pozdÍž 
s.-j. zlomov. Na západnej strane Košickej kotliny 
pokračuje výzdvih Šarišskej vrchoviny a Čiernej hory 
voči kotline, na východnej strane dochádza k relatív
nemu zdvihu Slanských vrchov. Treba však zdôraz
niť, že ide o diferencované pohyby, ktoré rešpektujú 
blokovú stavbu jednotlivých morfoštruktúr. K indivi
dualizácii jednotlivých hrastových štruktúr pozdÍž 
s.-j. zlomov dochádza aj v rámci kotliny. Vznikajú 
hrastové štruktúry „Viničnej" , ,,varhaňovského 
chrbta" a podslanská úpätná morfoštruktúra. 

Hrastovú štruktúru Viničnej , s najvyšším bodom 
408 m n. m., tvoria sedimenty neogénu s nesúvislým 
pokryvom sedimentov kvartéru. Zo západu ju ohrani
čuje s.-j. zlom prebiehajúci po ľavej strane doliny 
Hornádu so sklonom na západ. Strmý, morfologicky 
nápadný svah s početnými aktívnymi zosuvmi doku
mentuje jeho aktivitu v kvartéri. Jeho povrchový 
priebeh je čiastočne zhodný s opátskym zlomom, 
ktorý opísal čverčko (1 977). Z východu ohraničuje 
hrastovú štruktúru s.-j . zlom prebiehajúci dolinou 
Torysy, ktorý vyznieva na S od Prešova. Tento zlom 

so sklonom na V lemuje morfologicky nápadné, strmé 
svahy Šarišskej vrchoviny a Čiernej hory. Južne od 
Lemešian prebieha západnejšie ako súčasná dolina 
Torysy. Dokladom jeho aktivity okrem morfológie je 
aj intenzívne porušenie svahov svahovými deformá
ciami. O zdvihu územia západne od zlomu by mohla 
svedčiť aj skutočnos ť, že južne od Prešova sa nezacho
vali fluviálne sedimenty starého a stredného pleisto
cénu. Erózna báza terasového stupňa zachovanéh o 
západne o~ tohto zlomu v intraviláne Prešova, zara
ďovaného do staršieho risu (Janočko in Karoli et al. , 
1985), je cca 23 m nad súčasnou nivou Torysy, zatiaľ 
čo jej ľavostranný analóg má bázu 18 m nad nivou 
(obr. 2). 

Hras tová štruktúra „varhaňovského chrbta" je zo 
západu ohraničená zlomom prebiehajúcim po ľavej 
strane doliny Torysy, ktorý sa pri Šarišských Bohda
novciach zatáča na SSV do doliny potoka Balka. 
Severne od Kokošoviec je zrejme jeho pokračovaním 
zlom oh raničujúci morfoštruktúru Slanských vrchov 
od Košickej kotliny, na ktorého aktivitu poukazuje 
priamočiary okraj Slanských vrchov, intenzívne sva
hové deformácie a anomálne hrúbky svahovín (vyše 
20 m - vrt GÚDŠ JYM-19). Na jeho pôsobenie 
v strednom pleistocéne poukazuje priamočiare ľavo
stranné ohraničenie náplavového kužeľa Delne, zara
ďovaného do mindelu (Janočko in Kaličiak et al., 
1988). Južne od ústia potoka Balka predpokladáme 
jeho priebeh na základe morfologických kritérií 
(obr. !). 

Východné ohraničenie hrastovej štruktúry varha
ňovského chrb ta tvorí s.-j . zlom so sklonom na V, 
prebiehajúci dolinou Olšavy. Na jeho existenciu upo
zorňuje jednak morfológia (asymetrický tvar doliny) , 
jednak rôzna výška bázy fluviálnych akumulácií 
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Obr. 2. Geologický rez znázorňujúci porušenie fluviálnych sedi
mentov Torysy. 1 - fluviá lne hliny, 2 - fluviálne piesčité štrky 
- w lírm, 3 - fluviá lne štrky - ris 2, 4 - fluviálne štrky - ris 1, 
5 - pro luviá tne sed imenty (piesčité štrky) - wlírm , 6 - predkvar
téme podložie , 7 - zlomy. 

Fig. 2. Geological pro file illustrating deformation of fluvial sedi
men ts of the Torysa river. 1 - f1uvial loams, 2 - fluvial sandy 
gravels - W íírm, 3 - f1u vial gravels - Riss 2, 4 - fluvial gravels 
- Riss 1, 5 - proluvia l sedimen ts (sandy gra vels) - Wíírrn . 
6 - pre-Q uate rnary basement, 7 - fa ults. 
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Olšavy, zaraďovaných do mladšieho risu. Na ľavej 

strane Olšavy je báza mladorisského terasového stup
ňa cca 1 - 2 m, na pravej strane cca 5-7 m nad 
súčasnou nivou. Na výzdvih územia západne od tohto 
zlomu poukazuje aj absencia fluviálnych sedimentov 
v doline Trstianky. 

Podslanská úpätná morfoštruktúra je zo Z ohrani
čená s.-j . zlomom so sklonom na Z, prebiehajúcim 
východne od doliny Olšavy. Aktivita tohto zlomu 
v strednom pleistocéne bola jednou z príčin priestoro
vej distribúcie proluviálnych sedimentov akumulova
ných potokmi vytekajúcimi zo Slanských vrchov do 
doliny Olšavy. 

Z východu je táto morfoštruktúra ohraničená s.-j. 
zlomom so sklonom na západ prebiehajúcim na V od 
Dargovského priesmyku, západne od kóty Brdo, 
Rankovské skaly, jeho pokračovanie vyznieva sme
rom ku kóte Dubník. Jeho existenciu potvrdzujú 
okrem morfologických kritérií aj geologické - svaho
vé deformácie, extrémne mocnosti svahovín. Tá to 
zlomová línia sa javí ako jedna z najvýraznejších pri 
interpretácii leteckých snímok. 

Na ďalšom tektonickom vývoji študovaného úze
mia sa aktívne podieľali zlomy smeru SV-JZ. Úze
mie pozdÍž týchto zlomov sa priečne rozsegmentovalo 
a vytvorili sa bloky, ktorých zdvihová či poklesová 
tendencia podmieňovala vývoj a priestorovú distribú
ciu jednotlivých kvartérnych sedimentov. Takto vzni
kol sedimentačný priestor pre uloženiny náplavového 
kužeľa Šebastovky, Delne, Kostolianskeho a Hrabo
veckého potoka a pozitívne štruktúry pri Ruskej 
Novej Vsi a Boliarove. Nerovnomerné pohyby pozdÍž 
zlomov ovplyvňovali aj smer sklonu jednotlivých 
blokov, čo sa odráža jednak v asymetrickom vývoji 
náplavových kužeľov (Delňa), ale aj v charaktere 
súčasnej riečnej siete (smer potokov v doline Olša vy). 
Aktivita jedného z týchto zlomov, prebiehajúceho 
dolinou Svinického potoka, podmienila aj zmenu 
smeru toku tohto potoka. Pokračovanie zlomov tohto 
smeru je evidentné aj vo vulkanitoch Slanských 
vrchov, na čo upozorňujú zlomové doliny Šebastov
ky, Delne a Svinického potoka. Ich aktivita je zrejmá 
aj z porušenia poriečnej nivy v tomto území (obr. 3). 
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Obr. J. Rez znázorňujúci porušenie poriečnej rovne južne od 
Varhaňoviec. 1 - poriečna roveň. 2 - zlomy. 

Fig. J. Geologícal profile illustrating deformation of river plain 
south of Varhaňovce. 1 - river plain, 2 - faults. 

Po uložení fluviálnych a proluviálnych sedimentov 
v staršom rise (stratigrafické zaradenie podľa Janočka 
in Kaličiak, 1988) potok skÍzol na juh, kde ďalej 
akumuloval fluviálne a proluviálne sedimenty (podfa 
Janočka, 1. c., zaraďované do mladšieho risu). 

Fluviálne a proluviálne sedimenty študovaného 
územia zaraďované do mindelu (Janočko, 1. c.) sú 
porušované zlomami sz.-jv. smeru. Jeden z týchto 
zlomov zapríčiňuje zmenu smeru toku Delne východ
ne od Kokošoviec a otvára priestor pre uloženie 
mladšieho (starorisského) náplavového kužeľa tohto 
potoka. Náhle zmeny výšky povrchu proluviálnych 
sedimentov mindelského náplavového kužeľa Delne 
pri zachovaní ich hrúbky sa môžu tiež interpretova ť 

ako ich tektonické porušenie. Tento zlomový systém 
porušuje aj terasový stupeň Torysy, zaraďovaný do 
mindelu (obr. 4). K týmto najmladším zlomom 
zaraďujeme tiež zlom smeru SV-JZ prebiehajúci 
východne od Ľubotíc, ktorý porušuje najstarší (min
delský) náplavový kužeľ Šebastovky. Výška skoku 
tohto zlomového systému, zistená technickými práca
mi, je 5 až 25 cm. 
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Obr. 4. Rez znázorňujúci porušenie lluviálnych sedimentov Torysy 
a proluviálnych sedimentov Delne. 1 - sprašové hliny, 2 
- fluviálne štrky - mindel, 3 - proluviálne sedimenty (hlinité 
štrky) - mindel, 4 - sedimenty neogénu, 5 - zlomy. 

Fig. 4. Geological profile iUustrating deformation of fluvial sedi
ments of the Torysa river and proluvial sediments of the Delňa 
river. 1 - loess loams, 2 - fluvial gravels - Mindel, J 
- proluvial sediments (sandy gravels) - Mindel. 4 - Neogene 
sediments. 5 - faults. 

Záver 

Zistené zlomy, aktívne pôsobiace v kvartéri, pred
stavujú zväčša pokračovanie pohybov z neogénu, čo 
sa prejavuje v ich priestorovej spätosti s povrchovým 
priebehom starších zlomov, ako aj vo vymedzení 
viacerých hrastových štruktúr identických s hrastový
mi štruktúrami neogénu (hrastová štruktúra pri Bo
liarove, Ruskej Novej Vsi). Mnohé mladé pohyby 
však predstavujú kompenzačné pohyby neogénnych 
štruktúr a majú opačnú orientáciu ako pôvodný 
pohyb na týchto štruktúrach (napr. orientácia pohybu 
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pozdÍž s.-j. zlomu prebiehajúceho na západnej stra
ne Slanských vrchov). 
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AKTUALITA 

Beryl - prvý nález v pegmatitoch Malých Karpát 

MILAN GARGU LÁK, JURAJ VANEK 

G eologický ústav Dionýza Štú ra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 

( Doručené 9. 6. 1989) 

First finding of beryl in pegmatites of the Malé Karpaty Mts. 

Beryl as well as Li, Nb and Ta-minerals have been regarded as deficient in pegmatites of the West 
Carpathians. Our new finding of beryl in a quartz zone of pegmatite and several findings of this mínera! 
in other areas of Slovakia throw new light on the West Carpathian pegmatites in respect of their sterility 
in Be and possibly some other elements. 

Začiatkom roku 1989 sme pri geologickej vychádzke na 
lokalitu blízko Kramerovho lomu v Bratislave našli na 
kamennej sutine pegmatitu úlomok berylu približne I cm 
veľký. Po predbežnej identifikácii berylu na pôde ústavu 
sme lokalitu navštívili opätovne a našli sme ďalší úlomok 
berylu veľký približne 2 x 2,5 cm so zreteľne vyvinutými 
kryštálovými tvarmi. 

Takéto analytické údaje spolu s tromi predchádzajúcimi 
nálezmi berylu na Slovensku (Fiala, Valach, Pitoňák 

a Janák in Pitoňák a Janák, 1983) spolu s naším, v poradí 
štvrtým nálezom berylu dávajú už opodstatnené predpokla
dy na revíziu názoru o sterilite západokarpatských pegma
titov na Be a pravdepodobne i na iné stopové prvky (Li, 
Nb, Ta). 

Podľa rozptylu kamennej sutiny, ktorá na lokalite ostala 
po hÍbení priekopy na inžiniersku sieť, sa dá usudzovať, že 
mocnosť pegmatitu Je približne 5-6 m, s viacerými zreteľ
ne vyvinutými zónami. V zmysle Staneka a Dávidovej in 
Bernard a kol. (1 981 ) možno identifikovať nasledovné 
zóny: 1. Úemeňovo-živcovo-sľudovú, 2. písmenkovú (pô
vodný cieľ vychádzky), 3. blokového mikroklínu a 4. 
blokového kremeňa. Materskou horninou pre úlomky bery
lu bola posledná z nich . 

Nájdený beryl pozostáva z dvoch častí - úlomkov 
zarastených· v bielom mliečne zakalenom kremeni. Väčší 
úlomok je čiastočne obmedzený, hexagonálny. Štiepiteľnosť 
podľa 0001 je nedokonalá. Farba berylu je bledozelená, 
zakalená. 

Beryl sme identifikovali pomocou kvalitatívnej spektrál
nej analýzy (Cubínek, GÚDŠ) a rtg difrakčnej analýzy 
(Gavenda, GÚDŠ). 

Stan ek a Dá vidová ( 1. c.) radia pegmatity bratislavského 
masívu k asociácii „k" a z menšej časti k asociácii „kn" 
s úp1nou absenciou minerálov Li, Nb, Ta, Be, fosforečna
nov Fe a Mn a kassiteritu. Takúto charakteristiku uvádzajú 
nielen pre pegmatity bratislavského masívu, ale pre zápa
dokarpatské pegmatity všeobecne. 

Beryl je v západokarpatských pegmatitoch zriedkavý až 
vzácny minerál, ale o jeho možnom častejšom výskyte 
svedčia aj údaje Cambela a Vilinoviča (1987), ktoré uvá
dzajú obsah Be v horninách bratislavského masívu až do 
18 ppm, pričom najbohatšie na Be sú najkyslejšie diferen
ciály. Aj Ženiš a Hvožďara (1985) uvádzajú vo vzorke 
z hrončockého granitu obsah Be 6,5 ppm. 
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Nové poznatky z geológie a technológie nerúd SSR 
za roky 1972-1987 

Uplynulo 18 rokov od vydania dvojčísla Mineralie 
slovaca 12-13 (1971 ), ktoré predstavuje doteraz stále 
využívaný Zborník o nerudných surovinách Sloven
ska, na vydaní ktorého mal naj väčšiu zásluhu vtedajší 
riaditeľ Slovenského geologického úradu Ing. Ján 
Slávik, DrSc. Zborník obsahuje príspevky o nerudách 
Slovenska, kto ré sa podľa jednotnej osnovy pripravo
vali na celoštátnu konferenciu o nerudných surovi
nách Československa. Konferencia sa nakoniec neko
nala a príspevky o nerudách Čiech a Moravy boli 
publikované v roku 1979 v obmedzenom náklade pre 
vnútornú potrebu Geoindustrie v siedmich zväzkoch 
a neskôr (1983) vyšli knižne pod názvom „ Ložiská 
nerudních surovín ČSR" vo vydavateľstve Univerzity 
Karlovej v Prahe. 

Dlhodobá práca na českej časti monografie 
o nerudách v rokoch 1970-1983 pomohla sformovať 
kolektív, ktorý pod vedením doc. RNDr Miloša 
Kužvarta, CSc., organizuje od roku 1977 2- 4-krát 
ročne Fóra pre nerudy - pracovné stretnutia geoló
gov a technológov s exkurziami a seminármi, 
z ktorých až doteraz bolo publikovaných IO samostat
ných zborníkov. 

37. fórum pre nerudy sa organizovalo ako seminár 
19. a 20. 4. 1988 v Zámostí u Stfelče. Účastníkom sa 
ponúkla možnosť predniesť podľa osnovy, ktorá sa 
použila v obidvoch predošlých publikáciách o neru
dách ČSR a SSR, poznatky o geologickej stavbe, 
mineralógii, geochémii, vzniku a využití nerúd získa
né za posledných 15 rokov. Slovenská časť sa znovu 
publikuje v Mineralii slovaca, tentoraz nie v monote
matickej podobe, ale v niekoľkých po sebe idúcich 
číslach v samostatných blokoch. Čitateľ tak bude mať 
možnosť získať predstavu o pokroku, ktorý sa dosia
hol v oblasti nerúd na Slovensku za uplynulé 
obdobie. Pri tejto príležitosti chceme úvodom pouká
zať na širší význam využívania nerúd z pohľadu 

rozvoja národného hospodárstva po roku 2000. 
Je nesporné, že nerudné suroviny stoja v pozadí 

úplne qových odborov, ktoré otvárajú cestu do bu
dúcnosti. Ide hlavne o informatiku založenú na 
elektronike a počítačoch, o aerokozmický priemysel, 
jadrovú energetiku, automatizáciu a robotizáciu, spo
jovaciu techniku a laserové zariadenia, kontrolné 
a meracie prístroje a hlavne o nové syntetické mate
riály. V tomto prehľade chýba výroba ocele, cementu, 
ťažká chémia a ďalšie tradičné odbory. Ide o prechod 
od overovania velkých objemov doteraz bežných 

surovín k hľadaniu a overovaniu malých množstiev 
netradičných nerastných surovín úzko špecifikova
ných vlastností. 

Predkladané príspevky dokumentujú rozhranie 
dvoch rozdielnych prístupov k využívaniu nerúd. 
Končí sa obdobie extenzívneho využívania veľkého 
objemu nerúd, teda obdobie velkých finančných 

objemov na ich prieskum. Nastupujúca doba inten
zívneho využívania malého objemu netradičných ne
rúd by mala v príspevkoch evokovať východisko, 
z ktorého sa môže odvíjať ďalší výskum či už netra
dičného využitia klasických nerúd alebo zhodnotenia 
materiálov na báze úplne netradičných surovín. Bude 
azda vhodné na niektorých príkladoch ilustrovať 

očakávané trendy. 
Široko sa budú využívať monokryštálové vlákna 

(whiskery). Napríklad grafitové vlákna dosahujúce 
hrúbku 1-30 mikrometrov a dÍžku 0,25-25 mm 
majú teplotu tavenia 3 650 °C, hustotu 1,66 a najvyšší 
modul pružnosti zo všetkých doteraz známych vlákni
tých materiálov. Zákonite sa čoraz významnejšie 
uplatnia v leteckom a automobilovom priemysle. 

Už sa podarilo vyrobiť J11.0nokryštálové vlákna so 
zložením SiC, 8 4C, BN, Si3N 4, A]i0 3, BeO a ďalšie. 
Používajú sa na vystužovanie kompozitných materiá
lov. Ide o materiály zložené z kovov v kombinácii 
s keramikou - tzv. cermety. Niektoré z nich sú 
vysoko žiaruvzdorné a používajú sa na tepelné štíty 
kozmických lodí. 

Použitie technickej keramiky na báze Si 3 N 4, B 4C 
a SiC sa rozšíri z elektrotechniky a elektroniky do 
všeobecného strojárstva, automobilového priemyslu, 
leteckej a kozmickej techniky. Uvedené hmoty oproti 
tradičným sú veľmi pevné, vysoko žiaruvzdorné 
a odolávajú súčasne korózii aj abrázii . To vysvetľuje 
snahu automobilového priemyslu vyvinúť keramický 
motor s plynovou turbínou za použitia karbidu 
kremíka, prípadne oxidu zirkónia. 

Nové konštrukcie elektromagnetov na báze kera
mických supravodičov zvýšia efektívnosť mnohých 
úpravníckych procesov, okrem iného napríklad pri 
odstraňovaní železitých zlúčenín z papierenského 
kaolínu. Vysoko žiaruvzdorné keramické suroviny 
- slinuté oxidy Mg, Zr, Th a zirkoničitany Ca, Sr, Ba 
umožnia konštruovať magnetohydrodynamické gene
rátory na priamu premenu tepelnej energie na elek
trickú. Pracovná oblasť týchto zariadení bude dosa
hovať teploty nad 2 OOO 0 C. 
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Ziaruvzdomé hmoty na báze surovín s vysokým 
obsahom Al203 (distén, sillimanit, andaluzit) postup
ne nahradia hmoty vyrobené zo žiaruvzdorných ílov. 
To znamená, že v kyslých žiaruvzdorných hmotách 
stálych do 1 750 °C budú mať hlavné použitie mine
rály typu Al2SiOs. Podobne elektrické oblúkové oce
liarske pece vyžadujú čoraz viac mullitových žiaru
vzdorných hmôt. Výroba železa priamou redukciou 
železnej rudy sa tiež prejaví poklesom dopytu po 
bežných šamotových žiaruvzdorných hmotách. 

V optoelektronike pri prenose obrazu sa miesto 
doterajších káblov zhotovených na báze Si0 2 pripra
vujú nové na báze fluoridu zirkónia. To umožní 
podstatne znížiť doterajší počet zosilňovačov; kým pri 
použití Si02 sa inštalovali na každých IO až 50 km, 
pri použití fluoridu zirkónia postačí jeden na každých 
200 až 300 km. 

Pripravuje sa nový typ betónu s takým granulomet
rickým zložením, ktoré zaručí naj tesnejšie uloženie 
zŕn. Jeho pevnosť v ohybe bude porovnateľná 

s hliníkom a odolnosť proti lomu bude porovnateľná 
s jadeitom. Tradičný železobetón sa bude nahradzo
vať oceľovým skeletom s výplňovými panelmi 
z expandovaných ílov a bridlíc. Expandity toho typu 
sa uplatnia aj ako plnivo do betónu pri stavbe mostov 
a výškových budov. 

Celý nárast svetovej spotreby papierenského kaolí
nu ako plnidla kryje už v súčasnosti ultrajemne mletý 
mramor, ktorý sa hodí aj ako plnidlo pri výrobe 
plastov. Získala sa aj náhrada za kaolín potrebný ako 

plnidlo gumy. Chemicky získaný Si02 dáva gume 
väčšiu pevnosť v ťahu, väčšiu pružnosť a zvyšuje jej 
odolnosť proti abrázii. Novou tepelnoizolačnou 

a tesniacou látkou sa stal expandovaný grafit. Má 
mimoriadne nízku objemovú hmotnosť, v bezkyslíko
vom prostredí odoláva teplotám do 3 OOO °Ca nepre
púšťa ani hélium. 

V metalurgii hliníka sa rozpracovali metódy vhod
né dokonca pre nebauxitové suroviny, ktoré sú záro
veň energeticky úspornejšie ako Bayerova metóda pri 
spracovaní bauxitu. Pri jednej z nich sa uvažuje 
o pôsobení chloridov alkalických kovov na bežný íl 
alebo popolček s následným oddelením hliníka tave
ním. Druhá je založená na priamej redukcií ílu 
koksom vo vysokej peci. Vytvorená zliatina hliníka 
s ďalšími kovmi sa rafinuje na elementárny hliník. 
Energetická náročnosť je podstatne nižšia ako pri 
konvenčnej elektrolýze. 

Novým zdrojom fluóru sa stávajú fosfáty. V súčas
nosti sa pri progresívnych technológiách spracovania 
fosfátov získava približne 30 % uvoľneného fluóru na 
kyselinu fluorokremičitú. Tá sa ďalej spracováva na 
fluorid hliníka a používa sa pri elektrolytickej reduk
cii Al203. 

Z uvedeného je zrejmé, že nerudná surovinová 
základňa nadobudne v 21. storočí úplne novú dimen
ziu vo vedecko-technickom rozvoji. Ak sa ložisková 
geológia chce zaslúžiť o účasť Československa na 
technickom pokroku, musí tieto nové pohľady nielen 
rešpektovať, ale ich aj tvorivo rozvíjať. 

prof RNDr. Ivan Kraus, DrSc. 
doc. RNDr. Miloš Kužvart, CSc. 
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Kvalitatívne vlastnosti a prognózy ílovcov flyša na severovýchodnom Slovensku 
pre využitie v keramickej praxi 

IMRICH VARGA, ĽUDMILA RICHTEROVÁ, VASIL HRINKO 

Geologický prieskum. š. p. , geologická oblasť, 040 11 Košice 

( Doručené 4. 7. 1988. revidovaná verzia doručená 22. 8. 1988) 

Quality and prognostic assessment of flysch claystone in NE Slovakia for use in ceramic industry 

New quantitative data on mineral composition and n umerous technological tests of ílysch claystone 
from the Magura and Dukla units in NE Slovakia are base for quantitative prognostic assessment of 
ceramic raw in this defícitent area . Relations between, and trends of mineral composition and 
technological quatity have been stated. According to resu lts the hopefull developments are classified into 
three prognostic classes from which the highest quati ty raw fulfi es requirements for high-quality 
brick-clay and stoneware. Prognostic assessment allows the localization of new sources of ceramic clay. 

Úvod 

Surovinu pre keramickú výrobu na severovýchod
nom Slovensku predstavujú doteraz iba tehliarske 
hliny v kvartérnych sedimentoch (Krásny Brod-Čabi
ny, Mes tisko, Marhaň a Dubinné ). Využiteľnosť 

a technologickú vhodnosť tejto suroviny v praxi 
dokumentuje ťažba a spracovanie v tehelniach Tisi
nec, Hanušovce a Vranov nad Topľou, predtým tiež 
v Krásnom Brode-Monastyre, Giraltovciach a ďalších 
tehelniach, ktoré sa však pre vyťaženie zásob už 
likvidovali. Zatiaľ sa v keramickej a v rámci toho 
i v tehliarskej praxi nepočítalo s využitím flyšových 
ílovcov, ktoré sú v tejto oblasti veľmi rozšírené. Ich 
použiteľnosť sme skúmali v rámci regionálnych štúdií 
(Varcholová et al., 1985; Richterová et al., 1985), 
v ktorých sme prehodnotili doterajšie údaje a zisťova
li sme vhodnosť ílovcov flyša na využitie ako tehliar
skej , prípadne inej keramickej suroviny. 

Doterajší výskum litológie a minerálneho zloženia 
hornín flyša sa sústredil najmä na pieskovcové litofá
cie (Leško, Samuel, 1968; Koráb, Ďurkovič, 1978, obe 
s rozsiahlou literatúrou). Taká orientácia bola určená 
tým, že pieskovcové litofácie tvoria podstatnú časť 
stratigrafických profilov a ich litologický vývoj umož
ňuje sk.úmaním sedimentárnych štruktúr a textúr 
urobiť závery o dynamických podmienkach sedimen
tácie, určovať smery paleotransportu klastík a zaplňo
vania sedimentárnych panví (Koráb, Ďurkovič, 1972, 
1978; Ďurkovič, Koráb, 1974). Informatívna hodnota 
ílovcových litofácií je v takom ohľade omnoho men
šia a aj doterajšie práce sa nimi zaoberajú menej 
(Č:íčel, Ďurkovič, 1965; Ďurkovič, 1966, 1969, 1974a, 

1974b ). Doterajšie údaje o minerálnom zložení ílov
cov sa zakladajú na semikvantitatívnyclÍ údajoch 
získaných z rtg dát a na vyhodnotení ich chemického 
zloženia. Tieto poznatky možno zhrnúť nasledovne: 

1. ílový materiál flyšových sekvencií pochádza 
z rovnakých zdrojov ako pieskovcové litofácie a má 
klastický pôvod, 

2. ílovce majú nízky stupeň chemickej zrelosti 
a prevládajúcim minerálom je illit, menej zmieša
novrstevnatý IM-minerál, kaolinit a iné, 

3. obsah karbonátov v ílovcoch vzrastá od starších 
k mladším litofáciám, 

4. na základe rovnakého minerálneho a chemické
ho zloženia možno súdiť, že sedimenty magurskej 
a duklianskej jednotky vznikli za rovnakých podmie
nok a pravdepodobne i v spoločnej sedimentačnej 
panve, 

5. sedimentárne textúry ílovcov neumožňujú id en
tifikáciu smerov paleotransportu ; tie možno zis tiť iba 
z prúdových systémov alternujúcich klastík. 

Zobra li sme vzorky z povrchových výsky tov ílovco
vých litofácií magurskej a d uklianskej j ednotky (záse
kové vzorky z povrchu a intervalové vzorky vrtného 
jadra s priemernou d Ížkou I m). Zo získaných výsled
kov podávame mineralogickú a technologickú cha
rakteristiku ílovcových litofácií, založenú na 60 kvan
titatívnych mineralogických a chemických analýzach 
a na technologických skúškach 22 1 vzoriek. 
Rozmiestnenie miest odberu vzoriek zodpovedá pri
bližne zastúpeniu litostra tigrafických jednotiek na 
povrchu. Vzorky sa podrobili rtg-difraktografickým 
a DTA analýzam a urobila sa ich kompletná silikáto
vá analýza, resp. zrnitostné a fyzikálno-keramické 



TAB. l +'> w 
Priemerné minerálne z loženie ílovcov v litostratigrafických jednotkách východoslovenského flyša o 

A verage mineral composition of c/aystone in lithostratigraphic units of the East Slovakian flysch 

Lito- Obsah minerálov v % Ílové minerálne fázy Miner. 
strat. variab. 
jedn . ap ii mt ja sa pl q ca do iii sm ch ka iii IM sm ka kV(%) 

J 0,23 1,57 4,04 0 ,31 8,27 48 ,16 0,36 2,57 21 ,00 7,44 2,30 4,04 18,02 8,93 l ,49 4,04 21,27 
2 0 ,33 1,20 0,61 l ,10 2,05 5,5 l 28,38 17,09 9,23 17 ,57 15 ,64 1,18 ll,31 18,77 3,13 34 ,50 
3 0 ,24 1,83 5,33 0,35 7,59 39,27 24,28 11 ,37 3,96 6,ll l9 ,74 13,61 2,30 6,ll 21 ,08 
4 0 ,17 l,65 O, lO 6.l8 50,44 l ,64 0 ,29 17,78 18, 16 1,34 2,28 10,52 21,79 3,63 2,28 27 ,66 
5 0,33 1,59 3,1 6 0,75 11,1 4 31,04 1,02 1,98 25 , 11 18,45 4,83 0,67 17,73 22 ,14 3,69 0,67 15 ,11 
6 0,26 0,99 3,59 0,47 1,35 50 ,69 8,74 17,70 10,99 3,16 1, 16 13,30 13,19 2,20 1,16 2 ,84 
7 0,25 1,29 0,65 9,21 46,24 1,41 1,98 20,29 13.87 1,40 3.41 14,74 16,64 2,77 3,4 1 23 ,38 
8 0,35 1,86 4,38 1,68 6, 15 27,15 1,73 32,80 12,99 2,94 6,84 27,60 15,59 2,60 6,84 9,55 
9 0,31 1,90 6,41 0,39 8,76 23.40 0,50 36,34 14,3 1 4.68 3,07 30 ,62 17,17 2,86 3,07 0,85 

10 0,32 1,48 7,74 0,56 8,17 27,81 4,16 27,46 14 ,88 6.IO 1,40 21,51 17,86 2,98 1,40 13,73 
1 l 0,60 J ,29 5,63 0,53 7,28 24 ,29 14,32 2,65 24,91 11 ,08 2,29 0,90 20,48 13,30 2,22 0,90 26 ,06 
12 0,35 0,95 4,50 1,00 5,58 28 ,38 14,77 9,83 20,48 11,81 2,03 15,76 14,17 2,36 26 ,29 
13 0,36 0,82 3,28 4,16 1,38 4,00 16 ,87 29,68 2,90 19 ,34 13,58 1,47 2,39 13.91 16,30 2,72 2,39 16,26 

~ 
Č ís l ova ni e litostratigrafických jedn otiek je na obr. 1 Skratky rninerúlov: ap- apatit, mt - magnetit. ii - ilm enit. ja - jarosi t. sa - sadrovec. pl - plagioklas (do A nis). q - kremeľ1 , ~ 

;:;., 
ca - kalcit. do - dolomit. iii - illit+ hydrosľuda , sm - srnektit, ch - Mg-chlorit. ka - kaolinit. IM - zmiešanovrste vnatý illit/montmorillonitový mine rúl <l 

"' a" 
TAB. 2 "' <l ,., 

Výsledky technologických rozborov ílovcov (priemery) !" 

Results of technologica/ tests of claystone (averages) "" :-
..... 

% zvyškov na sitách R ozr. Zmr. Pev po '¼, zmrašť. po vý p,tlc Pe vnosť po výpale Nasi akavosi po výpale ~ 
Lito-

(veľkosť ôk v mm) 
CaC03 voda suš. suš. p ri °C v MPa a pri °C v % pri °C strat. 

jedn. 
8 2 1 0,09 0,63 % % % MPa 850 950 1050 850 950 1 050 850 950 1 050 

0,1 0,7 0,8 20,3 2,8 0,3 20,7 5, 1 2,8 6,2 6,5 7,5 4,6 4 ,8 9 ,4 14,6 ]4,3 11,6 
2 5 ,7 7,2 1,9 3,8 0,1 20 , J 24,7 5 ,5 2,8 5,9 6 ,2 6,3 6,8 7 ,6 8 ,8 24.4 21 ,2 19 , 1 
3 5,7 9,3 1,4 l,O 0,4 7,8 20 ,5 4,4 2,2 4,5 5,0 6,5 4,5 7,6 10 ,8 18,0 16,6 13,9 
4 1.7 2,0 0,5 21 ,O 4,7 4,3 20. 3 5,1 3,6 5,3 5 ,4 5 ,9 4 ,1 5,2 5,6 17,2 14,7 13.0 
5 4 ,3 9,9 2,3 2,3 0,3 4, l 23.7 5,4 3,4 5,5 6,3 8,3 7,3 9 ,5 12,5 16,9 14,3 9,0 
6 ]9,5 28,5 5.0 4,6 0,3 3,2 22,3 3,7 1,5 3.7 4,1 5,5 2,7 4,4 6,6 17,9 [5,2 12,4 
7 7,6 9,0 1.9 2,1 1.0 7,7 22 ,1 5 ,5 3,0 5,7 6 ,2 6,3 5,6 7 ,0 10,4 17,0 16,4 12 ,5 

8 1,3 21,l 3.6 2,4 0,1 3,4 19,8 3,6 1,6 3,8 5, 1 7 ,6 3,6 7,2 10,2 l8,6 14,5 9 ,2 

9 19 , l 45,3 10,5 8,2 0 ,1 0,5 18,4 4,1 0,6 4, 1 4 ,9 7,3 1,4 l ,6 5,6 16,3 [3,9 7 ,7 
10 16 ,9 35,3 8,0 3,6 0,1 3,7 19 ,0 3,7 1, l 3,8 4 ,8 7 ,2 2 ,6 4 ,3 8,4 17,2 14,4 9,3 
ll 15 ,5 20 ,9 4,5 2,6 O, 1 9,3 22 ,5 3,8 1,5 3,9 5 ,1 4,8 3,3 6,0 9,0 22,l 18,9 l8,0 
12 12,9 25,6 5,7 3,4 0,2 15, l 22,0 3,9 1,4 3,9 4,3 5,0 3,7 5,0 6,2 24,3 22 ,9 16,6 
13 12,7 21,7 6,6 7 ,6 0,3 18,6 21,0 3,4 1,4 3,6 4 ,0 4,9 3,0 4,0 5,3 23,6 22,0 20 ,6 

Pevnosti sú v ťahu za ohybu. 
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rozbory (výpaly pri 850 °C, 950 °C a I OSO °C so 
získaním ďalších technologických dát pre kvalitatívnu 
surovinovú charakteristiku). Výsledky mineralogic
kých a technologických rozborov sa ďalej použili na 
kvantifikáciu minerálneho zloženia jednotlivých lito
stratigrafických členov a na určenie kvalitatívnych 
vlastností suroviny pre keramické hmoty ( p odľa prí
slušných ČSN a Všeobecných kondícií). Z výsledkov 
silikátových analýz a na základe rtg a OT A dát sa 
vypočítalo kvantitatívne minerálne zloženie vzoriek. 
Údaje umožňujú nielen sledovať regionálne a litostra
tigrafické zm eny minerálneho zloženia v čiastkových 
jednotkách flyša a medzi nimi, ale aj posúdiť vplyv 
minerálneho zloženia na technologické vlastnos ti, 
a tým prehÍbiť kvalitatívno-surovinové a prognózne 
hodnotenie ílovcov. 

Minerálne zloženie ílovcov 

Ílovce magurského a duklianskeho príkrovu sa 
vyznačujú pomerne monotónnym minerá lnym zlože
ním so stálym pomerom minerálov, vytvárajúcich 
psamiticko-aleuritickú (kremeň, živce a akcesórie) 
a aleuriticko-ílovitú frakciu v zrnitostnej skladbe 
horniny (illit až hydrosľuda, IM-minerál, smektit, 
kaolinit). Obsah karbonátových minerálov je pre
menlivý (kalcit a dolomit). Väčšina ílovcov má pomer 
„klastických" a „ílovitých " minerálov cca 40 : 60 
a výnimkou sú iba tenké vložky ílovcov v pieskovco
vých litofáciách (strihovské súvrstvie, zlínske vrstvy), 
kde je podiel „klastických" zŕn vyšší (70 %), pričom aj 
priemerná ve ľkosť zrna je vyššia (psamitická). 

Z minerálov označovaných ako „klastické" (vytvá
rajúce psamiticko-aleuritickú frakciu) prevláda kre
meň a plagioklas (albit). K-živce sú zriedkavé a ich 
obsah je nízky (adulár). V ílovito-aleuritickej frakc ii 
prevláda illit a hydrosľt.lda, menej je IM-minerálu, 
smektitu, Mg-chloritu a najmenej kaolinitu. Z karbo
nátov prevláda kalci t, ale niekde je ch arakteristický 
vyšší obsah dolomitu, najmä v ílovci pieskovcových 
litofácií, kde je zrej me klastického pôvodu (strihovské 
vrs tvy, čergovský pieskovec) a dolomit je cha rakteris
tický aj pre psamitické litofácie. Obsah kalcitu 
v ílovcoch pozitívne koreluje s obsahmi síranov 
(iarosit , sadrovec) a ukazuje pravd epodobne spoločný 
(chemogénny?) pôvod. 

Kvaptitatívne údaje zo skú maných vzoriek umož
nili mineralogicky cha rakterizovať ílovcové li tofácie 
litos tratigrafických jednotiek, zisti ť variabilitu mine
rálneho zloženia i jedno tlivých minerálnych fáz 
a s tanoviť vzájomné korelácie v minerálnej skladbe 
ílovcov. Priemerné minerálne zloženie litostratigrafic
kých členov je v tab. 1. 

Čerchovskú jedno tku magurského príkrovu cha
rakterizuje (ako podstatnú časť ostatných jednotiek) 
postupný vzrast obsahu karbonátov od starších ílov-

cových polôh k mladším, vzrast obsahu síranov 
v rovnakom smere. Naproti tomu klesá obsah klastic
kých minerálov a obsah ílových minerálov sa nemení. 
Z ílových minerálov obsah illitu a hydrosľudy 
v rovnakom smere klesá a podiel IM-minerálu 
a smektitu stúpa. Charakteristický je vzrast celkovej 
mineralogickej variability smerom do mladších lito
stratigrafických úrovní. 

Bystrická jednotka sa vyznačuje podobnými zme
nami ako čerhovská : obsah minerálov v psamiticko
aleuritickej frakcii klesá a obsah karbonátov stúpa 
smerom do mladších úrovní (obsah karbonátov je 
v tejto jednotke najnižší zo skúmanej oblasti ). Obsah 
ílových minerálov rastie v rovnakom smere, na čom 
má najväčší podiel illit a hydtosľuda, menej IM-mi
nerál a smektit. Ako v predchádzajúcej jednotke, tak 
aj tu je charakteristický vzrast celkovej mineralogickej 
variability. V oboch jednotkách je všeobecne nízky 
obsah kaolinitu, ktorý klesá do mladších úrovní. 

Ílovcové litofácie račianskej jednotky sa vyznačujú 
niekoľkými anomáliami voči ostatným jednotkám. 
Obsah klastických minerálov tu postupne stúpa od 
starších (belovežské vrstvy) do mladších ílovcových 
polôh a obsah karbonátov nerastie tak výrazne. 
Príčinu anomálnych čŕt ílovcov račianskej jednotky 
vidíme v pieskovcových litofáciách zlínskych vrstiev, 
vytvárajúcich rozsiahle vrstevné telesá, ktoré ovplyv
ňujú celú vrchnú časť jednotky. Preto aj obsah 
ílových minerálov sa tu líši od okolitých jednotiek : 
ich sumárny obsah nestúpa smerom do mladších 
litostratigrafickýcb úrovní a aj obsah karboná tov sä 
mení iba nevýrazne. Naproti tomu obsah IM-minerá
lu a smektitu je tu najvyšší, klesá od belovežských 
vrstiev cez ílovce zlínskych vrstiev po ílovce brezov
ského pásma. V račianskej jednotke, na rozdiel od 
ostatných jednotiek magurského príkrovu, stúpa 
obsah kaolinitu od belovežských cez zlínske vrstvy do 
ílovcov brezovského pásma. Mohutné telesá zlín
skych vrstiev ovplyvňujú aj celkovú mineralogickú 
variabilitu . Trend vzrastu do mladších úrovní však 
os táva, ílovce ziínskych vrstiev sú anomálne a ich 
minerálne zloženie sa vyznačuje mimoriadnou homo
génnosťou (čím sa podobajú ílovcom uprostred pre
važne pieskovcových litofáci í cisnianskych vrstiev 
v duklianskej jedno1ke ). · 

Podrobné údaje charakterizujú dukliansku jednot
ku , zaberaj úcu najväčšie plochy skúmaného územia. 
Obsah karbonátov v ílovcoch tu tiež stúpa smerom do 
mladších litostratigrafických úrovní a obsah klastic
kých minerálov sa znižuje s menej výrazným trendom 
poklesu ílových minerálov. Tieto črty sa odrážajú 
v postupnom vzraste celkovej mineralogickej varia
bili ty ílovcov od starších k mladším úrovniam, vý
nimkou sú menilitové vrstvy. Obsah kaolinitu klesá 
so stúpajúcou minera logickou variabilitou (opäť 

s výnimkou krosnianskych menili tových vrstiev). 



432 Mineralia slovaca, 21, 1989 

' 1 
1 

z, .~1 ', 
1 ,,,,-

'iľ 6 l,,, / ) r II. • I 
3 01. ( 

;3,~1 \ 
,10 ) \ 

•8 _.,/IV 11 • 12 1 
\ 9........... o .• ·2 ,......_ ___ r--.., 

---
,_.,, 

'\ •13 
\ 
' / --

~ové minerály 

kremeň, 
živce 

\ 
1 
1 

/ 

1 • 
2 o 
3 „ 
4/',,. 

karbonáty 

Obr. L Vzájomný pomer obsahu klastických minerálov (kremeň 
+ živce) , ílových minerálov a karbonátov v litostratigrafických 
jednotkách magurského a duklianskeho príkrovu. Priemety prie
merných hodnôt; l - čiastkové litostratigrafické jednotky (Čer
chovská jednotka: 1 - strihovské súvrstvie, 2 - malcovské vrstvy ; 
Bystrická jednotka: 3 - belovežské súvrstvie , 4 - zlínske vrstvy; 
Račianska jednotka: 5 - belovežské súvrstvie, 6 - zlínske vrstvy, 
7 - brezovské pásmo; Duklianska jednotka: 8 - lupkovské 
vrstvy, 9 - cisnianske vrstvy, l0 - podmenilitové vrstvy, l l 
- papínske vrstvy, l2 - cergovské vrstvy, 13 - menilitové 
vrstvy), 2 - priemery tektonických jednotiek (1 - čerchovská, II 
- bystrická, Ul - račianska, IV - duklianska), 3 - priemer 
všetkých vzoriek, 4 - hranice 50 % a lO0 % všetkých vzoriek. 

Fig. 1 Prop~ clastic minerals (quartz ~nd fels ar), clay 
minerals an carbonates m hthostrat1graph1c umts of the Magura 
and Dukla nappes (averages). 1 - lithostratigraphic unit (Čerchov 
unit: 1 - Strihov Formation, 2 - Malcov beds; Bystrica unit: 
3 - Beloveža Formation, 4 - Zlín beds; Rača unit: 5 - beloveža 
F ormation, 6 - Zlín beds, 7 - Brezová zone; Dukla unit: 8 
- Lupkov beds, 9 - Cisna beds, IO - Submenilite beds, 11 
- Papín beds, 12 - Cergov beds, l3 - Krosno menilite beds) , 
2 - average of tectonic units (I - Čerchov , II - Bystrica , III 
- Rača, IV - Dukla), 3 - average of all sam ples, 4 - limits of 
50 % and 100 % sample population. 

Načrtnuté zákonitosti v zmenách minerálneho zlo
ženia ilustrujú aj vzájomné pomery ílových minerálov 
v ílovcoch (obr, 1 až 4). Všeobecne je charakteristická 
prevaha illitu (a hydrosľudy) nad minerálmi mont
morillonitovej skupiny (IM-minerál, smektit a Mg
chlorit) i kaolinitom. Podiel illitu je relatívne stály 
a variabilita v obsahoch montmorillonitovej skupiny 
je tiež nízka. To znamená, že charakteristické odchýl
ky vykazujú najmä obsahy kaolinitu, ktorý je hojnejší 
najmä tam, kde sa na základe sedimentologickej 
analýzy alternujúcich pieskovcových litofácií predpo
kladá bližšia zdrojová oblasť, dodávajúca materiál 
pre flyšové sekvencie, a to buď vnútorný zdroj 
(vzhľadom na polaritu flyša: strihovské a azda 
i lupkovské vrstvy) alebo externý zdroj (cisnianske 
súvrstvie, podmenilitové a krosnianske menilitové 
vrstvy). Naopak tam, kde sa blízkosť zdroja nedá 
predpokladať (belovežské vrstvy račianskej jednotky, 

zlínske vrstvy, cergovský pieskovec), kaolinit buď 
chýba, alebo je iba akcesorický. 

Zaujímavé zákonitosti ukazuje porovnanie litostra
tigrafických členov čiastkových jednotiek, ktoré sa 
nachádzajú na približne rovnakej stratigraťickej úrov
ni: belovežských vrstiev bystrickej a račianskej jed
notky s podmenilitovými vrstvami duklianskej jed
notky (vyššia časť paleocénu a nižšia časť eocénu). 
Obsah klastických minerálov v ílovcoch postupne 
klesá od belovežských vrstiev bystrickej jednotky cez 
rovnaké vrstvy račianskej jednotky až do podmenili
tových vrstiev v duklianskej jednotke. V rovnakom 
smere rastie obsah karbonátov i ílových minerálov, 
najmä illitu (a hydrosľudy), menej rastie obsah mine
rálov montmorillonitovej skupiny. Naproti tomu 
obsah kaolinitu v rovnakom smere klesá od bystrickej 
do račianskej jednotky, ale mierny vzrast obsahu 
v podmenilitových vrstvách duklianskej jednotky už 
pravdepodobne indikuje vplyv laterálneho paleoprú
dového systému (Koráb, Ďurkovič, 1978) alebo vplyv 
externého zdroja. Distribúciu kaolinitu na čiastko

vých vzorkách s cieľom odlíšiť obe alternatívy sme 
ďalej neskúmali. Ak vychádzame z toho,cže trendy 
v stratigrafickom slede odrážajú zmeny v dynamike 
zaplňovania panvy, potom rovnaké trendy naprieč 
flyšovým pásmom možno interpretovať rovnako: 
zmeny pravdepodobne naznačujú prítomnosť postup
ne vzdialenejších litofácií od okraja flyšového bazénu 
v rovnakej litostratigrafickej výške od bys trickej cez 
račiansku po dukliansku jednotku. Na rozdie l od 
trendu mineralogickej variability v stratigrafickom 

illit 

kaolinit 

1 • 
2 o 
3 „ 
4/ 

mortmorrllonit 
(smektit+ IM- min°Mg-chlorit) 

Obr. 2. Vzájomný pomer ílových minerálov v ilovcoch litostratigra
fických jednotiek magurského a duklianskeho príkrovu. Prien1etné 
body priemerných hodnôt. Vysvetlivky na obr. L 

Fig. 2. Proportions of clay minerals in claystone of single lithostra
tigraphic units of the Magura and Dukla nappes (averages). 
Explanations are in F ig. L 
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smere (vzostup) naprieč flyšovým pásmom táto varia
bilita zreteľne klesá do centra panvy a jej mierny 
vzrast v duklianskej jednotke už asi indikuje vplyv 
externého alebo laterálneho zdroja. 

Vzájomné pomery minerálnych skupín sú na obr. 
1, pomery ílových minerálov na obr. 2, zmeny 
minerálneho obsah u podľa litostratigrafických jedno
tiek ukazujú obr. 3 a 4. 
Korelačné matice minerálneho obsahu (lineárne 

korelácie) umožnili stanoví ť asociácie minerálov, kto-
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Obr. 3. Vzájomný pomer ílových, k.lastických a ka rbonátových 
minerá lov v ílovcoch čiastkových litostratigrafických jednotiek 
magurského a duklianskeho príkrovu. Výseče označujú % zas túpe
nie po prepočte na 100 %. Čierne - karbonáty, bie le - klas tické 
minerály (krerrieň + živce), šrafované - ílové minerály. Litostra
tigrafické jednotky: Čerchovská jednotka : SP - strihovský piesko
vec, NZ - numulitové zlepence, PI - pieskovcovo-ílovcový flyš, 
MM - malcovské menilitové vrstvy; Bystrická jedno tka: BY 
- belovežské vrstvy, LS - lackovské sliene; Račianska jednotka: 
KP - kremenité pieskovce, BY - belovežské vrstvy, MP 
- makovické pieskovce, ZV - zlínske vrstvy, BP - brezovské 
pásmo; Duklianska jednotka: LV - lupkovské vrstvy, IV 
- inocerámové vrstvy, CP - cergovský pieskovec, VB - pieskov
ce Vefkého Bukovca, PM - podmenilitové vrstvy, PV - papínske 
vrstvy, MS - pieskovce Mszanky, CV - cergovský pieskovec, KM 
- krosnianske menilitové vrstvy. Litostratigrafická schéma podľa 
Križániho (1977), upravené. 

Fig. 3. Proportions of clay minerals, clastic minerals and carbona
tes in clayston e varieties of lithostratigraphic units of the Magu
ra and D~la nappes. Circle sectors mean percentual sh are reca lcu
lated to 100 %. Black - carbonate, white - clastic minerals (quartz 
and felspar), hatched - clay minerals. Lithos tratigraphic unit: Čer
chov unit: SP - Strihov sandstone, NZ - numm ulitic conglomerate, 
PI - sandstone/claystone flysch, MM - Malcov menilite beds ; 
Bystrica unit : BY - Beloveža Formation, LS - Lackov mar!; 
Rača unit: KP - quartz arenite, BY - Beloveža Formation, M P 
- Makovica sandstone, ZV - Zlín beds, BP - Brezová zone; 
Dukla unit : LV - Lupkov beds, IV - Inoceramus beds, CP 
- Cergov sandstone, VB - Veľký Bukovec sandstone, PM 
- Submenilite beds, PV - Papín beds, MS - Mszanky sandsto-
ne, CV - Cergov sandstone, KM - Krosno menilite beds. 

ré vykazujú spoločné zmeny v skúmaných horninách. 
Predpokladáme, že do značnej miery odrážajú petro
genetické procesy pôsobiace pri vytvorení minerálne
ho obsahu: 

illit (hydrosľuda) - magnetit - Mg-chlorit - il
menit, 
kremeň - (kaolinit), 
IM-minerál - smektit - plagioklas , 
kalcit - jarosit - sadrovec - dolomit - (apatit). 

Podiely takto určených minerálnych asociácií a ich 
zmeny v čase a priestore sme doteraz nesledova li, 
preto ich nemôžeme in terpretova ť ako indikátory 
samostatných zdrojových oblastí alebo zvláš tnych 
podmienok sedimentárneho vývoja. Indikujú iba vzá
jomnú spätosť, ktorá je premenlivá v čiastkových 

jednotkách. Pravdepodobne však bude možné využiť 
ich aj na upresnenie podmienok zaplňovania flyšovej 
panvy. Korelačnú maticu minerálov udáva tab. 2. 

Technologické vlastnosti ílovcov 

Ílovce flyša sú prevažne pevné horn iny. Po rozpoje
ní pozostávajú najmä z úlomkov nerozpojenej horni
ny (ílovca, vápnitého ílovca, menej čas to pieskovca), 
limoni tových konkrécií a minerálnych zŕn. Priemerné 
zvyšky rozpojených hornín na site 2 mm sú: 6,8 % 
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Obr. 4. Vzájomný pomer ílových minerá lov v čias tkových litostra
tigrafických jednotkách flyša magurského a duklianskeho príkrovu . 
Yýseče označujú % podielu po prepočte na 100 %. Čierne 
- kaolinit, biele - illit a ílová hydrosľuda ,~ované-::,_ smektit 
a IM-minerál. Označenie či astkových litostratigrafických jednotiek 
ako na obr. 3. 

Fig. 4. Proportions of clay minera ls in lithostrat igraphic units of the 
Magura and Dukla nappes. Sectors of circles mean percentual 
share recalcula ted to 100 %. Black - kaolinite , wh ite - illite and 
hyd rorriuscovite, hatch~ - 1M mixed-layer mínera! and smectite. 
Li thostratigraphic umts as in Fig. 3. 
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ílovce z čerhovskej jednotky, 9,3 % z bystrickej jed
notky, 26,3 % z račianskej jednotky a 4 J ,4 % z d uk
lianskej jednotky. Obsah CaCO 1 je mierne zvýšený, 
niekde až vysoký (najmenej v račianskej, 0 5,0 %. 
najviac v čerhovskej jednotke, 0 10,2 %), ale vždy 
v rozptýlenej forme, neprejavujúcej sa škodlivo, Pod
ľa výsledkov fyzikálnych rozborov tehliarskych suro
vín (ČSN 72 1564) možno ílovce čerhovskej jednotky 
zatriediť do II. a IIL skupiny tehliarskych zemín, pre 
k toré sa predpokladá vhodnosť na výrobu mnohodie
rovaných murovacích výrobkov typu 3,5 CDm až 
CD-INA, resp. tenkostenných výrobkov typu CSD
Hurdis. Naproti tomu ílovce v duklianskej jednotke 
možno zatriediť iba do 1, a II. skupiny, kde sa 
pred pokladá použiteľnosť na základné a jednoduché 
výrobky CP a CDm. 

Priemerné technologické charakteristiky jednotli
vých litostratigrafických čl enov ukazuje tab. 3. Tech
nologické vlastnosti ílovcov sú premenlivé aj v rámci 

TAB. 

litostratigrafíckých členov (niekedy čiastkové vzorky 
vykazujú vhodnosť od tenkostenných výrobkov po 
nevyhovujúce) , Ílovce belovežských vrstiev bystrickej 
jednotky a lu pkovských vrstiev sú pravd epodobne 
vhodné aj na výrobu kameniny 3. a 4. akostnej triedy 
ako hmota do pracovných zmesí nevyžadujúcich 
svetlý výpal a pôsobiacich ako korekcia na znižovanie 
teploty slinutia (nízke teploty slinutia), 

3 

Korelačná matica základných technologických 
vlastností (nadsitné nad 0,063 mm, zmraštenie suše
ním, pevnosti po vysušení, pevnosť po výpale p ri 
950 °C) a minerálneho zloženia (tab. 4) ukazuje vplyv 
minerálneho zloženia na technologické charak teristi
ky. Niektoré vlastnos ti s minerálnym zložením vyka
zujú významné korelácie (pevnosti a zm raš tenie), ale 
korelácia so zvyškami na si tách je nevýrazn á. Vzorky 
s vyššími zvyškami na si tách sú technologicky vše
obecne variabilnejšie. Nižšiu technologickú va riabili
tu vykazujú tie jednotky, kde je obsah ílových mine-

Korelačná matica minerálneho zloženia {lovcov 

ka ch 

ap +0,005 -0, 106 
ii +0,471 +0, 151 
mt +0,751 -0,371 
ja - 0,230 +0,019 
sa - 0,443 +0,200 
pl +0,407 +0,267 
q +0,596 -0,162 
ca -0,464 -0,060 
do -0,494 -0,038 
iii +Q,6 IO - 0,166 
sm +0,130 +0,983 
ch +0,132 

Skratky minerálov sú v tab. 

akc. sír. 

2 

14 -0,537 +0,351 
13 1 + 0,219 +0,419 
12 - 0,098 - 0,368 
I I -0,640 -0,351 
IO -0,417 -0,454 
9 -0,479 +0,103 
8 +0,221 - 0.121 
7 +0,082 -0,061 
6 +0,750 -0,204 
5 +0,599 - 0, 195 
4 -0,262 +0,777 
3 -0,389 -0,686 
2 - 0,207 

Correlation matrix of minera/ composition oj claystone 

sm ill do ca q pl sa ja m t 

- 0,108 +0,301 +0,261 + 0,459 -0,725 +0,098 + 0, 125 + 0,286 + 0,381 
+0,152 +0,643 - 0.5 5Y - 0,8 18 +0,1 16 +0,593 -0,447 - 0,461 + 0,240 
-0,373 +0,730 - 0.295 -0,110 -0,440 +0,146 - 0,401 + 0,006 
+0,017 - 0,066 +0,191 +0,772 -0,636 -0,393 +0,582 
+0,199 -0,417 +0,550 +0,705 -0,388 -0,340 
+0,268 +0,390 -0,156 -0,574 -0,078 
- 0, 160 -0,433 -0,266 -0,539 
-0,058 -0,403 +0,550 
- 0,036 - 0,420 
-0,166 

1. 

TAB. 4 
Korelačná matica obsahu minerálnych skupín a technologických vlastností 
Correlation matrix oj mineral content (group) and technological properties 

klast. karb. íl. min iii sm+ch ka zmr. pev. pev. mm.var 
suš . suš. výp. 

3 4 5 6 7 8 9 IO 11 12 

+0,130 +0,470 -0,698 -0,747 -0,1 51 -0,510 +0,063 - 0, 19 1 +0,061 - 0,228 
-0,489 +0,437 -0,039 +0,087 -0,032 -0,343 - 0,5 15 -0,720 -0,757 - 0,892 
+0,302 -0,288 +0,031 -0,048 +0,070 +0,118 +0,449 +0,607 + 0,633 
+0,665 -0,289 - 0,256 -0,440 +0,135 -0,046 +0,595 + 0,90 1 
+0,584 -0,448 +0,055 -0,104 +0,329 -0,034 +0,446 
+0,099 +0,402 -0,576 -0,555 -0,217 - 0,278 
+0,188 -0,550 +0,473 +0,429 -0,148 
-0,164 -0,294 +0,605 +0,352 
- 0,374 -0,466 +0,952 
-0,274 -0,575 
-0,615 

ii 

-0,200 

ost. 
sit. 

13 

+ 0,3 80 
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rálov (najmä illitu a kaolinitu) vyšší. Z uvedeného 
plynie, že sitové rozbory neudávajú spoľahlivo obsah 
psamiticko-aleuritických a ílových minerálov (rozpo
jenie horniny pre sitové rozbory nie je dokonalé). Je 
pozoruhodné, že technologicky i mineralogicky varia
bilnejšie sú tie litostratigrafické jednotky, ktoré 
obsahujú viac karbonátov a síranov. Významnú pozi
tívnu koreláciu sme zistili medzi obsahmi klastických 
minerálov a pevnosťami po vysušení. Ostatné kladné 
korelačné vzťahy medzi minerálnym zložením a tech
nologickými charakteristikami nie sú dostatočne vý
znamné. Pre všeobecne nízku úroveň korelácie sme 
testovali variačné koeficienty charakteristík, kde sme 
zistili všeobecne vysokú úroveň korelácie, pričom sa 
znovu potvrdilo, že zvyšky na si tách sú nezávislé od 
základných technologických vlastností a väčšinou aj 
od minerálneho zloženia vzoriek. Možno to vysvetliť 
tým, že rozdružovaním na sitách sa vzorky mineralo
gicky netriedia a zvyšky na sitách sa mineralogicky 
iba málo líšia od podsitnej frakcie. Významná korelá
cia existuje medzi variačnými koeficientmi obsahu 
smektitu a zvyškov na sitách, čo ukazuje na zadržia
vanie montmorillonitového minerálu v nadsitnej 
frakcii, kde pravdepodobne aglomeruje iné minerál11e 
súčasti. Z uvedeného predpokladáme, že technologic
ké charakteristiky stanovené na čerstvých vzorkách 
ílovcov nevystihujú ich potenciálne vhodné vlastnos
ti, ktoré možno na základe vhodného minerálneho 
zloženia iba predpokladať a ktoré by nadobudli až 
po dostatočnom odležaní. Ukazuje sa, že technologic
ké vlastnosti stanovené na čerstvých vzorkách ilovcov 
nie je možné porovnáva( s údajmi z nespevnených 
(tre ťohorných a kvartérnych) hornín. Preto bude 
potrebné venovať značnú pozornosť príprave ílovcov 
na technologické skúšky. 

Použiteľnosť ílovcov na rôzne tehliarske výrobky 

TAB. 5 

sme určovali empiricky kvantitatívne na základe 
nasledujúceho vzťahu: 

1 x N % + 2 x ZN % + 3 x MMV % + 4 x TVK % 
100 =X 

kde N je nevhodná surovina, ZJV - surovina na 
základné jednoduché výrobky, MMV - surovina na 
mnohodierované murovacie výrobky, TVK - surovi
na na tenkostenné výrobky a krytinu, X - empirické 
technologické klasifikačné čís Io . 

Výsledky takej klasifikácie sú v tab. 5. Na základe 
nej sa určila trieda a poradie klasifikácie pre ílovce 
litostratigrafických jednotiek. Najkvalitnejšie sú ílov
ce brezovského pásma račianskej jednotky (A), belo
vežské vrstvy bystrickej jednotky a Iu pkovské vrstvy 
duklianskej jednotky (B). Obsahujú potenciálne zdro
je keramickej suroviny s vyhovujúcimi techno logický
mi vlastnosťami na tehliarsku výrobu a čiastočne i na 
výrobu kameniny. Ostatné litostra tigrafické jednotky 
obsahujú iba ílovce menej priaznivých vlastností, 
z ktorých možno uviesť strihovské vrstvy čerchovskej 
jednotky, ílovce zlínskych vrstiev v račianskej jednot
ke, ako aj cergovských, papínskych a menilitových 
vrstiev duklianskej jednotky (C). Ďalšiu klasifikačnú 
skupinu tvoria malcovské vrstvy čerchovskej jednotky, 
zlínske vrstvy bystrickej jednotky a podmenilitové 
vrstvy duklianskej jednotky (O), kde možno očakávať 
iba použitie na jednoduché základné výrobky. Ílovce 
cisnianskych vrstiev v duklianskej jednotke sú ne
vhodné na tehliarsku výrobu (E). 

Prognózne hodnotenie 

Údaje uvedené v predošlej časti sa využili na 
kvantifikáciu prognózneho hodnotenia ílovcov v Ii-

Technologická klasifikácia [lo vcov 
Technological classification of claystone 

Lito,11 Počet 
TVK MMV Vhodnosť v % K lasif. K lasif. K lasif. N jedn. analýz ZJV číslo poradie trieda 

1 3 33,3 66,7 2,33 5 C 
2 49 18,4 18,4 2,0 61,2 2,76 12 D 
3 8 75 ,0 25,0 2,75 3 B 
4 9 22,2 44,5 33,3 1,89 II D 
5 46 15 ,2 69,6 10,9 4,3 2,96 2 B 
6 20 5,0 45,0 15,0 35,0 2,20 8 C 
7 34 44, 1 38,2 14,7 3,0 3,23 A 
8 6 66 ,7 16,7 16,7 2,50 4 B 
9 2 100,0 1,00 13 E 

IO 13 15 ,4 61,5 23 ,1 1,92 IO D 
11 8 44,4 33,3 22,2 2,22 7 C 
12 8 50.0 25,0 25,0 2,25 6 C 
13 15 6,7 26,7 33,3 33,3 2,07 9 C 

TVK - tenkostenné výrobky a krytina, MMV - mnohodierované murovacie výrobky, ZJV - základ né jednoduché výrobky. N 
- nevhodné. 
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tostratigrafických jednotkách. Z litologického hľadis
ka je najvýznamnejší podiel ílovcov (až prachovitých 
ílovcov) na zložení litofácie, množstvo prítomných 
karbonátov a tiež minerálne zloženie premietajúce sa 
do technologickej charakteristiky a varia bili ty surovi
ny. Technologickú charakteristiku (tab. 5) sme dopl
nili o litologickú, a tak výsledná charakteristika je 
kombináciou oboch (tab. 6). Hodnotenie sme vyko
nali na základe empirického prognózneho koeficien
tu, získaného zo vzťahu: 

ílovce % 
Y = X 

pieskovce% 

kde X je technologické klasifikačné číslo, Y 
- prognózny koeficient. 

Hodnota prognózneho koeficientu je medzi 2,03 
( cisnianske súvrstvie duklianskej jednotky) a 50, 60 
(brezovské pásmo račianskej jednotky) a hodnoty sa 
združujú do piatich intervalov umožňujúcich stanoviť 
prognóznu klasifikáciu ílovcov takto: nad 35 
- vysoko prognózne, 25 - 35 - prognózne, 20-25 
- podmienečne prognózne litostratigrafické jednot-
ky. Hodnoty nižšie ako 20 poukazuj ú na neprognózny 
vývoj. 

Trieda A obsahuje technologicky najpriaznivejší 
litologický vývoj s vysokým obsahom potenciálnej 
suroviny na výrobu tenkostenných a mnohodierova
ných výrobkov či krytiny, miestami dosahuj úcej kva
litu suroviny pre kameninu s prevažne farebným 

[[Ľ 1 B 2 Q3 C!J 4 

8 10km 

výpalom. Litologický vývoj sa vyznacuJe vysokým 
podielom ílovcov a vysokou pravdepodobnosťou ove
renia ložiskových akumuácií (lupkovské vrstvy 
a ílovce brezovského pásma). 

Trieda B obsahuje technologicky vhodnú surovinu 
s nižším zastúpením potenciálnych kvalít pre tenko
stenné výrobky a s vysokým podielom suroviny na 
mnohodierované výrobky. Vysoké zastúpenie ílovcov 
bez pieskovcových polôh umožňuje lokalizáciu ložis
kových objektov a definíciu prognóznych zdrojov. 

Trieda C predstavuje vývoj s potenciálnou surovi
nou na výrobu základných jednoduchých tehl iar
skych výrobkov. Litologický vývoj tu ešte dovoľuje 
lokalizáciu ložiskových objektov, preto i prognóznych 
zdrojov suroviny. 

Ostatné jednotky a li tologické vývoje síce môžu 
obsahovať surovinu pre keramickú výrobu, ale nedá
vajú dostatočné údaje na stanovenie prognóznych 
zdrojov. Rozmiestnenie prognóznych území uvede
ných kategórií je na obr. 5. 

Záver 

Preskúmanie ílovcov flyša magurskej a duklianskej 
jednotky na východnom Slovensku ukazuje, · že po
skytujú dostatočné prognózne možnosti na zistenie 
ložiskových akumulácií keramických, najmä tehliar
skych surovín. Zistilo sa ich kvantitatívne minerálne 
zloženie, v ktorom prevláda illit (hydrosľuda) 

a kremeň (v prachovej frakcii), ďalej IM-minerál, 

Obr. 5. Mapa prognóznych zd rojov keramických surovín v ílovcových litofáciách flyša na východnom Slovensku. 1 - trieda A, 2 - trieda 
B, 3 - trieda C, 4 - lokality od beru vzoriek. · 

Fig. 5. Prognostic sources of ceramic raw in the East Slovakian Flysch Belt. 1 - class A, 2 - class B, 3 - class C, 4 - sampled locality. 
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TAB. 6 
Klasifikácia prognóznych zdrojov 

Classification of prognostic sources 

Litostr. Klasif. č. Litologické zloženie v % Prognóz. Klasif. Klasif. 
jedn. technol. ílovce pieskovce číslo poradie trieda 

2,33 88 
2 1,76 88 
3 2,75 91 
4 1,89 78 
5 2,96 91 
6 2,20 78 
7 3,23 94 
8 2,50 94 
9 1,00 67 

IO 1,92 88 
II 2,22 91 
12 2,25 88 
13 2,07 91 

smektit, karbonáty, kaolinit a sírany (jarosit a sadro
vec). Distribúcia a vzájomné vzťahy ukazujú, že 
minerály majú prevažne klastický pôvod, čo je 
v súlade s doterajšími poznatkami. Kvantitatívne dáta 
dopÍňajú doterajšie poznatky o pravdepodobných 
zdrojových oblastiach flyša a bude ich možné využiť 
na bližšiu charakteristiku zdrojových oblastí a pod
mienok akumulácie sedimentov. Smerom do mlad
ších litostratigrafických úrovní rastie mineralogická 
variabilita a obsah karbonátových minerálov. 

Na základe minerálneho zloženia sa posudzovali 
technologické dáta získané z povrchových vzoriek. 
Vzájomné korelácie sú tu premenlivé a poukazujú na 
špecifické vlastnosti ílovcov flyša, kde technologické 
charakteristiky z čerstvých vzoriek neudávajú ich 
potenciálne vhodné vlastnosti, ktoré možno určiť až 
po odležaní a rozpojení horniny. Preto ani sitové 
rozbory nezohľadňujú minerálne zloženie dobre 
a jednotlivé frakcie sa mineralogicky netriedia. 

Technologické charakteristiky sa využili na kvalita
tívne hodnotenie litologického vývoja a jeho rozdele
nie na kvalitatívne triedy. Technologické dáta dopl
nené o kvantitatívne údaje litologickej charakteristiky 
umožnili kvantifikovať aj prognóznu nádejnosť jed
notiek. 

flovcové litofácie magurskej a duklianskej jednotky 
obsahujú prognózne zdroje keramických surovín, 
ktoré možno zatriediť do troch kategórií. Naj vyššiu 
kategóriu predstavujú ílovce lupkovských vrstiev 
duklianskej jednotky a brezovského pásma račianskej 
jednotky, ktoré pravdepodobne obsahujú ložiskové 
akumulácie suroviny vhodnej na tenkostenné tehliar
ske výrobky a na krytinu. Určitá časť suroviny sa hodí 
aj na kameninu s farebným výpalom (azda miestami 
i svetlejším). Strednú kategóriu prognóznosti repre
zentujú ílovce belovežských vrstiev račianskej i bys
trickej jednotky, pravdepodobne vhodné na mnoho-
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dierované murovacie výrobky a čiastočne i na tenko
stenné tehliarske výrobky. Litologický vývoj tu umož
ňuje identifikáciu ložiskových akumulácií. Podmie
nečne prognózne sú ílovce papínskych vrstiev 
a menilitových vrstiev duklianskej jednotky, kde 
očakávame kvalitu iba pre jednoduché výrobky. 
V ostatných litostratigrafických jednotkách sú síce 
polohy vhodných ílovcov, ale bez podstatného prog
nózneho významu. 

Poďakovanie. Autori vyslovujú poďakovanie RNDr. Júlii Varcholo
vej, ktorá spolupracovala pri zhodnoten{ podstatnej časti územia. 
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Quality and prognostic assessment of flysch claystone m NE Slovakia for use m ceram1c 
indus try 

Mínera] resources of ceramic raw in the East Slovakian 
flysch belt are hitherto represented by brick-clay of Quater
nary age, However, potential source of ceramic raw may be 
in certain lithological types of ílysch sequences, With the 
aim to assess their prognostic value, the lithological compo
sition, mineralogy and basic technological properties have 
been investigated within a pioneering study, 

Existing <lata on mineral composition of flysch claystone 
in the area are based on semiquantitative X-ray <lata and 
w hole rock chemistry (Koráb, Ďurkovič, 1978), Accor
dingly the main knowledge is as follows: 

1) Flysch claystone contains clay minerals derived from 
the same source as have the clastic constituents in arenites, 
i, e, of clastic proveniance. 

2) Claystone varieties display low chemical maturity and 
the prevailing clay mineral is illite, less I/M mixed-layer 
minerals and kaolinite. 

3) The carbonate content of claystone progressively 
increases from older into younger lithostratigraphic levels. 

4) According to similar mínera! composition, sediments 
of the Magura and Dukla unit might have originated under 
the same conditions and probably even in a single basin. 

5) Sedimentary structures in flysch claystone do not 
carry information on paleotransport direction what could 
be detected only from the alternating arenites. 

Regional and lithostratigraphic changes of mineralogy 
and technological properties have been investigated from 
60 samples analyzed for quantitative mineralogy and 221 
samples for technological tests. Sampling covered partia! 
units in the Magura and Dukla nappes and the obtained 
results allow to judge on the influence of mineral compo
sition on technology and to create base for prognostic 
assessment of flysch claystone as raw for ceramic industry. 

Mineral composition 

Claystone of the outer ílysch displays monotonous min
eral composition in which arenitic and clay minerals 
have roughly the same proportions (40: 60) with tluctua
ting admixture of carbonates. Higher contents of „clastic" 
grains (quartz, felspar and accessories) occur in claystone 
alternating in thin layers with dominating sandstone bodies 
(Strihov sandstone, Zlín Formation) amounting there about 
70 %. 

The average mineral composition of claystone in single 
lithofacial units is in Tab. 1. Illite and hydromuscovite 
prevails among clay minerals whereas contents of I/M 
mixe<;i-layer mineral and smectite are lower and that of 
kaolinite the smallest. ,,Clastic" grains are composed, 
beside accessories (apatite, ilmenite, magnetite), of quartz 
and plagioclase (albite to oligoclase up to An 1s). K-felspar 
is very rare (microcline) and its content is low. Calcite 
prevails among carbonates however somewhere the higher 
dolomite content is peculiar, namely in claystone layers 
included in sandstone bodies. The content of calcite 
positively correlates with sulphate content Uarosite and 
gypsum). 

Claystone varieties in the Čerchov unit of the Magura 

nappe are characterized by gradually increasing con tent of 
carbonates and sulphates from lower to higher li thostrati
graphic levels. The sum of clay minerals decreases in the 
same direction together with average contents of illite and 
hydromica whereas smectite contents increase slowly to
gether with I/M mixed-layer mineral. Simultaneously, also 
the total mineralogical variability is gradually highe r up
wards. 

Similar changes and trends are characteristic also for the 
Bystrica unit, namely this accounts for "clastic" minerals 
and carbonates. To the contrary with the previous unit, clay 
minerals are contained in gradually higher amounts up
wards and this is namely valid for illite and hydromica. 
Changes in contents of smectite and I/M mixed-layer 
mineral are less pronounced. The total mineralogical 
variability increases there upward again. 

Claystone lithofacial members of the Rača unit display 
increasing contents of „clastic" minerals from older to 
younger levels. To the contrary, the carbonate content 
fluctuates only moderately. Higher amounts of „clastic" 
minerals are compensated upwards by decreasing sum of 
clay minerals with the exception of kaolinite which is 
present in gradually higher contents. Only small changes 
may be detected in the behaviour of the total mineralogical 
variability. 

The Dukla unit is characterized by increasing carbonate 
content of claystone from the older towards the younger 
levels. Contents of "clastic" minerals decrease in the same 
way together with the sum of clay minerals whereas the 
total mineralogical variability progressively increases. 

lf changes in mineral composition of claystone of single 
lithostratigraphic levels within subunits of the flysch are 
reílecting changes in the sedimentation regime and dyna
mics of the flysch basin together with changes in the 
composition of source areas, then such trends may similarly 
be explained also in late ra! sense accross the fl ysch belt. 
Changes. in mineral composition demonstrate that clay
stone of the roughly same stratigraphic level represent, 
from interna! subunits of the Magura nappe outwards, 
gradually more distant lithological developments character
istic of growing distance from the basin margins. This is 
mainly reflected in the gradually decreasing contents of 
"clastic" minerals and increasing contents of clay minerals 
from which but kaolinite displays opposite trend indicating 
the proximity of source area. Tn the same sense also the 
total mineralogical variability is diminishing (from the 
čerchov unit into the Rača one whereas a sligh tly higher 
variability of the Dukla unit may carry indication of 
already an external, or la teral, source). 

Proportions of "clastic" and clay mine rals with car
bonates are in Fig. 1, proportions of clay minerals in F ig. 2, 
trends of mineral composition are illustrated by Figs. 3 and 
4. 

On the base of correlation coefficients also mineral 
parageneses of claystone have been defined (Tab. 3) : 

1) illite (+ hydromuscovite) - magnetite - Mg-chlorite 
- ilmenite - (kaolinite) 

2) quartz - (kaolinite), 
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3) I/M mixed-layer mineral - smectite - plagioclase, 
4) calcite - jarosite - gypsum - dolomite - (apatite). 

Technological properlies 

Claystone varieties of the flysch belt mostly are consoli
dated earths with relatively high amounts of oversizes over 
2 mm screen (after disintegration) composed of not disinte
grated rock fragments (freq uently calcareous ). The slightly 
higher to high but disseminated carbonate content (calcite) 
does not create nodules. Technological assessment and 
classification were made according to the requirements of 
Czechoslovak state standard ČSN 72 1564 and results show 
that claystone in the Č:erchov, Bystrica and Rača units 
display physical properties fulfilling requirements for 2nd 
and 3rd groups of brick-clay with possibility to use it as raw 
for multi-perforated masonry products (3 . 5 CDm to CD
INA) and thin-walled ceiling products. In some parts this 
claystone achieves the quality required for stoneware of 
mostly coloured firing. Claystone of the Dukla unit mostly 
achieves the 1st and 2nd class of brick-clay with possible 
use for basic and simple masonry brick (CP and CDm). 

Statistical correlations prove that technological proper
ties (strength values as well as drying and firing shrinkage 
coefficients) display signifiant mutual dependence but only 
weak correlations with the mineral composition and 
mechanical texture (the last obtained from fresh disin tegra
ted samples). This feature may be explained by generally 
high variability of technological quality and by high 
amounts of screening oversizes. The last quality indicates 
that disintegration on sieves does not induce mineral 
separation and hence the mineral composition of oversize 
resid uals is the same as that of undersizes. The only 
significant positive correlation has been found between the 
content of "clastic" minerals and drying strength (mesured 
as tensile bending strength). The correlation matrix in 
question is in Tab. 4. 

Contrary to the obtained qualitative technological indi
ces, testing of correlations between variation coefficients of 
the same values disclosed significant positive correlations 
between mineralogy and technological quality. The inde
pendent distribution pattern of the oversize fraction how
ever was again confirmed and this is true not only for 
independence on technology but mostly even on mineral 
composition. Hence the obtained technological qualities 

crom disintegrated but fresh ("immature") samples do no t 
mdicate the potentially appropriate quality what may be 
deduced from extraordinarily favourable mineral compo
sition. Mechanical textures found from dis integrated but 
even coarse immature samples show that the oversize 
fraction always has the same mineralogical com position as 
the undersize and the potential quality of raw may be 
gained but after appropriate maturation. 

Prognostic assessment 

For a prognostic assessment of flysch claystone also the 
lithological composition of single partia! units has been 
taken in account beside its mineralogy and technological 
quality. From this point of view highest importance has the 
claystone/sandstone ratio in a partia] unit together with 
the share of carbonates. Introduction of these <lata into the 
prognostic evaluation allowed to obtain final prognostic 
classification (Tab. 6) expressing combination of techno
logical and lithological aspects . Accordingly, the flysch 
claystone developments are classified into three prognostic 
classes. 

Class A represents the most advantageous claystone 
sequence both for technology and lithology. This raw 
appears as potential source for multi-perforated masonry 
and other thin-walled brick products achieving even the 
quality of stoneware raw. The respective uni ts· are the 
Lupkov beds of the Dukl a unit and claystone of the 
Brezová zone in Rača unit. 

Class B consists of claystone raw mostly fulfiling 
technical requirements for multi-perforated masonry brick 
occuning in sequence wheré the lithology allows the 
localization and definition of deposit size extent. The 
respective units are the Beloveža Formation both in 
Bystrica and Rača partia! tectonic units. 

Class C is represented by such lithotypes and technologi
ca l qualities which potentially allow to localize deposits of 
the raw appropriate for basic and simple brick products 
and, in a lesser extent, probably also to find raw for higher 
level products. The lithology there probably still allows the 
localization of deposits. The class is represented by Papín 
and Menilite beds of the Dukla unit. 

In spite that other claystone sequences could locally 
contain appropriate brick-clay raw, their general lithology 
and the average technological quality do not allow to count 
with accumulations of deposit size. 
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ZO ŽIVOTA SGS 

Fórum mladých 

(Bratislava 9. 3. 1989) 

Ľ . Tu b a : Význam ostrakódov v ekostratigrafii a ich 
aplikácia pri členení mladšieho terciéru Bratislavy 

Zloženie asociácií ostrakódov centrálnej Paratetýdy je 
výrazne ovplyvnené salinitou prostredia. Sedimentácia 
v panóne na území Bratislavy prebiehala v mezohalinnom 
prostredí. V ponte možno pozorovať striedanie oligohalin
ných a sladkovodných vrstiev. V pliocéne prebiehala už len 
sladkovodná sedimentácia. 

S. Mé re s : Protolit rúl Strážovskej hornatiny a Malej 
Fatry 

Z chemického zloženia rúl (hlavné petrogénne prvky, 
stopové prvky, REE) vyplýva, že v ich protolite prevažovali 
droby. Zdrojovou oblasťou drôb bola kontinentálna kôra, 
v ktorej mali prevahu magmatity granodioritovo-tonalito
vého zloženia (Na20 > K20). V smere Suchý-Malá 
Magura-Malá Fatra vzrastá v protolite rúl podiel materiá
lu z hlbších častí kontinentálnej kôry a v opačnom smere 
podiel ílovitej frakcie. 

P . U h e r : Akcesorické minerály granitoidov a pegmatitov 
Považského Inovca 

V granitoidných horninách Považského Inovca (leuko
granity, granodiority a granity) možno na základe komplex
ného mineralogicko-petrografického štúdia vyčleniť: 1. gra
nitoidy bojnianskeho bloku s asociáciou granát monazit, 2. 
granitoidy hlohovského bloku s asociáciou magnetit-alla
nit-titanit. Pri Moravanoch n. Váhom vystupuje pegmatit 
s Nb-Ta mineralizáciou. 

T . L á n c z o s : Príspevok ku geochémii hydrotennálnych 
karbonátov slovinsko-gelnického rudného poľa 

Z interpretácie chemických analýz sideritov a dolomitov 
(hlavné prvky, izotopy C a O, variabilita metódou EDAX) 
vyplýva, že koexistujúce siderity a dolomity vznikali z toho 
istého hydrotermálneho roztoku za rovnovážnych podmie
nok. Kryštalizácia v tenkých žilkách (do 5 cm) prebiehala 
v uzavtetom systéme. 

I . F r i e d l : Štúdium mineralizácie v permských bazaltoch 
na lokalite Malužiná-Svidovo v Nízkych Tatrách 

Štúdium vzájomných vzťahov medzi mandľovcovou 
a žilnou mineralizáciou ukázalo, že vznikla v dvoch hlav
ných etapách. Staršia - mandľovcová - vznikla počas 
hydrotermálnych dozvukov permského vulkanizm u, cha
rakteristická je hlavne asociáciou SiO,-FeS2-CoAsS
F e-karbonát. Mladšia - žilná - vznikla počas alebo po 
presune série v blízkosti čertovickej línie, charakteristická je 
asociáciou SiO,-CaC01-BaS04-Cu-Pb-Zn-sulfidy. 

K . F o r d i n á 1 : Ekostratigrafické vyhodnotenie vrchno
miocénnych sedimentov západnej časti Podunajskej panvy 

Na základe ekostratigrafie mäkkýšov sa konštatovalo, že 
v panóne v zóne C-0 bolo v tej to časti panvy plytkovodné 
mezohalinné prostredie, ktoré sa v zóne D-E začína 
oddeľovať od otvoreného mora a prítokom sladkých vôd 
vysladzovať. V ponte nastala izolácia od mora, vznikla 
lagúna s oligohalinnou až sladkou vodou, v ktorej 
v konečnom štádiu vznikli močiare. 

J . F i l o : Geofyzikálne merania na rudných ložiskách 
v banských dielach 

Autor predniesol prvé skúsenosti z pokusných geofyzi
kálnych meraní na rudných ložiskách v banských dielach. 
Doteraz boli overované geoelektrické a čiastočne seizmické 
metódy na lokalitách Pezinok a Rudňany so zameraním na 
zisťovanie tvaru a charakter geologických štruktúr ložiska. 

M . De š čí k : Meranie a interpretácia dynamických para
metrov IP v rudnom prieskume 

V príspevku sa rozoberali metodické problémy a inter
pretačné možnosti metódy indukovanej polarizácie (OP) 
pri meraní diferenciálnej zdanlivej polarizácie fí,. ·Na 
praktických ukážkach z lokalít Pezinok, Rudné bane autor 
ukazuje nové možnosti získavania informácií o vlastnostiach 
geologického prostredia pomocou modernej geoelektric
kej metódy. 
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Stavebné kamene v neovulkanitoch Slovenska 

ANTON HRNČÁR, SAMUEL HRUŠKOVIČ 

Geologický prieskum, š, p,, Spišská. Nová Ves 

(Doručené 23, 1 J, 1988) 

Building stone in young volcanic regions 

Exploration knowledge from deposits of building stone in young volcanic regions of Slovakia is 
evaluated in the paper. Geological structure of deposits and the possibilities of further increase of 
reserves are assumed. 

Úvod 

Neovulkanické oblasti Slovenska sú bohaté na 
ložiská stavebného kameňa, reprezentovaného hlavne 
rôznymi typmi andezitu, bazaltových hornín a ryoli
tu. Podružný význam majú iné typy vulkanických 
hornín, ako diorit, dacit a pod. 

Hlavnými zdrojmi kameňa na výrobu drveného 
kameniva sú ložíská andezitu a bazaltových hornín 
efuzívneho typu tvoriace lávové prúdy a pokrovy. Na 
hrubú kamenársku výrobu sú vhodnejšie ložiská 
bazaltových hornín a z andezitových hornín extruzív
ne a intruzívne typy a ryolity. 

Prevažná časť ložísk stavebného kameňa v neovul
kanitoch SSR bola podrobne geologicky preskúmaná. 
Doterajšie výsledky geologického výskumu a priesku
mu potvrdzujú, že vhodnosť použitia stavebného 
kameňa a jeho kvalita závisia hlavne od petrografic
kého zloženia hornín a od foriem vulkanických telies 
(lávové prúdy a pokrovy, extruzívne a intruzívne 
telesá, dajky a neky), pretože odrážajú aj základné 
fyzikálno-mechanické vlastností hornín. 

Ložiská bazaltových hornín sú spracované v samo
statnom článku. 

Geografické údaje o preskúmaných ložiskách 

Od roku 1971 bol v SSR preskúmaný celý rad 
ložísk. Prevažne to však boli ložiská, ktoré sa už pre 
miestne 'potreby ťažili, alebo ložiská rajónového vý
znamu, ktoré bolo treba podrobnejšie preskúmať. 
Prehľad novopreskúmaných ložísk uvádzame podľa 
orografických jednotiek v stredoslovenských (obr. 1) 
a východoslovenských neovulkanitoch (ohr. 2). 

V Pohronskom Inovci sú to ložiská andezitov 
Čierne Kľačany (2), Zlaté Moravce-Opatovce (3), 
Obyce (6), vo Vtáčniku Kamenec pod Vtáčnikom (8), 

Nová Lehota-Šechwaldská dolina (IO) a Dolná Žda
ňa-Rakovec (11), v Kremnických vrhoch Horná Štub
ňa (14), Badín-Skalica (15) a Jastrabá-Ostrá hora (1 6), 
v Štiavnických vrchoch Jalná ( 18), Bzenica-Sokolec 
(2 1), Klastava (23), Rybník nad H ronom (24), Hon
tianske Trsťany-Ladia (26), Hontianske Trsťany-Roveň 
(25), Krupina-Lauchňa (28) a Krnišov-Tepličky (29). 
V Javorí sú to lož,iská Breziny (31 ), Zvolen-Sekier 
(32), Vígľaš (33), Stožok (36), Horný Tisovník (38), 
Babiná (40) a Sása (41), v Krupinskej planine Celovce 
(44) a Ľuboreč-Lysec (45) a v Cerovej vrchovine 
š iatorská Bukovinka-západ (47) a Šiatorská Bukovin
ka (48). 

Vo východoslovenských neovulkanitoch vo Vihor
late sú to ložíská andezitov Vinné (3), vo Východoslo
venskej nížine Brehov (4), v Slanských vrchoch Vyšná 
Šebastová-Maglovec (12), Slanec (6) a Ruskov-Stra
huľka (7). 

Geologická stavba ložísk 

Ložiská andezitov 

Najrozšírenejším typom ložísk stavebného kameňa 
je andezit, čo vyplýva z prevahy produktov andezito
vého vulkanizmu v oboch vulkanických oblastiach na 
strednom i východnom Slovensku. Podľa príslušnosti 
k vulkanickým formám andezitových telies ich možno 
deliť na efuzívne ložiská a extruzívne a in truzív.oe 
ložiská. 

Ložiská efuzívneho typu reprezentujú lávové prúdy 
a pokrovy andezitových hornín. Ich základným rysom 
je stratovulkanická stavba, čo znamená striedanie 
efuzívnych a explozívnych vulkanických p rod]Jktov 
a z toho vyplývajúce striedanie týchto hornín aj 
v hraniciach preskúmaných ložísk. Takáto geologická 
stavba andezitových ložísk sťažuje aj vyhľadávanie 
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Obr. L - Ložiská stavebného kameňa v neovulkanitoch stredného Slovenska. V mapke sú zobrazené všetky priemyselne ťažené ložiská 
a preskúmané neťažené ložiská podľa bilancie zásob SGÚ Bratislava so stavom k L 1. 1987. Čísla lokalít sú uvedené v texte. Rozlíšenie 
lokalít podľa velkosti: ložiská malé - do 0,5 mil. m 3 bilančných zásob, ložiská stredné - 0,5-5,0 mil. m 3 bilančných zásob, ložiská velké 
- nad 5,0 mil. m 3 bilančných zásob. a - malé ložiská andezitov typu lávových prúdov. b - stredné ložiská andezitov typu lávových 
prúdov, c - velké ložiská andezitov typu lávových prúdov, d - malé ložiská andezitov typu extrúzií a dajok, e - stredné ložiská andezitov 
typu extrúzií, f - velké ložiská andezitov typu intrúzií a extrúzií, g - stredné ložisko ryolitov, h - veľké ložiská bazaltických andezitov, 
i - veľké ložisko nefelinického bazanitu. Plná kontúra - ťažené ložiská, prázdna kontúra - neťažené ložiská. 
Fig. 1. Deposits of building stone in young volcanic regions of Centra! Slovakia. The map indicates deposits under exploitation and deposits 
with proved reserves (1987). Locality numbering in the text. Deposit size: small (less than 0.5 mil. m 3), medium (0.5-5 mil. m 3) and large 
(over 5 mil. m 3). Geology: andesite lava flow and deposit size: a - srna!!, b - medium, c - large , andesite extrusion and deposit size; 
d - small, e - medium, f- large, rhyolite body and deposit size: g - medium, h - large, nepheline basanite: i - large deposit. Full 
line - exploited, hatched line - unexploited. 

nových ložísk najmä z hľadiska skrývkových pomerov 
a množstva potrebných zásob suroviny pre výstavbu 
nových lomov. Z minulosti sú známe podrobne 
preskúmané ložiská, kde nevýhodné skrývkové po
mery alebo množstvo priemyselných zásob suroviny 
sú dôvodom ich nevyužívania (Stará Huta, Ostrá 
Lúka, Jalná a pod.). 

Pre túto skupinu ložísk andezitov je typická pomer
ne jednoduchá geologická stavba, jemnozrnná až 
sklovitá štruktúra hornín, lavicovitá a doštičkovitá 

odlučnosť, ako aj absencia hydrotermálnych premien 
alebo ich zastúpenie v nepatrnom rozsahu. Mocnosti 
ložiskových telies sú od 20 do 60-80 m. Na ložiskách 
bez vulkanoklastických hornín v nadloží lávových 
prúdov sú skrývkové pomery priaznivé a mocnosti 
skrývkových hornín nepresahujú 4-5 m. Aj zóna 
zvetrávania je málo mocná, a to od 2 do 10 m. Okrem 
oj edinelých výnimiek, ako Malá Lehota, Podhradie 

(9), Krupina-Ficberg, Detva- Pi ešť (35) a Stará Hu ta 
(37), sú ložiská andezitov efuzívneho typu vhodné 
hlavne na výrobu drveného kameniva, a to v prevahe 
I. kvalitatívnych tried. Tieto typy ložísk nie sú, alebo 
sú sčasti perspektívne na hru bú kamenársku výrobu, 
prípadne ťažbu blokov. Vhodnosť výroby drveného 
kameniva je podmienená hlavne ich lavicovitou až 
doštičkovitou odlučnosťou, ktorá však niekedy spôso
buje nevhodný tvar zŕn kameniva, čo potom treba 
eliminovať sekundárnym drvením v granulátoroch. 

Ložiská andezitov efuzívneho typu tvorené prevaž
ne lávovými prúdmi, menej pokrovmi rôznych typov 
andezitov intermediálneho zloženia, sú rozšírené naj
mä v stredoslovenskej vulkanickej oblasti, menej vo 
východoslovenskej vulkanickej oblasti. 

Podľa stratigrafického členenia Konečného et al. 
(1983) má vulkanizmus v stredoslovenskej vu lkanic
kej oblasti rozpätie od vrchného bádenu po vrchný 
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Obr. 2. Ložiská stavebného kameňa v neovulkanitoch východného 
Slovenska. Čísla lokalít sú uvedené v texte. a - malé a stredné 
ložisko bazaltického andezitu, b - stredné ložisko andezitu typu 
lávového prúdu, c - stredné ložisko andezitu extruzívneho typu, 
d - veľké ložisko andezitu extruzívneho typu. 
Fig. 2. Deposits of building stone in young volcanic areas of 
Eastern Slovakia. Numbering in the text. a - deposit of small and 
medium size in andesite Java ílow, b - deposit of medium size in 
andesite lava ílow, c - deposit of medium size in andesite 
extrusion, d - large deposit in andesile extrusion. 

sarmat. Na východnom Slovensku sa predpoklada 
časové rozpätie vulkanizmu od egenburgu po spodný 
panón (Kaličiak a Repčok, 1987). 

V stredoslovenskej oblasti v Pohronskom Inovci sú 
to ťažené ložiská Čierne Kľačany (2), Obyce-Topol
čianky (5), Obyce (6) a ďalšie, ktoré sa neťažia, a to 
Čaradice ( !), Zlaté Moravce-Opatovce (3) a Machu
lince ( 4 ). Podľa uvedeného stratigrafického členenia 
patria inoveckej formácii, pre k torú je typický súbor 
lávových prúdov pyroxenických a leukokratných 
sklovitých andezitov vrchnosarmatského veku. 

Príkladom ložiska efuzívneho typu v tomto pohorí 
je velké ložisko Zlaté Moravce-Opatovce, nachádzajú
ce sa 'na jz. okraji Pohronského Inovca asi 2 km 
východne od obce Žitavany. Preskúmaný úsek ložiska 
má dÍžku 1 350 m a šírku od 150 do 400 m. Mocnosť 
ložiska stúpa smerom na JZ, kde dosahuje až 86 m, 
-v sv. časti len 27-52 m. 

Ložisko je tvorené typickým lávovým prúdom 
pyroxenických andezitov, ktorý má sklon 6-10 ° na 
JZ , čo potvrdzuje existenciu magmatického zdroja vo 
vyššej sv. časti pohoria. Pyroxenické andezity sú sivej, 
tmavosivej až čiernej farby, porfyrickej a jemnozrnnej 
štruktúry. V spodnej časti prúdu sa obvykle nachá-

dzajú andezity fialovej , ružovej a červenej farby, 
ojedinele nazelenalej . V spodných častiach prúdu 
ležiaceho na andezitových aglomerátoch a tufoch sú 
andezity prevažne masívne a vo vrchných častiach 

prevažne doskovitej odlučnosti so sklonom 0-1 9 °, 
ojedinele až 28 °. Maximálna mocnosť sivých andezi
tov dosahuje 65-70 m, fialových 1-18 m. Petrogra
fické zloženie všetkých farebných typov andezitov j e 
rovnaké, fyzikálno-mechanické vlastnosti sú rozdiel
ne a nižšie u farebných typov. Červené zafarbenie 
andezitov sa pripisuje tepelnej metamorfóze, nazele
nalé slabým hydro termálnym premenám, k toré pôso
bili len v okolí puklín. 
· Vo Vtáčniku sa ťaží ložisko Kamenec pod Vtáčni 

kom (8). Ďalšie, ktoré sa neťažia, sú ložiská Bystriča
ny-Dolina (7), Podhrad ie (9), Nová Lehota-Šechwald
ská dolina (10) a Dolná Ždaňa-Rakovec (1 1). 

Okrem ložiska Nová Lehota-Šechwaldská dolina, 
ktoré vystupuje vo formácii Kľakovskej doliny cha
rakteristickej lávovými prúdmi leukokratných pyro
xenických a bazaltických andezi tov spodnosarmat
ského veku, ostatné patria vtáčnickej for mácii, ktorá 
predstavuje relikty stratovulkánu pyroxenických an
dezitov toho istého veku. 

Typické ložiská v tomto pohorí sú K amenec pod 
Vtáčnikom a Nová Lehota-Šechwaldská dolin a. 

Ložisko Kamenec pod Vtáčnikom sa nachádza na 
západnom okraji Vtáčnika asi 3 km od obce. Je 
otvorené veľkým 3-etážovým lomom (obr. 3). 

Ložisko predstavuje lávový prúd nepravidelného 
tvaru s dÍžkou 450 m a maximálnou šírkou 280 m. 
Minimálna mocnosť prúdu je 103 m, maximálna 
nebola overená. Veľká mocnosť prúdu a výskyt 
3 čiastočne petrograficky i technologicky odlišných 

550 
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Obr. 3. Geologický rez ložiskom Kamenec pod Vtáčnikom. 1 
- hlinito-kamenitá skrývka - vrch. sarmat, 2 - andezitové 
pyroklastiká - brekcie - vrch. sarmat, 3 - na fialovelý hruboblo
kovitý pyroxenický andezit - vrch. sarmat, 4 - sivý hrubobloko
vitý pyroxenický ande?jt - vrch. sarmat, 5 - sivý až tnrnvosivý 
doskovi tý pyroxenický andezit - vrch. sarmat. 
Fig. 3. Geological profile of the Kamenec pod Vtáčnikom deposit. 
1 - loam and stony debris, 2 - andesite pyroclastics, breccia. 
Upper Sarm atian, 3 - viole ttish boulder pyroxene andesite 
breccia. 4 - grey boulder andesite, 5 - grey lo black platy 
pyroxene andesite, all U pper Sarmatian. 
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typov andezitov vedú k názoru, že sa jedná 
o niekoľko lávových prúdov ležiacich na sebe alebo 
o teleso, ktoré je extruzívneho pôvodu. 

Najspodnejšiu časť ložiska (alebo najspodnejší 
prúd) predstavuje sivý tenko lavicovitý jemnozrnný 
pyroxenický andezit s hrúbkou lavíc 4-10 cm. Sklon 
lavíc je 10-12, max. 15 ° na SZ. mocnosť od 32 do 
75 m. Technologicky sa jedná o najkvalitnejšiu suro
vinu. Strednú časť prúdu tvorí sivý, sivohnedý 
a načervenalý pyroxenický andezit hruboblokovitej 
odlučnosti. Andezit je hrubozrnnejší ako predchádza
júce, ale okrem intenzívnejšej premeny magnetitu 
a hematitu s predchádzajúcimi petrograficky zhodný. 
Jeho mocnosť je od 15 do 39 m. Najvrchnejšiu časť 
ložiska tvorí červený a nafia1ove1ý pyroxenický ande
zit hruboblokovitej odlučnosti. Ide o hydrotermálne 
premenený a navetraný, technologicky najmenej kva
litný andezit premenlivej mocnosti od 4,7 do 31 m. 

Andezitové teleso je v sz. a s. časti zakryté andezi
tovými vulkanoklastikami, mocnosť ktorých narastá s. 
a sz. smerom. Skrývku na ložisku tvoria hlinito-kame
nité sutiny s mocnosťou 2-9 m. 

Ložisko Nová Lehota-Šechwaldská dolina sa nachá
dza asi 3 km západne od Novej Lehoty. Vytvoril ho 
lávový prúd bazaltických andezitov dlhý okolo 
700 m, široký okolo 600 m a s maximálnou mocnos
ťou okolo 100 m, sklonený na J až JV, v južnom 
a severnom smere sa ponára pod prúdy a vulkano
klastiká pyroxenických andezitov. 

Andezitové teleso je petrograficky a technologicky 
veľmi homogénne, prestúpené len kontrakčnými puk
linami, ktoré sú vyvinuté v 3 hlavných systémoch. 
Výplne puklín tvoria často ílové minerály, nontronit 
a hydroxidy Fe. 

Bazaltické andezity sú tmavosivej až čiernej farby . 
jemnozrnné, veľmi húževnaté, niekedy afanatické. 
Majú hrubolavicovitú, miestami blokovitú odlučnosť, 
ktorá je predpokladom ich využívania v hrubej 
kamenárskej výrobe. 

V Kremnických vrchoch sa ťaží ložisko Badín
Skalica (15) a ďalšie, ktoré sa v súčasnosti už neťažia: 
Horná Štubňa (14) a Jastrabá-Ostrá hora (16). Prvé 
z nich patrí sielnickej formácii, pre ktorú sú typické 
lávové prúdy amfibolicko-pyroxenických andezitov 
veko~o zaraďovaných do stredného sarmatu. Pre 
flochovskú formáciu (ložisko Horná Štubňa) je cha
rakteristické dominantné zastúpenie lávových prúdov 
a epiklastických vulkanických hornín (Lexa, 1978). 
Ložisko Jastrabá-Ostrá hora vystupuje v komplexe 
Šibeničného vrchu, pre ktorý sú typické dajky, extrú
zie a prúdy afanatických bazaltických andezitov pa
nónskeho veku. 

Typické ložiská v tomto pohorí sú Badín-Skalica 
a Jastrabá-Ostrá hora. 

Ložisko Badľn-Skalica sa nachádza asi 3 km na 
SZ od Badína neďaleko Banskej Bystrice. Je to lávový 
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Obr. 4. Geologický rez ložiskom Jastrabá-Ostrá hora. 
- bazaltický andezit - panón, 2 - ryolit - vrch. sarmat 
- panón, 3 - ryolitové tufy - vrch. sarmat - panón. 
Fig. 4. Geological profile of the Jastrabá - Ostrá hora deposit. 
1 - basaltoid andesite, Pannonian, 2 - rhyolite, Upper Sarmatian 
to Pannonian, 3 - rhyolite tuff, Upper Sarmatian to Pannonian. 
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Obr. 5. Geologický rez ložiskom Jalná. l - tmavosivý pyroxenický 
andezit, 2 - pyroxenický andezit s brekciovitou stavbou, 3 
- jemnozrnný popolavý tuf pyroxenického andezitu, 4 - balva
novitý aglomerát pyroxenického andezitu, 5 - fialovosivý pyroxe
nicko-amfibolický andezit. 
Fig. S. Geological profile of the Jalná deposit. l - dark grey 
pyroxen e andesite, 2 - brecciated pyroxene andesite, 3 - fine
grained ash tuff of andesite composition, 4 - boulder agglomerate 
of andesite, S - violettish-grey pyroxene-amphibole andesite , al! 
Sarmatian. 
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Obr. 6. Geologický rez ložiskom Horný Tisovník. 1 - amfibolic
ko-pyroxenický andezit - sarmat, 2 - andezitové vulkanoklastiká 
- sarmat. 
Fig. 6. Geological profile of the Horný Tisovník d eposit. l 
- amphibole-pyroxene andesite, Sarmatian, 2 - andesite volca
noclastics, Sarmatian. 

prúd andezitu priemernej mocnosti okolo 25 m, dÍžky 
okolo 800 m, maximálnej šírky okolo 400 m. Ložisko 
je otvorené veľkým dvojetážovým lomom. 

Na ložisku vystupuje len 1 petrografický typ hyper
stenického andezitu tmavosivej až čiernej farby . Pre 
andezity je typická doskovitá až lavičkovitá odlučnosť 
vo vrchných častiach ložiska. Pre spodné časti je 
typická bloková odlučnosť. Skrývku tvorí hlinito-ka
menitá sutina priemernej mocnosti 2-3 m. 
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Ložisko Jastrabá-Ostrá hora (obr. 4), nachádzajú
ce sa asi 1 km južne od obce Jastrabá, bolo orientačne 
preskúmané v posledných rokoch (Knéslová a Sýko
rová, 1984). Tvorí ho extruzívne teleso kopovitého 
tvaru s plochou okolo 0,6 km 2, z čoho na ťažbu 

pripadá do úvahy plocha okolo 0,2 km 2. Maximálna 
mocnosť ložiskového telesa po ťažobnú bázu, ktorá 
pripadá do úvahy, je okolo 150 m. Skrývku predsta
vuje kamenito-hlinitá sutina priemernej mocnosti 
okolo 4 m. Na SZ od ložiska a kóty Ostrá hora 
(667 m) je niekolko prúdov bazaltického andezitu 
premenlivej mocnosti od 10 do maximálne 30 m. 
Prúdy sú doskovitého tvaru, skoro horizontálneho 
priebehu a ich petrografi cké zloženie je rovnaké ako 
u extruzívneho telesa Ostrá hora. Petrograficky sú 
bazaltické andezity sivočiernej a zelenočiernej farby, 
prevažne drobnozrnné, nevýrazne porfyrické, prevaž
ne so stÍpcovitou a u prúdov s doskovitou odl učn os
ťou. Vo vrchných čas ti ach telies majú andezity mies
tami vesikulárnu textúru, ktorá vznikla odplynením 
tuhnúcej lávy. 

V š tiavnických vrchoch sa ťaží ložisko K rupina
Hanišberg (27) a sú známe ďalši e, ako Jalná (1 8), 
Klastava (23), Rybník nad Hronom (24), Hon tianske 
Trsťany-Roveň (25), Hontianske Trsťany-Lad ia 

(26) a Krupina-Lauchňa (28). 
_Lokalita Jalná patrí breznickému komplexu repre

zentovanému lávovými prúdmi pyroxenických a am
fibolických andezitov sarmatského veku. Lokality 
Hontianske Trsťany-Roveň, Hontianske Trsťany

Ladia a Klastava patria baďanskej formácii, pre ktorú 
sú charakteristické lávové prúdy sklovitých, často 

leukokratných pyroxenických andezitov spodnosar
matského veku. Lokality Krupina-Hanišberg a Kru
pina-Lauchňa patria fo rmácii Jabloňového vrchu, 
charakteristickej lávovými prúdmi pyroxenických 
a amťíbolicko-pyroxenických andezitov veku stredný 
a vrchný sarmat. Lokalita Rybník nad Hronom je 
zaraďovaná do priesilského efuzívneho komplexu, 
tvoreného lávovými prúdmi amfibolicko-pyroxenic
kých andezitov v nadloží explozívnych produktov 
drastvickej formácie s predpokladaným strednosar
matským vekom. 

Typické ložisko v tomto pohorí je Jalná (obr. 5). 
Nachádza sa na sz. okraji štiavnických vrchov asi 
l km južne od obce. Podrobne geologicky ho pre
skúm ali Slovák a Sýkorová (1 984). Ložisko Jalná 
predstavuje severnú čas ť lávového prúdu pyroxenic
kého andezitu, na ktorom sa v strednej časti zachovali 
relikty nadložných balvanovitých aglomerátov a tu
fov pyroxenického andezitu. Preskúmaná časť ložiska 
sa rozkladá na ploche okolo 500 x 500 m, maxim álna 
mocnosť andezitov je okolo 100 m. V smere V-Z má 
ložisko miskovitý tvar, čo je typické pre priečny rez 
lávovým prúdom. 

Na ložisku vystupuje len jeden petrografický 

a technologický typ jemnozrnných pyroxenických 
andezitov tmavosivej farby, ktorá vo vrchných čas

tiach ložiska prechádza do fialovosivej. Vnútri lávo
vého prúdu sú polohy andezitových lávových brekcií 
mocnosti až niekolko metrov. And ezity nie sú ani 
autometamorfne, ani hydrotermálne zmenené, čo je 
tiež j edným z dôkazov ich efuzívneho pôvodu. Ande
zity vo vrchných čas tiach ložiska maj ú nepravidelnú 
balvanovitú a v spodných doskovi tú odlučnosť so 
sklonom od 10 do 30 °. Orientácia puklín je všesmer
ná, ich sklony sú prevažne strmé. 

Skrývkové pomery na ložisku sú v dôsledku relik
tov nadložných vulkanoklastických hornín značne 

premenlivé. Skrývkový pomer pre bilančné zásoby na 
ložisku je 1 : 12. 

V Javorí sa ťažia ložiská Detva-Pieš ť (35) a Horný 
Tisovník (38) a známe sú ďalši e lokality Ostrá Lúka 
(30) a Stará Hu ta (37). Patria javorskej fo rmácii, pre 
ktorú sú charakteristické explozívno-efuzívne pro
dukty intermediálnych pyroxenických a amfibolic
ko-pyroxenických andezitov vekove zaraďovaných do 
spodného až vrchného sarmatu. 

Typické ložisko v tomto pohorí je H orni Tisov ník 
(obr. 6). Nachádza sa asi 4 km severne od obce a je 
otvorené 2-etážovým lomom. 

Na ložisku sa nachádzajú dve ložiskové telesá 
andezitov, a to vrchné, ktoré predstavuj e typický 
lávový prúd, a spodné, ktoré považujeme za extrúziu 
pyroxenického andezitu. Andezitový prúd nepravi
delného kruhového tvaru s priemerom okolo 400 m 
dosahuje maximálnu mocnosť len 28 m a v priečnom 
reze má miskovitý tvar. Petrograficky sú to tmavosivé 
až sivočierne amfibolicko-pyroxenické andezity s bio
titom doštičkovitej odlučnosti . Generálny sklon prú
du je na S až SZ. V južnej časti ložiska vystupuje 
nepravidelné elipsovité teleso andezitu dlhé okolo 
800 m a široké okolo 350 m. Je to teleso extruzívneho 
typu, ktoré v okrajových častiach prechádza do 
lávového prúdu. V centrálnej časti je jeho mocnosť 
vyše 100 m. O extruzívnej forme telesa svedčí 

porfyrická štruktúra andezitov, masívna blokovitá 
odlučnos ť a velká mocnos ť. Skrývkové pomery tohto 
telesa sú zložitejšie ako skrývkové pomery lávového 
prúdu v severnej čas ti . Kým lávový prúd mal už 
vrchnú pórovitú časť denudovanú a skrývku tvorila 
len hlinito-kamenitá sutina, extruzívne teleso je sčasti 

zakryté andezitovými vulkanoklastikami hrubými 
okolo 15 m a sčas ti odkryté teleso má len eluviálny 
plá~ť skrývkových hornín mocnosti od 1 do 4 m. 

V pohorí Poľana sa ťaží ložisko Detva-Ježová (43). 
Patrí velkodetvianskej formácii, ktorú charakterizujú 
efuzívne prúdy pyroxenických andezitov strednosar
matského veku. 

Vo východoslovenskej neovulkanickej oblasti 
v pohorí Vihorlať sa nachádza ložisko andezitov 
efuzívneho typu Remetské Hámre-Sivá skala (2) 
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Obr. 7. Geologický rez ložiskom Slanec. 1 - pyroxenický andezit 
- vrch. sarmat, 2 - pestré íly a vápnité íly - sp. sarmat, 3 
- piesky, pieskovce. 
Fig. 7 Geological profile of the Slanec deposit. 1 - pyroxene 
andesite, Upper Sarmatian, 2 - variegated clay and calca reous 
clay, Lower Sarmatian, 3 - sand and sandstone, Lower Sarmatian. 

a v Slanských vrchoch ložiská Slanec (6) a Juskova 
Voľa (9). 

Typickým predstaviteľom ložísk tohto typu je ložis
ko Slanec ( obr. 7) na sv. úpä tí Slanských vrchov asi 
2 km s. od obce, v blízkosti železničnej trate . Je 
otvore né z východnej strany rozsiahlym 4-etážovým 
lomom. Predstavuj e typický lávový prúd bazaltických 
andezitov mierneho sklonu na východ. Andezity sú 
sivej až tmavosivej farby, jemnozrnné až strednozrn
né, porfyrickej štruktúry. V spodných častiach prúdu 
prechádzaj ú do silne pórovitých andezitov až tufoláv. 
V ich podloží ležia andezitové tufy a iné typy 
vulkanoklastických hornín. Dosť premenlivú mocnosť 
ložiska od 20 do 50 m spôsobil zložitý reliéf podložia. 
Overená a pre ťažbu vhodná plocha ložiska predsta
vuje nepravidelný obdÍžnik 400 x 500 m. Skrývka je 
hlinito-kamenitá sutina priemerne 2 m hrubá. Zóna 
zvetrávania je tu málo mocná, andezity sú rozp ukané 
systémom prevažne strmých puklín (70-90°) kon
trakčného pôvodu. 

Ložiská extruzívneho a intruzívneho typ u sú repre
zentované extruzívnymi dómami, dajkami a intruzív
nymi telesami andezitových hornín intermediálneho 
zloženia. V stredoslovenskej oblasti sa ložiská nachá
dzajú v Štiavnickom pohorí, vo Vtáčniku, na K rupin
skej planine a v Cerovej vrchovine, vo východoslo
venskej oblas ti vo Vihorlate, Východoslovenskej níži
ne a Slanských vrchoch. 

Geologická stavba ložísk tejto skupiny j e zložitejšia 
ako geologická stavba efuzívneho typu. Rozmery 
intruzívnych a extruzívnych telies sú veľké a mocnosti 
andeútov dosahujú 100 až 200 m. Pre väčšinu ložísk 
j e typická au tometamorfná premena hornín, k torá na 
niektorých lokalitách vedie až k znehodnoteniu suro
viny (Breziny, Stožok, H ubošovce). Pre okrajové časti 
ložiskových telies je charakteris tická prítomnosť ex
truzívnych a intruzívnych brekci í. Pre ten to typ ložísk 
je príznačná balvanovitá, stÍpcovitá a masívna od l u č
nosť, ktorá vo väčšine lokalí t dáva predpoklady pre 
hrubú kamenársku výrobu, resp. ťažbu blokov pre 
dekoračné účely, napr. Dobrá Niva-Tri kamene 

(39), Hubošovce (14) . Typická je porfyrická štruktúra 
hornín. V dôsledku autometamorfných premien hor
nín sú na niektorých ložiskách skrývkové pomery 
menej priaznivé ako na ložiskách efuzívneho typu, aj 
mocnosť navetraných hornín býva väčšia. 

V stredoslovenskej oblasti sa v Štiavnických 
vrchoch ťažia ložiská Bzenica-Sokolec (21) a K rni
šov-Tepličky (29). Vo Vtáčniku sú známe lokality 
Dolná Ždaľí.a-Rakovec (11) a Žarnovica-Kalvária 
( 12). Vystupujú v studenskej fo rmácii charakteristic
kej explozívno-efuzívnou a extruzívnou aktivitou am
fibolicko-biotitických andezitov vrchno bádenského 
až spodnosarmatského veku. 

Opíšeme ložisko Bzenica-Sokolec (obr. 8), ktoré 
sa nachádza asi 1 km na J od Bzenice na severnom 
úpätí kóty Sokolec (448,4 m). Na ložisku je in tenzívna 
ťažba na 5 etážach rozsiahleho lomu. 

Ložisko je súčasťou rozsiahleho extruzívneho te lesa 
drobnozrnného pyroxenického andezitu v okrajových 
čas tiach a niekde aj vo vlastnom telese s polohami 
lávových extruzívnych brekcií. Pôdorysný tvar ložiska 
je nepravidelný mnohouholník pretiahnutý v smere 
S - J s dÍžkou okolo 700 m a maximálnou šírkou 
okolo 380 m. V priečnom reze má ložisko typický 
domatický tvar s veľmi strmým relié fom. Za bázu 
ložiska sa považuj e úroveň 230 m n. m., čo je pod
mienené blízkosťou rieky Hron. 

Petrograficky ide predovše tkým o fialovosivý (me
nej svetlosivý) drobnozrnný pyroxenický andezi t a 
v hlbších častiach ložiska tmavosivej farby rovnakého 
petrografického zloženia. Výsledkom autometamor
fózy sú fialovosivé a vybielené premenené andezity. 
Predpokladá sa, že autometamorfóza prebiehala naj 
mä v okolí pukl ín a je vyvinutá nepravidelne najmä 
v pripovrchových úsekoch ložiska. Negatívne ovplyv-
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O br. 8. G eologický rez ložiskom Bzenica - Sokolec: 
- au tometamorfovaný pyroxenický andezit s brekciovitou sta vbou 
- sarmat, 2 - fialovosivý autometamorfovaný pyroxenický ande-
zit - sarmat, 3 - tmavosivý pyroxenický andezit - sarmat , 
4 - balvanovitý aglomerát pyroxenického andezitu - sarmat. 
Fig. 8. Geological p10file of the Bzenica - Sokolec deposit. 
1 - autometamorphic pyroxene andesite breccia , 2 - viole ttish
grey autometamorphic pyro xene andesi te , 3 - dark-grey pyroxene 
andesite. 4 - pyroxene andesite , boulder agglomerate, al! Sarm a
tian. 
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nila kvalitu suroviny, mocnejšia je aj zóna zvetráva
nia. Mocnosť skrývkovej hliny a sutiny je premenlivá 
od 0,5 do 3 až 5 m. 

V Javorí sa ťažia ložiská Breziny (31), Zvolen-Se
kier (32), Vígľaš (33), Dobrá Niva-Tri kamene (38), 
Sása (41) a Stožok (36). Ložiská Vígľaš-Podrohy 
(34) a Babiná (40) sa neťažia. 

Lokali ty Vigľaš-Podrohy a Stožok vystupujú 
v rohovskej formácii charakteristickej intrúziami 
a extrúziami pyroxenických a pyroxenicko-amfibolic
kých andezitov spodno- až strednobádenského veku. 
Lokali ty Breziny, Zvolen-Sekier, Vígľaš, Babiná 
a Sása vystupujú v ne resnickej formácii , pre ktorú sú 
charakteristické telesá extruzívneho domatického 
typu, resp. telesá lakoli tového typu pyroxenicko-am
fibolických andezitov (niekedy s granátom) spodno
až strednobádenského veku. 

Typické je ložisko Babiná (obr. 9) medzi obcami 
Babiná a Sása v blízkosti cesty Zvolen-Krupina. 

Je súčasťou pomerne rozsiahlej andezitovej extrú
zie medzi Babinou a Sásou a na jej sv. okraji sa 
nachádza ťažené ložisko Sása. Extruzívne teleso pyro
xenicko-amfibolického andezitu je pretiahnuté v sme
re SSV-JJZ s priemernou šírkou 700-900 m 
a celkovou dÍžkou okolo 2 km. Má šošovkovitý tvar 
s najväčšou mocnosťou v strednej až jv. čast i ( okolo 
145 m, v priemere do 100 m). V okrajových častiach 
má teleso tvar lávového prúdu s mocnosťou do 50 m. 

Ide o tmavosivý pyroxenicko-amfibolický stred
nozrnný andezit. Ložiskové teleso je prestú pené po
četnými puklinami kontrakčného pôvodu, pozdÍž 
ktorých sú andezity au tometamorfne premenené 
a zvetrané. V okrajových častiach vystupujú charakte
rist ické extruzívne brekcie. Hlinito-kamenitá sutina 
je od 1,5 do 4,5 m hrubá. V niektorých úse
koch ložiska sa pod sutinou nachádzajú eluviálne 
zvetraniny andezitov s mocnosťou od I do 4 m. 
Priemerná mocnos ť skrývky na ložisku je okolo 3 m. 

V Krupinskej planine sú známe ložiská Ľuboreč
Lysec (45) a Čelovce (44). Prvé z nich je v lyseckej 
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Obr. 9. Geologický rez ložiskom Babiná - Sása. 1 - zvetrané 
pyroxenicko-amfibolické andezity - báden, 2 - pyroxenicko-am
fibolické andezity. nepremenené - báden, 3 - and ezitové vulka
noklas tiká - báden. 
Fig. 9. Geological profile of tlie Babiná - Sása deposit. 1 
- weatliered pyroxene-ampliibole andesite, 2 - fresli pyroxene
ampliibole andesite, 3 - andesite volcanoclastics, all Badenian. 

formácii, pre ktorú je charakteristická domatická 
extrúzia amfibolického porfyrické ho andezitu stred
nobádenského až vrchnobádenského veku . Lokalita 
Č:elovce patrí čelovskej formácii , pre ktorú sú typické 
dajky a telesá prívodných systémov spodnobádenské
ho vulkanizmu pyroxenických andezitov. 

Ložisko Luboreč-Lysec (o br. 10) sa nachádza asi 
3 km na J od obce Lentvora. Predstavuje ho naj väčšie 
teleso zo 4 intrúzií telesa Lysec. Je pretiahnuté 
v smere SZ - JV. nepravidelného tvaru , s výbežkami 
rôznych smerov, ktoré predstavuj ú povrchové efuzív
ne časti extruzívneho telesa. 
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Obr. 1 O. Geologický rez ložiskom Ľuboreč - Lysec. 1 - andezito
vé tufobrekcie. 2 - andezitové intruzívne brekcie, 3 - zvetrané 
amfibolické andezity, 4 - autometamorfne prem enené amfibolic
ké andezity, 5 - makropórovité amfibolické andezity, 6 
- amfibolické andezity - nepremenené - báden. 
Fig. 10. Geological profile of tlie Ľuboreč - Lysec depos it. 1 
- andesite tuff breccia, 2 - andesite in trusive breccia, 3 
- weathered ampliibole andesite, 4 - autometamorphic ampli i-
bole andes ite , 5 - vesicular ampliibole andesite. 6 - fresh 
amphibole andesite, all Badenian. 

Maximálna dÍžka telesa j e 690 m a šírka 420 m. 
Mocnosti sú rôzne, v centrálnej časti vyše 100 m, 
v okrajových častiach okolo 10-30 m. Andezitové 
teleso je zo všetkých strán lem ované intruzívnymi 
andezitovými brekciami. Skrývk u tvorí sutina moc
nosti od 0,5 do 3,5 m. V horných častiach telesa je 
zvetrávanie výraznejšie, čo sa od ráža n a kvalite 
suroviny. 

Petrografi cky ide o amfibo lický, prevažne stredno
porfyrický andezit svetlosivej, sivej a tm avosivej far
by. Má všesmernú textúru, doskovi tú a hrubolavico
vitú odlučnosť strmého priebehu (60-80°). V centre 
extrúzie je pásmo puklín s intenzívne argili tizovanými 
andezitmi majúcimi brekciovitý charakter. Uplatnila 
sa autometamorfóza, resp. slabá hydrotermálna pre
mena. 

V južnej časti Cerovej vrchoviny sa nachádzajú 
ložiská andezitov intruzívneho typu. Ložiská Šia toroš 
(46) a Šiatorská Bukovinka-západ (47) sa ťažia , 
podrobne preskúmané ložisko Šiatorská Bukovinka 
( 48) sa ne ťaží. 

Ložisko Šiatorská Bukovinka-západ sa nachádza 
v b lízkosti hraníc s MĽR j užne od obce, v najzápad
nejšej časti masívu Šiatoroš (660 m). Je súčasťou 
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veľkého lakolitového telesa Šiatoroš. Intruzívne teleso 
granaticko-bioti ticko-pyroxenicko-amfibolických an -
dezitov je otvorené 2-etážovým lomom a vo východ
nej časti je zakryté pieskovcami egenburského veku. 
Andezitové teleso má v západnej časti strmý intruzív
ny styk s podložnými egenburskými sedimentmi. Na 
ich styku je pozorovateľná kontaktná metamorfóza 
sedimentov prejavujúca sa tiež vybielením hornín 
a tvorbou diopsidu a grafitu. 

Ložiskom je teleso rozmerov 400 x 300 m. Moc
nosť ložiska závisí od ťažobnej bázy v úrovni 
305 m n. m. a v závislosti od povrchu dosahuje až 
100 m. Hlinito-kamenitá sutina na povrchu má moc
nosť od l do 4 m, v priemere okolo 2 m. Nadložné 
pieskovce predstavuj ú kameň nižšej kvality, ich 
odťaženie však podmieňuj e ďalšiu ťažbu andezi tu na 
ložisku. Pieskovce majú značne premenlivú mocnosť, 

a to od 3 do 26 m, v priemere okolo 20 m. 
Granaticko-bio ti ticko-pyroxenicko-amfibolické an

dezity sú sivej až zelenosivej farby s odtieňmi do 
hrdzava, majú výraznú porfyrickú štruktúru, prevaž
ne nepravidelnú stÍpcovitú a hrubolavicovitú od luč
nosť, ktorá má prevažne strmý priebeh. Jej vznik sa 
viaže na procesy chladnutia intruzívneho telesa. Cha
rakteristická je aj autometamorfná premena horniny, 
ktorá však kvalitu suroviny neovplyvňuje. 

Vo východosiovenských neovulkanitoch sú extru
zívne a intruzívne typy andezitových ložísk početnej 

šie ako efuzívne, čo je pravdepodobne dôsledok 
väčšej preskúmanosti a záujmu ťažby o takéto ložiská 
z hľadiska ich veľkos ti. Bez podrobnejších štúdií 
geologickej stavby širšieho okolia týchto ložísk nebolo 
možné intruzívne a extruzívne ložiská rozlíši ť. 

Vo Vihorlate sa nachádzajú ťažené ložiská Zem
plínske Hámre (1) a Vinné (3). 

Ložisko Vinné sa nachádza na jv. okraji Vihorlatu 
asi I km na S od obce. Je otvorené veľkým 2-etážo
vým lomom v severnej časti, Je súčasťou subvulkanic
kého extruzívneho telesa amfibolicko-pyroxenických 
ahdezitov panónskeho veku (Slávik, 1974). Extruzív
ny typ ložiska potvrdzuje jeho značná mocnosť, 

značné zvetranie v pripovrchových častiach v dôsled
ku autometamorfných premien andezitov a prítom
nosť lávových extruzívnych brekcií v spodných čas
tiach ložiska. Intenzita zvetrávania ovplyvňuje aj 
kvalitu andezitov. 

Na ložisku sa nachádzajú 2 farebne odlišné typy 
andezitu rovnakého petrografického zloženia. Prevlá
dajúcim typom, a to hlavne vo vrchných čas tiach 

ložiska, sú hnedofialové amfibolicko-pyroxenické an
dezity stredilozrnnej porfyrickej štruktúry a jemne 
pórovitej textúry. V hlbších zónach prevládajú ande
zity sivej až tmavosivej farby, strednozrnnej 
porfyrickej štruktúry. Aj výskyt niektorých minerálov 
dokazuje existenciu autometamorfózy, uplatňujúcej 
sa hlavne vo vyšších častiach extruzívneho telesa. 

Andezity sú hrubostÍpcovitej odlučnosti strmého 
sklonu (80-85°). Overená a pre ťažbu vhodná časť 

andezitového telesa má rozmery okolo 500 x 300 m, 
maximálna mocnosť po ťažobnú bázu v. nadmorskej 
výške 210 m dosahuje okolo 80 m. 

Vo Východoslovenskej nížine sa ťažia ložiská Bre
hov (4) a Plešany (5) . Andezi tový vulkanizmus v tej to 
oblasti sa považuje za spodnosarmatský. 
Najpočetnejšie sú ložiská andezitov extruzívneho 

typu v Slanských vrchoch. Ťažia sa ložiská Ruskov 
(8), Vechec (10), Okružná-Borovník (11), Vyšná Še
bastová-Maglovec (12), Fintice (1 3), Hubošovce 
(14) a Záhradné (15). 

Z neťažených a preskúmaných ložísk je to R us
kov-Strahulka (7). Nachádza sa v Slanských 
vrchoch na s. okraji Hradiska (730 m) 3 km na JV od 
Ruskova (obr. 11). 

Tvorí ho subvulkanické ex truzívne teleso pyroxe
nického andezitu kruhového tvaru s priemerom okolo 
400 m. V priečnom reze sa teleso do hÍbky lievikovite 
zužuje a má typický lakolitový tvar. Obklopujú ho 
andezitové vu lkanoklastické horniny a v hlbšej časti 

leží na íloch spodného sarmatu, do ktorého sa 
zaraďuje aj andezi tový vulkanizmus v tejto časti 

Slanských vrchov. 

450 
7 7 

v 

v 
/_- -_--- -- - -_ 

v 
250-'------ --------------- -

2 3 4 5 km 

Obr. 1 L Geologický rez ložiskom Ruskov-Strahufka. 1 - andezi
ty - sarmat, 2 - pyroklastiká - sarmat, 3 - slieni té ílovce 
- sarmat. 
Fig. 1 L Geological profile of the Ruskov - Strahufka deposit. 
1 - andesite , 2 - pyroclastics, 3 - marlstone, all Sarmatian . 

V okolí ložiska je vyvinutá typická stratovulkanická 
stavba, lávové andezitové prúdy nie sú mocné a ich 
mocnos ť je len od IO do 30 m. Majú doštičkovitú · 
odlučnosť a sú uložené skoro horizontálne. Vo veľ
kom niekoľkoetážovom lome, ktorý sa nachádza asi 
1 km severnejšie (ložisko Ruskov), vystupuje analo
gické extruzívne teleso porfyrických pyroxenických 
andezitov väčších rozmerov ako opisované. 

Pyroxenické andezity na ložisku Ruskov-Strahuľ
ka sú sivej , tmavosivej a nazelenalej farby , sú prevaž
ne jemnozrnné až strednozrnné a majú porfyrickú 
štruktúru. V povrchových častiach vplyvom zvetráva
nia nadobúdajú sivohnedé zafarbenie. HÍbka navet-
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rania je maximálne 10 m. Hlinito-kamenitá skrývka 
má priemern ú mocnosť 2 m. 

Ložisko Vyšná Šebastová- Maglovec sa nachádza 
na severných výbežkoch Slanských vrchov asi 1 k.\ll 
na SV od obce. Otvorené je 3-etážovým lomom. 
Ložisko je súčasťou rozsiahleho intruzívneho telesa 
pyroxenických andezitov (v niektorých prácach sa 
hornína pomenúva dioritový porfýr), zaraďovaných 
do vrchného sarmatu. Intruzívne teleso má pretiah
nutý tvar v smere VSV - ZJZ s dÍžkou okolo 2,7 km 
a šírkou okolo 1 km. Preskúmalo sa 700 x 400 m 
ložiska a hÍbkovo do 395m n. m. 

Pyroxenické andezity sú sivej až tmavosivej , mies
tami nazelenalej farby s výraznou porfyrickou štruk
túrou. Andezi ty vo vrchných častiach ložiska majú 
výrazne stÍpcovitú odlučnosť, ktorá sa smerom k báze 
mení na blokovitú. V dôsledku autometamorfózy 
hornín a hydrotermálnych premien v okolí puklín j e 
na ložisku dosť mocná zóna zvetraných a na vetraných 
hornín, ktorá dosahuje až 30 m. Skrývka tvorená 
hlinito-kamenitými sutinami je mocná od 1 do 6 m. 

Ložiská ryolitov 

Ložiská ryolitov sú známe len v stredoslovenskej 
neovulkanickej oblasti, kde sú však tiež málo početné , 

hoci sa ich kameň pre svoju dobrú opracovateľnosť 
využíva už od stredoveku. 

Vo Vtáčniku je známe a doned ávna ťažen é ložisko 
ryolitov pri Novej Bani (1 3), v Kremnických vrchoch 
je malé ťažené ložisko pri Starej Kremničke (17). Obe 
ložiská vystupujú v jastrabskej fo rmácii, pre ktorú je 
charakteristický priestorovo nesúvislý sú bor dajok, 
extrúzií a prúdov ryolitového a ryodacitového zlože
nia vrchnosarmatského až spodnopanónskeho veku. 

V Štiavnických vrchoch je známe ťažené ložisko pri 
Hliníku (1 9), reprezentované extruzívnym telesom 
plagioklasových ryoli tov sarmatského veku. 

Tieto ložiská ryolitov majú pomerne jednoduchú 
geologickú stavbu, vyplývajúcu z ich extruzívneho 
pôvodu. Kvalita suroviny je veľmi premenlivá, čo 
spôsobila vysoká pórovitosť hornín. Dosť kolíšu fyzi
kálno-technologické vlastnosti, ktoré len zriedka do
sahujú parametre požadované ČSN (nasiakavosť, 
pevnosť v tlaku a pod.). Čabalová (1988) dokazuje , že 
rozhodujúcim kritériom pre vhodnosť ryolitov na 
výrobky, hrubej kamenárskej výroby by mala byť 

mrazuvzdornosť a kritérium nasiakavosti by sa nema
lo brať do úvahy. 

Ryolity sa výlučne využívajú v hrubej kamenárskej 
výrobe a výrobky z nich sú väčšinou trvanlivé 
a mrazuvzdorné aj napriek tomu, že nespÍňajú súčas
né kritériá ČSN. Intenzívnejšie by sa využívali, keby 
sa revidovali kri tériá ich vhodnosti. 

Fyzikálno-mechanické vlastnosti a chemické zlože
níe hornín typických ložísk uvádza tab. 3 a 4. 

Prehlad ťažby ložísk stavebného kameňa 

Podľa bilancie zásob nerastných surovín v SSR zo 
62 evidovaných loka'lít kameňa (z toho na strednom 
Slovensku 47 a na východnom Slovensku 15) sa 
v roku 1986 ťažilo 34, z toho organizácie Českoslo
venského kamenoprumysl u Praha ťažili 25 a ostatné 
organizácie 9 lokalít. Celková ročná ťažba . bola 
1 985 OOO m3, z toho na stredno m Slovensku 
1 098 OOO m3 a na východnom Slovensku 887 OOO m 3• 

Z uvedeného množstva bolo na hrubú kamenársku 
výrobu a na bloky na dekoračné úče ly vyťažené len 
okolo 60 OOO m 3, a to na ložiskách Breziny, Detva
Pieš ť, Dobrá Niva-Tri kamene, Šiatorská Bukovin
ka-západ, Fintice a Hubošovce. Prehľad ťažby podľa 
ložísk, ako aj typov ložísk je uvedený v tab. 1 a 2, do 
ktorých nie je započítaná miestna ťažba , ktorá nie je 
vysoká a neprevyšuje cca 100 OOO m3 ročne. Vo výrobe 
drveného kameniva je vysoké zastúpenie fra kcií 
0-4 mm, 4-8 mm a 8-16 mm, čo vyplýva z nedo
statku štrkopieskov. 

Geologický prieskum a možnosti rozšírenia 
surovinovej základne kameňa v neovulkanitoch SSR 

G eologický prieskum ložísk kameňa v neovulkani
toch stredného a východného Slovenska sa vykonáva 
už vyše 30 rokov. Bolo preskúmaných okolo 120 
ložísk, pričom sa podrobne preskúmali vše tky lokali ty 
ťažené organizáciami československého kamenopru
myslu Praha. Stupeň preskúmanosti ostatných ložísk 
je podstatne nižší, čo tiež ovplyvňuj e racionálnu 
ťažbu na týchto ložiskách a častokrá t vedie k ich 
opusteniu. 

Od roku 1980 sa geologický prieskum zameral na 
overenie nových ložísk kameňa podľa koncepcie 
spracovanej Urbiónom Bratislava, ktorá riešila rozvoj 
výrobnej základne kameniva na Slovensku do roku 
1990 a podľa ktorej mala byť ťažba drveného kameni
va sústredená vo veľkých rajónových lomoch 
s okruhom zásobovania do 50 km. Výsledkom novej 
orientácie geologického prieskumu bolo overenie no
vých veľkých ložísk ako Babiná, Krnišov, Brehov 
a rozšíreníe zásob na ložiskách· Bzenica- Sokolec, 
Šia torská Bukovinka, Vinné, Slanec a pod . 

Možno konštatovať, že geologická preskúmanosť 

surovinovej základne kameňa v oblasti neovulkanitov 
stredného a východného Slovenska je dostatočná. 

Existuje rad podrobne preskúmaných ložísk andezi
tov s výhodnými dopravnými i ťažobnými podmien
kami, ktoré sa nevyužívaj ú, alebo ťažba na nich j e 
veľmi nízka (Hontianske Trsťany-Roveň , Zlaté Mo
ravce-Opatovce, Bystričany-Dolina, Jalná, Šia tor
ská Bukovinka, Dolná Ždaňa-Rakovec. Ľuboreč
Lysec a iné), a ktoré vyhovuj ú aj podmienkam 
vybudovania nových rajónových výrobní kameniva. 
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TAB. 1 
fažba stavebného kameňa v stredoslovenských neovulkanitoch (v t isľcoch m 3) 

Exploitalion o/ building stone in the Centra/ Slovakian neovolcanites (in thousands o/ m 3) 

p Číslo Ložisko Ťažobná 1976-1985 1986 
č. ložiska organizácia 

v mapke 

1 1 Čaradice JRD 3 
2 2 Čierne Kľačany SPK Levice 89 19 
3 5 Obyce-Topolčianky JRD 49 4 
4 6 Obyce ZKŠ Bratislava 718 118 
5 8 Kamenec pod Vtáčnikom SKŠ 2:iLina 1 212 130 
6 9 Podhradie SPK 28 
7 l2 Žarnovica-Kalvária C S B. Bystrica 123 
8 l3 Nová Baňa SPK 18 
9 14 Horná Štubňa S KŠ 4 1 

10 15 Badín-Skalica SKš 918 98 
11 19 Hliník nad Hronom SPK 133 IO 
12 21 Bzenica-Sokolec SK Š 822 89 
13 24 Rybník nad Hronom ZKŠ 1 362 186 
14 27 Krupina-Hanišberg SKŠ 404 59 
15 29 Kmišov-Tepličky Cestné stavby 49 1 50 
16 31 Breziny SPK 69 6 
17 32 Zvolen-Sekier SK š 80 32 
18 33 Vígľaš SKŠ 735 105 
19 34 Vígľaš-Podroh y CS B. Bystrica 249 
20 35 Dctva-Pieš ť SPK Lev ice 109 5 
21 36 Stožok SPK 632 72 
22 38 Horný Tisovník es B. Bystrica 92 16 
23 39 Dobrá Niva-Tri kamene SPK 44 5 
24 41 Sása SPK 123 28 
25 43 Detva-Ježová SPK 426 31 
26 46 Šia toroš SPK 139 13 
27 47 Šiatorská Bukovinka -západ SPK 319 22 

Spolu 9 428 1 098 

TAB. 2 
fažba swvebného kameňa na ložiskách vo východoslovenských neovulkanitoch (v tisľcoch m 3) 

Exploitation o/ building s/One in the East S/o vakian neovolcanites (in thousands of m 3) 

P. Čís lo Ložisko Ťažobná 1976-1985 1986 
č. ložiska o rganizácia 

v mapke 

Zemplínske Hámre Cestné stavby 752 40 
(ďal ej CS) Košice 

2 2 Remetské Hámre MNV 2 1 2 
3 3 Vinné VK Š Sp. Nová Ves 1 334 144 
4 4 Brehov CS Košice 837 42 
5 5 Plešany VK Š 358 56 
6 6 Slanec VK Š 840 68 
7 8 Ruskov 2:PSV Uh . Ostroh 721 57 
8 9 J uskova Voľa CS K ošice 512 31 
9 IO Vechec VK Š 1 627 189 

10 II Okružná-Borovn ík CS Košice 452 27 
11 12 V. Šebastovcc-Maglovec VKŠ 1 385 218 

12 13 F intice SPK Levice 116 7 
13 14 Hubošovce SPK Levice 55 6 
14 15 Záhradné VKŠ 379 

Spolu 9 389 887 



TAB. 3 
Technologické vlas_tnosti hornín niektorých ložisk 

Technological properties of some building stone deposirs 

Objem. Merná Póro- Nasia-
Mrazu-

Trvanli-
Pevnosť v tlaku (v MPa) po 

OtÍka-
Drviter-

Lokalita Hornina hmotnosť hmotnosť vitosť ka v os ť 
vzdor-

vosf vosť 
nosť 

kg/m3 kg/m 3 (%) (%) 
nosť 

(%) 
vysu- nasiak- zmra-

(% ) 
v náraze 

(%) šení nutí zení KDR 

2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 12 13 

Z laté Moravce pyroxenický 2 440 2 690 3,00 0,74 0,Q] 0,61 123 125 115 22,0 0,58 
Opatovcc andezit 2 680 2 750 12, 1 3,74 0,55 3, l 147 141 137 31,2 1,68 

:,. 

Kamenec pod pyroxenický 2 480 2 695 2,25 0,70 0.04 O, 1 108 99 100 19,0 0 .71 ~ 
;,i 

Vtáčnikom andezit 2 660 2 719 8,25 2.()6 0, 11 O.SO 172 164 IM 37,2 1,02 c,, 

~-
Nová Lehota - bazaltický 2 450 2 680 0,78 0,10 0.10 0 ,0 158 162 142 16,5 0,50 vo 
Šechwaldská andezit 2 790 2 813 16,82 4,90 2,30 0,30 340 365 340 40,0 0,99 :z: 
Badín-Skalica hypcrstenický 2 670 2 740 1 .()9 0 ,24 0.10 0.10 123 105 96 16.7 ;:, 

~ andezit 2 770 2 840 4,66 1.05 0,70 3,90 253 218 212 24.8 ~ 
Jas trabá- bazaltický 2 560 2 780 3,00 0,7 0,10 0,10 120 102 100 17 ,8 (J,73 ~; 

Ostrá Hora andezit 2 740 2 890 8,50 2,5 3,20 8,50 248 212 222 27,7 0.99 :(l 

"' Ja lná pyroxenický 2 520 2 644 1,56 0,22 0.01 0J4 150 117 118 15.4 0,60 c% 
c::,, 

andezit 2 710 2 792 40, 1 1,32 2 ,38 2,00 254 245 220 35,6 1,00 ;:: 

"'· 
Horný Tisovn ík amfibol. -pyrox. 2 504 2 727 2,20 0,70 1,0 170 156 144 21,0 

;,,-

"' ;'l 
andezit 2 665 2 790 12,10, 3,20 6,50 229 178 153 28,0 "' ;:: 

Bzenica-Sokolce pyroxen ick ý 2 390 2 535 2, 17 0,53 O, 10 0,10 88 81 72 23 .0 0, 78 "" 
andezit 2 530 2 604 7,44 2, 12 o.n 1, 10 186 186 190 28,0 1, 18 ii; 

0.40 O, 10 0,20 
() 

Babi ná pyroxen. -amfib. 2 378 2 632 1,30 80 70 64 18.J 0,64 "' 
andezit 2 738 2 777 11,7 3,20 4,30 10,6 9() 76 68 3] , 1 1, 19 ~ 

"' 
Ľuboreč-Lysec amfibolický 2 390 2 640 2,68 0,86 (),() 1 (l.0 54 42 40 21 ,:l 0.49 ~. 

B 
andezit 2 720 2 830 12,40 4,36 1,69 1 1.0 189 174 170 41.7 1, 19 " :,-

Šiatorská granat.-biotit 2 520 2 639 2,40 0,77 0,06 0,()4 105 109 104 17,7 0,49 V) 

a" 
Bukovinka pyroxen .-amfib. andezit 2 630 2 770 6 ,26 2.41 0, 17 0,75 192 165 158 23,3 0,97 "' "' ;:: 

Hl in ík nad Hron om ryolit 2 090 2 560 12 , 10 3,60 0,90 6:l 61 55 22.4 - "' ;,,-

2 240 2 6 IO 21,8 8,50 0,88 123 1 \() \()() 29,8 "' 
V inn é pyroxenický 2 320 2 616 4.49 0,12 0.67 0,33 92 72 T', 20,0 0,60 

a ndezit 2 530 2 696 12,49 4,50 0 ,98 J,99 170 148 148 35 ,0 1.00 

Slanec baza ltický 2 500 2 753 2 ,07 0,66 0 ,02 0,10 Tl 67 60 20,2 0 ,62 

andezit 2 690 2 795 14,44 4,91 1,90 1,00 210 206 184 40 ,0 1,22 

Ruskov- S trahu ľk a pyroxcnický 2 5 IO 2 700 2,26' 0,58 0,09 0,04 155 142 139 21.6 0,71 
andezit 2 710 2 798 8,73 1,82 O, 12 O, 19 218 208 206 28,7 0,77 

Vyšná Šebastová- pyroxenický 2 S IO 2 653 0,22 0,27 0,02 0,02 92 54 49 20,0 0,60 
Maglovec andezit 2 770 2 798 8,79 4,79 0,42 0.42 192 179 172 32,8 1,00 

Vysvet lenie a spôsob stanovenia jednotlivých parametrov v ČSN 72 1151-59 a ČSN 72 1170-81 
.jé,. 
u, 
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TAB. 4 
Chemické zloženie andezitov niektorych loži'.vk (v %) 

Chemical composition oj andesite in some deposits (in weight %) 

Lokalita SiO, MgO Tio 2 MnO Na,O K,O str. 

Zlaté Moravce 58,6 18, 1 5,4 4,2 
Opatovce 60,7 19,5 6,0 6,60 
Kamenec pod Vtáčnikom 57,2 18,5 5,3 4,3 

61,4 21 ,0 6,3 7,3 
Nová Lehota 52, 1 18,3 7,3 7,5 
- Šechwaldská dolina 54,8 19,1 10,3 8,4 
Badín - Skalica 55,4 18,3 8, 1 6,4 

56,4 18,4 9,3 7,0 
Jastrabá - Ostrá Hora 53,6 16,8 7,3 7,3 

54,6 17,4 7,7 8, l 
Bzenica - Sokolec 59,0 15,6 1,5 3,3 

69,5, 18,2 6,9 4,7 
Babiná 56, 1 17, IO 6,0 5, 10 

57,3 17,9 9,6 6,22 
Ľuboreč - Lysec 56,3 15,3 3,0 6,2 

59,6 17.8 5,3 8,0 
Šiatorská Bukovinka 55,6 16,7 6,8 6,5 

59,8 17,0 9,9 7, 1 
Hliník nad Hronom 68,9 13,3 2,1 4,0 

71,3 13 ,6 2,4 1,7 
Vinné 61,4 17,2 4,7 2,6 

62,8 18,0 6,2 4,5 
Slanec 50,8 16,7 6,3 7,9 

55,6 19,6 9,5 9,5 
Ruskov- Strahulka 56,7 18,4 6,4 7,9 

57,4 19,6 7,2 8, 1 
V. Šebas tová-Maglovec 56,9 16,5 6,5 4,9 

59,9 17,0 7,7 6,6 

1,0 
2,5 
1,1 
3,2 
3,2 
3,8 
4,1 
4 ,5 
4,6 
4,8 
0,10 
0,95 
2,94 
3,5 
2,4 
3,6 
2,1 
3,2 
0,2 
0,3 
2,1 
3,4 
2,6 
5,4 
2,3 
3,4 
3,0 
3,4 

0,5 
0,7 
0,55 
0,74 
1,0 
1,4 
0,63 
0,95 
1,41 
1,53 
0,47 
0,58 
1,06 
1,17 
0,5 
1,0 
0,64 
0,80 
0,98 
1,01 
0,62 
0,69 
0,66 
0,92 
0,72 
0,95 
0,87 
1,03 

0,20 
0,30 
0,22 
0,29 
0,3 
0,4 

0,30 
0, 33 
0,16 
0,22 

0,24 
0,32 

0,12 
o, 13 
0,12 
0, 16 
o, 15 
0,16 
0,14 
0,15 

0,06 
0,13 
0,07 
0,09 
0,10 
0,20 

0,10 
0,12 
0,05 
0,39 
0,12 
0, 14 
0, 10 
0,20 
0,12 
0,20 

0,09 
O, 1 
0,08 
0,12 
0,09 
0,14 
o, 17 
0,40 

2, 1 
2.5 
2,18 
2,80 
2,40 
2,60 
2, 16 
2,48 
3,49 
3,60 
2,98 
3,62 
2,22 
2,52 
2,9 
3,4 
2,52 
2,63 

1, 19 
2,56 
2,06 
2,74 
2,66 
2,74 
2,8 1 
4,64 

2,2 
2,7 
1,56 
2, 14 
1,20 
1,60 
1,36 
1,62 
1,84 
2,04 
0,95 
2,41 
1,69 
1,86 
1,7 
2, 1 
1,68 
1,87 

1,68 
2,63 
0,56 
0,78 
1,08 
1,25 
1,22 
2,08 

0, 02 
0,06 
0, 02 
0,04 
0,0 
0,1 
O, IO 
O, 12 
0,03 
0,05 
0,04 
O, 15 
0,02 
0,04 
0,02 
0,3 
0,03 
0,06 
0,37 
0,68 
O, 17 
0,23 
0,07 
o, 15 
0,02 
0,04 
0,02 
O, IO 

ž. 

1,5 
4,7 
0,65 
3,78 
0,9 
1,9 
0,97 
1, 16 
0,72 
1,89 
1, 08 
4,78 
1,45 
3, 14 

1,72 
2,32 
0,59 
0,89 
1, 17 
3,06 
1,71 
3,06 
0,36 
1,71 
1,22 
1,75 

Pri každej lokalite je v 1. riadku uvedená minimálna, v druhom riadku maximálna hodnota jednotlivých komponentov andezitov 

Pretože doprava kameniva do vzdialenejších miest 
spotreby je drahšia a energeticky náročnejšia, treba 
ťažbu orientovať aj na menšie lokality, ktoré sú bližšie 
k miestam spotreby kameniva. Pri orientácii ďalšej 
ťažby a pri výbere nových lokalít sa čoraz nástojčivej
šie stavia do popredia problematika ochrany životné
ho i prírodného prostredia. Preto aj v budúcnosti má 
opodstatnenie dokončenie prieskumu celkovej surovi
novej základne kameňa, a to hlavne v nedostatkových 
oblastiach. Potrebné je aj prehodnotenie a re bilancia 
geologických zásob na lokalitách preskúmaných pred 
20-30 rokmi, a to na základe nových ekonomicky 
i tec~nicky doložených kondičných kritérií pre každé 
ložisko. 

Aktuálnou úlohou je aj vyhľadávanie a prieskum 
nových lokalít andezitov vhodných pre hrubú kame
nársku výrobu a ťažbu blokov na dekoračné účely 
typu Dobrá Niva-Tri kamene, ako aj lokalít ryolitov 
v stredoslovenských neovulkanitoch. V tejto súvislosti 
treba znovu pripomenúť nutnosť revízie ČSN pre 
ryolitové horniny. 

Na splnenie naznačených úloh sú dobré podmien
ky tak v teoretickej, ako i vo vedeckej a praktickej 
sfére. V súčasnosti je úroveň poznatkov o geologickej 

stavbe neovulkanitov na vysokej odbornej úrovni, čo 
vyplýva z výsledkov dlhoročného geologického vý
skumu vykonávaného naj mä pracovníkmi GÚDŠ 
Bratislava (Konečný, Lexa, štohl, Vass, Kaličiak a i.). 

V praktickej sfére sú to možnosti využívania geo
fyzikálnych prác vo všetkých etapách prieskumu 
ložísk stavebného kameňa . Naše skúsenosti z posled
ných rokov potvrdili možnosti efektívneho využívania 
geofyzikálnych prác najmä pri vyhľadávaní ložisko
vých telies efuzívneho typu pri riešení skrývkových 
pomerov, najmä na ložiskách extruzívneho a intruzív
neho typu. 

Pri prieskume ložísk z technických prác sa tiež 
osvedčujú plytké vrty súpravou LPS- I, ktorá j e 
vysoko mobilná aj v zložitejšom teréne. Súprava je na 
pásovom podvozku a je vybavená aj pojazdným 
kompresorom na vŕtanie nasucho v pevných horni
nách. Pri ložiskových vrtoch zásadne uplatňujeme 
technológiu vŕtania pomocou ťažiteľnej jadrovnice 
(systém WL), ktorá poskytuje kvalitné výsledky, rep
rezentované skoro 100 % výnosom jadra z hornín. 
Z doterajších skúseností jasne vyplynulo, že vo vulka
nických horninách, v ktorých sa striedajú explozívne, 
efuzívne a intruzívne horniny, ktoré sú častokrát 
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hydro termálne zmenené, rozložené, zvetrané a pod .. 
musí byť kvalita vrtov veľmi vysoká, ak nechceme 
dosiahnuté výsledky skresľovať a nadhodnocovať. 

V metodike vrtných prác pre ložiská 2. skupiny 
podľa zložitosti na overenie zásob kategórie C2 použí
vame sieť ložiskových vrtov 200 x 200 m. Vyššie 
kategórie zásob overujeme zahusťovaním do stredu 
štvorcov tejto siete, takže pre zásoby kategórie B je 
sieť ložiskových vrtov 100 x 100 m. 
Osvedčil sa taký metodický princíp, aby body 

geofyzikálnych meraní (najmä body VES) prísne 
korešpondovali s realizovanými ložiskovými i plytký
mi vrtmi. Pre to profily na geofyzikálne merania 
vytyčuje i zameriava meračská služba. Vzdialenosti 
50 m meračsky vytýčených bodov v týchto profiloch 
slúžia nielen na geofyzikálne merania, ale aj na 
lokalizáciu technických prác na lokalite a vyhotove
nie ostatných geologických podkladov, potrebných na 
vyhodnotenie ložiska. 
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L . H . R o y d e n , F- . H o r v á t h ( eds.): The Pannonian 
basin a study in basin evolution. AAPG Memoir 45, Amer. 
Assoc. Petrol. Geol. Tulsa, Oklahoma, U SA ; H ungarian 
Geol. Soc. Budapest, Hungary, 1988, 395 s., 8 mapových 
príloh, index kľúčových slov a autorov 

Okrem úvodných statí a záveru je v tej to knihe 26 
samostatných článkov 38 autorov, ktoré vznikli prevažne 
ako výsledok 7-ročnej spolupráce maďarských a am eric
kých geológov. Na začiatku výskumného programu bol 
spoločný projekt Katedry geo fyziky Univerzity L. Eéítvéísa 
Budapešť a Massach usetts Insti tute of Technology Cam
bridge USA, neskôr sa do projektu zapojili aj pracovníci 
Maďarského geologického ústavu, ropno-plynového trustu, 
Geochemického ústavu Maďarskej akadémie vied, Katedry 
geológie Univerzity L. Eéí tvéísa, geofyzikálneho prieskumu 
a z americkej strany tiež pracovníci U. S. G eological 
Su rvey. 

Základné práce tohto zborníka čerpajú z údajov 
a pozorovaní z územia MĽR. Niektoré práce, ktoré dokres
ľuj ú geológiu systém u panónskych panví, pochádzajú od 
zahraničných autorov, ktorí na projekte priamo nespolu 
pracovali. Väčšina prác v zborníku je metodicky postavená 
na princípoch modernej analýzy sedimentárnych panví 
a v plnom rozsahu ukazuje prednosti, ktoré takáto analýza 
prináša. Tieto práce posúvajú klasické pozn atky o panvách 
do novej, vyššej úrovne a prinášaj ú rad nových poznatkov 
_zásadného významu. K nim patria nové dôkazy o príkrovo
vej stavbe predneogénneho podložia panónskej panvy, 
vyčítané z kvalitných seizmických rezov, nový pohľad na 
paleogeografický a tektonický vývoj maďarskej paleogén
nej panvy. Autori si osvoj ili aj v čs. odbornej literatúre 
zverejnené závery o základných rozdieloch v sedimentácii 
a tektonike na okraji a v centre systém u panónskych panví 
a ďalej rozvinu li závery vyplývajúce z týchto poznatkov. 
Roztváranie panví sa dáva do súvisu so záverečnými fázami 
vrásnenia a presúvania vo flyšových Karpatoch, ktoré sa 
považujú za následok kolízie „panónskeho fragmentu" 
s Európou . Pri roztváraní panví zohrali rozhoduj úcu úlohu 
zlomy s horizontálnymi posunmi, niektoré z nich mali 
charakter transfo rm ných zlomov. Pozoruhodné sú výsledky 

litogenetického členenia a modelovania výplní panví 
s využitím vrtov a seizmických rezov. Na základe trendovej 
analýzy bo li regi onálne rozčlen ené hrubé vrchnomiocénne 
a pliocénne súv rstvia, na základe reflexných seizmických 
údajov bola vypracovaná chronostratigrafia panónskej pan
vy. Sedimentologická interpretácia vychádza jednak z ana
lýzy vrtných jadier, ale depozičná schéma bola spracovaná 
aj pomocou seizmostratigrafickej metódy. Nové seizmické 
rezy sa zhodnotil i aj zo štruktúrneho hľadiska a potvrdili 
o. i. existenciu laterálnych posunov po významných ,;lo
moch a prepadlinovú stavbu najstaršej časti výplne panón
skej panvy. Príspevkom k poznaniu panvy sú aj nové údaj e 
o teplote, tepelnej konduktivite a tepelnom toku. Poznatky 
o tepelnom toku boli použité pri objasnení spôsobu roztvá
rania panví a ich subsidencie. Dve obsiahle práce sú 
venované geochémii neogénnych vulkanitov a z nej vyplý
vaJúcim genetickým záverom. Ďalšia práca poukazuje na 
prítomnosť hélia pochádzajúceho z plášťa v termálnych 
vodách sv. Maďarska. Pochopi teľne v zborníku nechýbajú 
práce z ob lasti petrografie a geochémie organickej hmoty. 
Niektoré práce nie sú pôvodné, ale prezentujú prehľad 

výsledkov staršieho výskumu alebo výskumu realizovaného 
v rá mci iných projektov (neogénna sedimentácia v Maďar

sku. biostra tigrafia panónskej panvy, treťohorná tektonická 
história Karpát, korelácia neogénnych stupňov centrálnej 
a východnej Paratetýdy s mediteránnym neogénom, štruk
túra a vývoj rakúskej čast i viedenskej panvy, prehľad 

výsledkov z oblasti ropnej geológie v Maď ars ku). Interpretá
cia seizmických rezov z čs. územia má výlučne štruktúrny 
charakter, aj keď prináša niekto ré nové prvky, napr. mladý 
prešmyk v západnej čas ti podunajskej panvy. 

Zborník venovaný panónskej panve predstavuje veľmi 
cenné informácie o geológii pan vy a ich interpretáciu 
v širších súvislostiach karpatsko-panónskej oblasti. Na vyše 
j e veľmi dobrým príkladom obojstranne výhodnej spolu
práce vyspelej americkej školy v oblasti analýzy sedimen
tárnych panví so stredoeurópskym klasickým štúdiom pan
ví, k torej výsledkom je značné prehÍbenie poznatkov 
o panónskej panve s nesporným dopadom na sféru prognó
zovania nerastných surovín viazaných na túto panvu, zvlášť 
ropy a zemného plynu. 

Dionýz Vass 
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Suroviny na ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu v SSR 

DARINA ČABALOV Á 

Katedra geotechniky, Stavebná fakulta SVŠT, R adlinského 11 , 813 68 Bratis lava 

(Doručené 23. 11. 1988) 

Raw materials for omamental and dimension stone production in the Slovak Socialist Republic 

The availa ble mos t complete knowledge on poss ibil ities of use is th e base for rati onal u tilizat ion o f 
mine ral health in any country.(_ 0nditions for th e exploilat ion of deposits serving as base fo r ornamental 
and dimension stone production tre given by the fulfílmen t of three ma in criterions which are geo logica l 
(the properties of rock should be appropriate to standard requirements, reserves of lhe raw should be 
economic and th e deposit should ass ure the economic exploitation), technological and economic (price 
relations of the raw, energy-saving exploitation and treatment) as well as ecological (exp loitation sh'ou ld 
fu lfil requirements of state law on land preserva tion. the agricultura l land preserva tion act, on waters 
and fores ts). These circu mstances impose great di ffí culties in prospection and hinder th e use of 
appropriate raws in Slovakia. The present knowledge however motivates further investigations inlo the 
problem. 

úvod 

Využiteľnosť surovinovej bázy Slovenska je pod
mienená geologicko-tektonickou stavbou a pre účely 
ušľachtilej a hrubej kamenárskej výroby potrebnou 
blokovitosťou a výťažnosťou ložísk. Intenzívne tekto
nické porušenie hornín Slovenska v značnej miere 
sťažuje, resp. znemožňuje výlom blokov na ložiskách 
(Čabalová a Hofman, 1974). Preto ťažba pre ušľachti
lú a hrubú kamenársku výrobu nemala v minulosti na 
Slovensku takú tradíciu ako v Čechách (Čabalová , 
1970). Napriek tomu však máme na Slovensku roz
siahle oblasti, ktorým dodáva charakteristický svojráz 
prírodný materiál použitý pri výstavbe. Je to napr. 
oblasť Spiša a Šariša (Levoča , Kežmarok, Bardejov, 
Spišská Sobota atď . ) s charakteristickým využitím 
miestnych flyšových pieskovcov (Čabalová , 1986, 
1988a, b), ako i oblasť stredného Slovenska (Kremni
ca, Nová Baňa, Banská Štiavnica), kde mestám 
dodáva zaujímavý ráz ružovkastý ryolit, použitý 
v rozsiahlej miere v podobe rôznych foriem stavebn é
ho a, dekoračného kameňa. Niektoré typy hornín sa 
vyvážali zo Slovenska do zahraničia (Zástera, 1973). 
Napr. bešeňovský travertín dQ Francúzska, Belgicka, 
Holandska, Nemecka, Anglicka, Austrálie, Indie 
a Ameriky. Pieskovce z ložiska Lúky pod Makytou sa 
vyvážali na stavbu mostov do Budapeš ti , ryolit 
z Novej Bane do NSR, ryolit z Hliníka nad Hronom 
do Budapešti. 

V minulosti sa ťažba hornín na sledované účely na 

Slovensku vykonávala živelne. Kameňolomy sa 
otvárali bez geologického prieskumu. Situácia sa 
zmenila od r. 1967, keď sa zriadil podnik Slovenský 
priemysel kameňa v Leviciach, ktorý má celosloven
skú pôsobnosť a zabezpečuje ťažbu hornín na výrobu 
prvkov ušľachtilej a hrubej kamenárskej vý roby. 
Väčšina rozs iahlych štúdií a vyhľadávacích prieskum
ných prác sa vykonala v 70. rokoch . Východiskový 
materiál na vykonávanie vyhľadávacieho geologické
ho prieskumu na Slovensku predstavujú štúdie „Slo
vensko - dekoračný kameň" a „Inven ta rizácia ložísk 
stavebných nerastných surovín ČSSR" . 

Klasifikácia hornín z hladiska možnosti ich 
použitia v stavebnej praxi 

Spôsoby použitia hornín v stavebnej praxi uvádza 
tab. 1 (Čabalová, 1985). V tej to klasifikácii sa prihlia
da na spôsob použitia kamenárskych prvkov v sta
vebnej a architektonickej praxi, preto horniny využí
vané na ušľachtilú kamenársku výrobu - dekoračné 

kamene - sú vyčlenené ako samosta tná skupina. 
Pod pojmom dekoračný kameň rozumieme tie 

vyvrené, sedimé\ntáme a metamorfova né horniny, 
ktoré zodpovedajú kvalitatívnym a estetickým požia
davkám, vytvárajú hospodársky využiteľné ložiská, 
ktorých geologické a úložné pomery dovoľujú vyla
movať surové prírodné bloky s minimálnym 
objemom 0,25-0,5 m3• Získané bloky majú byť celis
tvé, súdržné, kompaktné, bez viditeľných trhlín 
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TAB. I 
7'.dk/adné formy použitia hornfn v stavebnej praxi 
Main ways oj building stone use in constructions 

1. Stavebný kameň: 
- lomový kameň upravený: 

rigolový, regulačný. soklový - základový. kyklopský 
- lomový kameň neupravený· 

triedený (priame použitie), netriedený (na drvenie) 
- kamel)ivo ťažen é: 

drobné. hrubé, štrkopiesok 
- kamenivo drvené: 

dro bné, hrubé, št rkodrvina 
- hrubo opracované výrobky: 

dlažobné kocky, obrubníky, krajníky, kopáky a pod. 
2. Dekoračný kameň: 

- jemne opracované výrobky. 
obkladové dosky, okenné rámy, podstupnice a nástupnice 
schodísk, náhrobky a pod. 

- tesané dekoračné formy: 
portály, klenby, zábradlia, pomníky, hlavice a pod. 

3 Zeminy ako stavebný materiál (súdržné, nesúdržné): 
- na stavbu ciest: 

do ochranných vrstiev vozovky. do podkladových vrstiev 
vozovky, do kry tov vozovky, do násypov 

- na zemné konštrukcie: 
pri budovaní vodných diel do tesniacej časti hrádze, 
stabilizačnej časti hrádze, do filtračných vrstiev hrádze 

- pre pozemné stavby: 
do betónov 

- na stavbu tra tí: 
na že lezničné zvršky 

4. Horniny a zeminy vhodné na výrobu stavebných látok: 
- tehliarske suroviny 
:__ cementárske surovín y 
- žiaruvzdorné suroviny 
- ľahké stavebné látky 
- čadič pre petrurgické účely 

a puklín, aby sa bez porušenia kompaktnosti dali 
rezať na dosky hrubé 2- 3 cm. Vyťažené surové 
prírodné bloky predstavujú polotovar, z ktorého 
ďalším spracovaním v kamenárskych dielňach vzni
kajú finálne výrobky, ako sú obkladové dosky, pod
stupnice a nástupnice schodísk, ako i tesané dekorač
né formy kameňa, pre ktoré je plne vžitý názov 
výrobky ušľachti lej kamenárskej výroby. 

Blokovitý charakter suroviny a minimálny objem 
získaných blokov 0,25-0,5 m1 sa však vyžaduje aj na 

výrobu kusových kamenárskych výrobkov, označova
ných v kamenárskom priemysle ako výrobok hrubej 
kamenárskej výroby, ako sú napr. kvádre, obrubníky, 
kopáky, hraničníky, haklíky a pod. 

Z uvedeného vyplýva, že základné kritériá pre 
ťažbu vhodnej suroviny na zhotovovanie výrobkov 
hrubej kamenárskej výroby (napr. blokovitosť) sú 
totožné s kritériami ťažby suroviny na zhotovovanie 
výrobkov ušľachtilej kamenárskej výroby. Preto sa 
v ďalšom texte zameriame na suroviny pre ušľach tilú 

aj hrubú kamenársku výrobu. 
V tab. 2 je uvedený prehľad škály výrobkov ušľach 

tilej a hrubej kamen árskej výroby. 

Regionálne zhodnotenie surovinovej bázy Slovenska 
z hľadiska potrieb ušľachtilej a hrubej kamenárskej 

výroby 

Suroviny na sledovaný účel sa na Slovensku vysky
tujú takmer vo všetkých geologických útvaroch : tak 
v kryštalických masívoch, druhohorných útvaroch 
budovaných predovšetkým sedimentárnymi hornina
mi, ako i vo vulkanických neogénnych masívoch, 
paleogénnych jednotkách a ojedinele i v neogénnej 
sedimentárnej jednotke. Technologické a ekonomické 
parametre rozhodujúce o efektívnosti ťažby surovín 
na sledované účely sú na Slovensku horšie ako 
v Českom masíve. Intenzívne tektonické porušenie 
hornín Slovenska zhoršuje ukazovatele rozhodujúce 
o možnosti ťažby suroviny na ložisku : zmenšuje 
zásoby využiteľnej suroviny, plochy diskontinuít 
vzniknuté v dôsledku tektonických pohybov umožňu
jú zve trávanie do väčších hÍbok, a tým znižujú kvalitu 
suroviny, od intenzity tektonického porušenia masívu 
záv isí skrývkový pomer a mocnosť suroviny vhodnej 
na ťažbu. 

V dôsledku odlišných geologicko-tektonických po
merov z hľadiska ťažby platia v ČSSR iné kondície 
pre SSR a iné pre ČSR. Rozdielne kondície tlmočia 
veľmi výrazne s ťažené podmienky využívania hornín 
na dané účely na Slovensku (tab. 3). Povolený vysoký 
podiel (%) nepoužiteľnej suroviny na exploatovaných 
ložiskách na Slovensku v porovnaní s ČSR zohľadňu
je reáln u situáciu surovinovej bázy Slovenska. 

TAB. 2 
Klasifikdcia vjrobkov ušľachtilej a hrubej kamendrskej vj roby 

Classification oj ornamental and bui/ding. stone production 

1. H ruboopracované kamenárske výrobky: lomový kameň rigolo vý, regulačný, pre soklové a kyklopské murivo, obrubníky, krajníky. 
kopáky, haklíky, kvádre, m eracie značky, s taničníky, hraničníky, smerové a zá bradlové 
kamene, hruboopracované schodišťové stupne, podlažné obruby a prahy a pod . 

2. Jemnoopracované kamenárske výrobky: obkladové, krycie, dlažobné a priemyselné dosky, pa mätn íky a náhrobky, čisto opracované 
schodišťové stupne, podlažné obruby a prahy 

3. Tesané dekoračné formy kameňa: sochy, hlavice stÍpov, ručne zhotovené časti portálov, klenby, ozdobné zábradlia, časti 
vnútorného zariadenia (najmä pre rekonštrukcie chrámov a cenných architektonických 
objektov) a pod. 
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TAB. 3 
Porovnanie všeobecných kond(cif nerudn;vch nerastn;vch surov(n platných pre ČSR a SSR 

Comparison oj genera/ 1echnical requiremen1s far building stone in CSR and SSR 

Ukazovatele a oblasti platnosti H rubá kamenárska výroba 
zásoby 

Ušľachtilá kamenárska výroba 
zásoby 

K van ti tatívne ukazova tele: 
- množstvo zásob suroviny (m ') 

s možnosťou výlomu blokov 
min. veľkosti 0.25 m' 
ČSR (min.) 
SSR (min.) 

- v nedostatkových rajónoch (min.) 
Ukazova tele ložiskových a úložných pomerov: 
- mocnosť suroviny v m 

ČSR (min.) 
SSR (min.) 

- skrývkový pomer v prieskumnom 
bloku v m'/m 
ČSR (max.) 
SSR (max.) 

- celkový podiel surovín y nepouži te ľnej pre 
ušľachtilú. resp. hrubú kamenársku výrobu 
ČSR (max.) 
SSR (max.) 

bilančné 

100 OOO 
100 OOO 
50 OOO 

IO 
IO 

1 : 5 
1 : 5 

40 % 
80 % 

Horniny využívané v podobe rôznych forie m sta
vebného a dekoračného kameňa môžeme z hľadiska 

petrografickej príbuznosti a z toho vyplývajúceho 
spôsobu opracovania, ako i z hľadiska charakteristic
kých spôsobov použitia v stavebnej praxi zatried i ť do 
piatich skupín: 

1. spevnené klastické sedimenty (pieskovce, arkó
zy, droby, opuky, kremence, zlepence, brekcie), 

2. karbonátové horniny (travertíny, vápence, m ra
mory, dolomity), 

3. hlbinné vyvrené horniny (granity, granodiority, 
diority, syenity, gabrá), 

4. výlevné vyvrené horniny (ryolity, andezity, kre 
menité porfýry, trachyty, melafýry, diabázy, čadiče), 

5. metamorfované horniny (bridlice, serpentinity, 
ofikalcity, ruly, migmatity, amfibolity). 

Z uvedených petrografických typov hornín sa pre 
ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu na Slovensku 
ťaží travertín, mramor, ryolit, andezit, pieskovec 
a perspektívne i granit, v súčasnosti najviac travertín. 

Spevnené klastické sedimenty 

Z tejto skupiny hornín sa na Slovensku najviac 
exploatoval a používal pieskovec. Svedčí o tom 
i počet zaregistrovaných kameňolomov (obr. 1). 
V oblastiach budovaných flyšovým pásmom a cen
trálnym karpatským paleogénom sú jedinou horni
nou, k torú možno v rámci geologickej stavby použí
vať na stavebné a dekoračné účely. Ťažba pieskovcov 
bola v minulosti na Slovensku živelná. Kameňolomy 
sa otvárali bez preskúmania geologických aspektov 
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ťažby . Prvé prieskumné práce s cieľom zhodnoti ť 

ložiská pieskovcov sa vykonali na ložiskách Lúky pod 
Makytou (1956), Orlové (1956), Králiky (1958), Chot
ča ( 1958), Stročín ( 1959), Kečkovce (l 959 a 1960), 
Spišské Podhradie-Mulický les (1960), Čachtice 
( 1960), Lenartov (1961 ), Levoča (1961 ), Zborov 
(1966) a Stebník (1968). Postupne sa lomy založené 
v pieskovcoch opúšťali; v minulosti v dôsledku nepre
skúmanosti ložísk, neskôr pre neefektívnosť ťažby, 

zapríčinenú cenovými reláciami. Naliehavú potrebu 
obnovy rozsiahlych historických objektov východos
lovenskej gotiky, ako i rozsiahle reštauračné práce na 
slovenských hradoch a zámkoch odrážala jedna 
z hlavných úloh III. celoslovenskej geologickej konfe
rencie r. 1974 - ;potreba geologického prieskumu 
paleogénnych a neogénnych pieskovcov Slovenska. 
Na základe rozsiahleho vyhľadávacieho prieskumu 
(1974- 1982) v oblastiach sv. Slovenska, Oravy, Ky
súc (paleogénne pieskovce) a západného Slovenska 
(neogénne pieskovce) sa vy typovali ložiská vhodné na 
ťažbu z hľadiska súčasne pla tných kondícií pre ne
rastné suroviny. 

V oblasti východoslovenského flyšo vého pásma sa 
na základe výsledkov štúdie Bardejov - stavebný 
kameň (Križáni , 1970) realizovali rozsiahle projekty 
vyhľadávacieho prieskumu : 

l. Bardejov - stavebný kameň (Richterová et al., 
1975), overené ložiská: Jed linka, Andrejová, Vyšný 
Tvarožec, Livovská Huta, Bogliarka a Hertník, 

2. Svidník - stavebný kameň (Varcholová et al. , 
1975), overené ložiská: Hrabovčík, Stročín a Potôčky, 

3. Snina - Humenné - stavebný kameň (Varcho-
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Obr. 1. Regionálne rozloženie kameňolomov založených v psamitických horninách Slovenska, v súčasnosti prevažne opustených (zoznam 
kameňolomov - Č:abalová, 1975). 
F ig. 1. Regional extent of quan-ies in sandstone of Slovakia, recently mostly abandoned (quarry register by Č:abalová, 1975). 

lová a Hrinko, 1976), overené Pčolinné a Rovné , 
4. Humenné - Snina - stavebný kameň (Varcho

lová et al. , 1983), overené ložiská : Udavské, Nižná 
Jablonka - Papín, Uličské Krivé - Zboj. 

V rámci štúdie Orava - dekoračný a stavebný 
kameň (Smiešková a Hasch, 1981)... sa overili ložiská 
pieskovcov Mutnianska Píla, Oravská Jasenica, Bre
zovica, Medzihradné, Huty, Osádka a Malatiná, ako 
i ložiská paleogénnych brekcií v Studničnej . Vyhľadá

vací prieskum sa vykonal taktiež na ložisku Oravský 
Biely Potok. Pieskovce tejto lokality sa v minulosti 
používali v rozsiahlej miere v stavebnej praxi . 

Oblasť Kysúc patrí na Slovensku k najnedostatko
vejším oblastiam na získavanie surovín pre stavebné 
a dekoračné účely. Rozsiahla štúdia Oblasť Kysúc II 
- stavebný kameň (Šubjaková a Tabak, 1972) mala 
zaistiť surovinu na výrobu rôznych foriem stavebn ého 
a dekoračného kameňa. Po prehodnotení perspektív
nosti pätnástich ložísk paleogénnych pieskovcov ra-

' čianskej jednotky západoslovenského flyšového pás-
ma (Makov, Kolárovice, Veľké Rovné, Dlh é Pole, 
Čadca-Rieka, Čierne, Ochodnica, Krásno n / Kysu
cou, Horelica, Oščadnica-Dedová, Oščadnica-Margu
šov grúň, Lalikov potok, Turzovka, Makov-Trojačka 

a Klubina) sa v roku 1977 vykonal vyhľadávací 

prieskum (Ochodnica, Klubina a Oščadnica). 

Neogénne pieskovce, ktoré možno používať pri 
ušľachtilej a hrubej kamenárskej výrobe, nachádzame 
na Slovensku len v Malých Karpatoch, kde sa už od 

dávnych čias ťažili . Na základe kamenárskej tradície 
okolia Dobrej Vody a Chtelnice sa vykonal geologic
ký prieskum v oblasti Chtelnica-Malé skalky pri sz. 
okraji dobrovodskej kotliny (Kabína et al. , 1981). 

Z paleogénnych pieskovcov sa najlepšie vlastnosti 
zistili u pieskovcov strihovských vrstiev magurského 
flyšu na ložiskách Livovská Huta a Hertník vo 
východoslovenskej oblasti. V dôsledku nevyriešených 
stretov záujmov sa tam doposiaľ neťaží. Najkvalitnej
šie ložisko pieskovcov na Orave Oravský Biely Potok 
vykazuje obsah voľného SiO2 nad povolenú mieru 
(nebezpečie silikózy pri dlhodobom opracovávaní). 
Najhoršie vlastnosti majú pieskovce v oblasti Kysúc 
(v súčasnosti sa ťažia na ložisku Klubina). Neogénne 
(egenburské) pieskovce na ložisku Chtelnica-Malé 
skalky sa na základe dobrých výsledkov, zistených 
v rámci združeného geologického prieskumu 
z r. 1980, odporučili na ťažbu. Napriek vyriešeniu 
stretov záujmov sa tu surovina doposiaľ neťaží. 

Ukončené etapy geologického prieskumu spevne
ných klastických sedimentov zdanlivo vyriešili per
spektívu ťažby pieskovcov na Slovensku. Na priek 
tomu žiadne z navrhovaných ložísk nie je zaradené 
do investičného plánu 8. 5RP, preto nemožno počítať 
s otvorením nového kameňolomu do konca tejto 
päťročnice . Hlavnou príčinou tejto situácie sú cenové 
relácie platné v oblasti kamenárskeho priemyslu, 
ktoré spôsobujú neefektívnosť ťažby pieskovcov, čo je 
zapríčinené podhodnotením práce vykonávanej pri 
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ťažbe pieskovcov v porovnaní s inými pe trografický
mi typmi hornín. Stanovené cenové relácie spôsob u
jú, že ťažba pieskovcov nie j e atraktívna pre ťažobné 
podniky, ktoré musia vyrovnávať finančné straty 
spojené s ťažbou pieskovcov zvýšeným objemom 
iažby iných , cenovo výhodnejších hornín. 

Predmetom prieskumných štúdií a vyhľad ávacieho 
geologického prieskumu boli i hrubozrnné klastické 
sedimenty, zlepence a brekcie. Vo väčšine prípadov 
sa ložiská hodnotili ako nevhodné na ťažbu (napr. 
zlepence v Šumiaci, Šafárikove-Starni, Budikova
noch , Skerešove, Pucove, Oravskom Podzámku 
a brekcie v Malatinej). Najlepšie vlastnos ti (na deko
račné účely) aj dostatok suroviny sa zistili na ložis
kách Divinka a Považský Chlmec. Neriešiteľné strety 
záujmov (archeologické objekty) však neumožňujú 
exploatáciu týchto ložísk. Nádejné ložiská brekcií 
(Studničná a Sandberg) budú predmetom ďalšej 

etapy geologického prieskumu. 

Karbonátové horniny 

Z tej to skupiny hornín má pre Slovensko najväčší 
význam ťažba travertínu. Ako vyplýva z regionálneho 
hodnotenia výskytov travertínu na Slovensku (obr. 2), 
okrem najvýchodnejších a najjužnejších oblastí Slo
venska sa travertín nachádza na celom území Sloven
ska (Čabalová, 1969, 1976). Ťažiť však možno výlučne 
travertín, ktorý spÍňa požiadavky kondícií pre ušľach
tilú a hrubú kamenársku výrobu. Najvýznamnejšie 
ložiská travertínov sa nachádzajú v Popradskej 
a Hornádskej kotline. V Popradskej kotline sú dve 

N 

• - 1 
A - 2 

významné ložiská travertínov : Vyšné Ružbachy 
a Gánovce. Hornina obidvoch ložísk sa využívala 
v minulosti v stavebníctve. Exploatované ložisko vo 
Vyšných Ružbachoch sa nachádza v užšom ochran
nom pásme termálnych vôd, vymedzenom v r. 1959, 
preto sa tam vr. 1975 povolila len ambulantná ťažba. 
V Hornádskej kotline sa nachádzajú najmohutnejšie 
travertínové príkrovy na Slovensku. Plošne zaberajú 
viac ako 3 km2 a majú z hľadiska sedimentácie 
travertínu neobvykle veľkú mocnosť (max. 80 m). 
Doposiaľ sa v tejto oblasti geologicky preskúmal 
travertín v Spišskom Podhradí, ložisko Dreveník 
a ložisko v Žehre. Obidve ložiská sa v súčasnosti 
exploatujú. V kameňolomoch na Dreveníku sa tra 
vertín ťaží už od r. 1925 a na ložisku v Žehre od 
r. 1984. Spišský travertín z Dreveníka predstavuje 
najvyužívanejšiu dekoračnú surovinu na Slovensku. 

Z historického hľadiska má najväčší význam tra
vertín Liptovskej kotliny (ložiská Bešeňová, Ludrová, 
Lúčky, Vyšný Sliač, Potok, Terlenská dolina a pod. ; 
Ivan, 194 1 a 1943). Najznámejší je travertín okolia 
Bešeňovej , kde dosahoval až 35 m mocnosť. Kameňo
lom sa otvoril v r. 1930. Hornina bola veľmi žiadaná 
v stavebnej praxi pre svoju príj emnú žltohnedú farbu 
a dobré vlastnosti, v minulosti sa vo veľkom množstve 
exportovala do zahraničia . V súčasnosti sa v Liptov
skej kotline ťaží len na ložisku Ludrová. 

Významným ložiskom travertínov na Slovensku je 
vrch Šikloš pri Leviciach, kde sa ťaží travertín žltej 
fa rby s dobrými vlastnosťami. Na ložisku Levice 
- Zlatý ónyx sa ťaží náš najoriginálnejší dekoračný 
kameň, známy pod obchodným názvom „onyx ďor" , 
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Obr. 2. T ravertín na Slovensku. 1 - v5,skyt travert ínu , 2 - ťažené ložiská travertínu (zoznam výskytov podľa uvedených čís iel na mape 
- Cabalová. 1969). 
1 ig. 2. Travert íne in Slovakia. 1 - occurrence, 2 - exploi ted deposil (occurrence list ta ken from č:abalová , 1969). 
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levický zlatý ónyx (z hľadiska genézy je výstižnejšie 
klasifikovať túto horninu ako ónyxový mramor). 
V minulosti sa využíval v podobe rôznych foriem 
dekoračného kameňa, väčšinou pre interiéry (admi
nistratívne budovy, sakrálne stavby). V súlade 
s výsledkami geologických prieskumných prác vyko
naných vr. 1964 a 1966 sa levický travertín a ónyxový 
mramor v minulosti ťažili v rozsiahlej miere . Pods tat
ná čas ť zásob ónyxového mramoru je však dnes už 
vyťažená, ťažba je obmedzená, surovina sa používa 
predovšetkým na zhotovovanie kamennej bižutérie 
a ozdobných predmetov (vázy, popolníky, a pod.). 
Ťažba leštiteľných vápencov a kryštalických vápen

cov (metamorfovaných), v kamenárskej praxi nie 
vždy petrograficky správne označovaných ako mra
mor, nemá na Slovensku veľkú tradíciu. Ložiská na 
Slovensku sú tektonicky značne porušené. V min ulos
ti sa ťažil mramor v Ochtinej, Silickej Brezovej 
a Tuhári (Suchár, 1971), v súčasnosti len v Tuhári. Pri 
ložisku je vybudovaná výrobná linka na výrobu 
konglomerovaných blokov mramoru z odpadu pri 
ťažbe. 

Z hľadiska možnosti ťažby vápenca na sledovaný 
účel sa v rokoch 1969- 1983 preskúmali rôzne oblasti 
v rámci štúdie Slovensko - dekoračný kameň. Po
zornosť pri výskume sa venovala oblasti Tríbeča 
(1968), Strážovskej hornatine (1970), Malým Karpa
tom (1970), oblasti Tisovca a Dobšinej (1 973), Geme
ra (1977) a Čierneho Balogu (1978, 1980 a 1982). 
Samostatne boli preskúmané ložiská Ružiná (1964), 
Tuhár (1958, 1968), Silická Brezová (1967), Klížske 
Hradište (1969 a 1980), Rákoš (1969), Tuhár II 
(1973), Prihradzany-Skalka (1975), Prihradzany 
(1977), Lubeník (1977), Velký Klíž (1978), Tisovec
Magnetový vrch (1974), Lopej (1980) a Stará Ľubov

ňa (1983). 

Hlbinné vyvrené horniny 

Granit, syenit a diorit predstavujú klasické deko
račné kamene na svete. Na Slovensku je v dôsledku 
intenzívneho tektonického porušenia ložísk hlbinných 
hornín ťažba týchto hornín do značnej miery 
obmedzená. Drvené a mylonitové zóny výrazne zne
hodnocujú ložiská magmatických hornín Slovenska 
(Michel, 1971). V nedávnej minulosti sa ťažili grano
diority na ložisku Kerašovo (1974-1 976) a Čierny 
Balog'._Sihla- Tlstý javor (1 978-1983). Napriek 
tomu sa v r. 1970-1983 preskúmali možnosti ťažby 

i týchto hornín. Na základe štúdie Slovensko 
- dekoračný kameň sa vykonal geologický prieskum 
v oblastiach Vtáčnika a Strážovskej hornatiny (1 970), 
Malých Karpát (1970), Tisovca a Dobšinej (1973), 
štiavnického ostrova (1974), okolia Čierneho Balogu 
(1973, 1976, 1978, 1980 a 1982) a v Gemeri ( 1977). 
Samostatný vyhľadávací prieskum, resp . vyššie etapy 

prieskumu sa vykonali na lokalitách Čierny Balog
Sihla- Tlstý javor (1973), Čierny Balog- Sihla ll 
( 1978), čierny Balog-Sihla III (1982), Revúca 
(1 978), Heľpa (1980), Čierna Lehota (1 98 1) a Mokrá 
Lúka (1973, 1983). Spolu sa prehodnotilo 15 ložísk 
granitov a granodioritov a jedno ložisko peridotitu 
(Filipovo). 

Výlevné vyvrené horniny 

Z tejto skupiny hornín má na Slovensku najväčšiu 
tradíciu ťažba a využívanie ryolitov. Už v prvej 
polovici 16. storočia, ako o tom svedčia archívn e 
doklady (Pranda, 1964), sa začali využíva ť na výrobu 
mlynských kameňov. Nepriamym dôkazom dlhej 
tradície výroby mlynských kameňov je i pomenova
nie obce 2:arnovica (žarnov - kamenný mlynec) pri 
Novej Bani. 

Ryolit stredného Slovenska sa využíval v rôznych 
formách stavebného a dekoračného kameňa a niekto
rým mestám, napr. Kremnici, dodáva svojou ružovo
červenou farbou charakteristický ráz. Z ryolitu sa 
v minulosti budovali piliere väčšiny mostov na Váhu 
a Hrone. V podobe upravených foriem lomového 
kameňa sa ryolit používal na reguláciu potokov a riek 
na strednom Slovensku. 

Napriek uvedeným skutočnostiam ryolit nevyhovu
je normám podmieňujúcim využívanie hornín na 
stavebné a dekoračné účely : veľmi často prekračuje 

stanovenú hodnotu nasiakavosti, v niektorých prípa
doch i objemovej hmotnosti (Čabalová , I 988c). Krité
rium nasiakavosti· sa stanovilo v minulosti z hľadiska 
vlastností hlbinných vyvrených hornín, ktoré sú hut
né. Takýmto spôsobom sa násilne obmedzila, resp. 
zamedzila ťažba ryolitu . Skutočnosť, že ryolit nezod
povedá svojimi vlastnosťami platným normovým kri
tériám, spôsobila, že sa tejto hornine nevenovala 
zodpovedajúca pozornos ť ani pri prieskumných prá
cach. Len v rámci vyhľadávacieho prieskumu 
v oblasti Vtáčnika sa popri 14 andezitových ložiskách 
prehodnotilo i jedno ložisko ryolitov (Hlboká doli
na-Tisovo bralo), pričom sa opäť konštatovalo, že 
hornina nezodpovedá požadovaným parametrom 
platných ČSN. V súčasnosti sa ťaží len v kameňolome 
v Hliníku nad Hronom. Ryolit v Novej Bani sa neťaží 

napriek veľmi dobrým vlastnostiam, ktoré sa overili 
v minulosti náročnými spôsobmi použitia kamenár
skych výrobkov z týchto ryolitov (Čabalová , 1982). 

Z vulkanických hornín má na Slovensku najväčšie 
regionálne rozšírenie andezit. Na rozd iel od ryolitu sa 
využíval od dávnej minulosti prevažne na hrubú 
kamenársku výrobu (Drappan, 1986). Zhotovovali sa 
z neho dlažobné kocky, obrubníky. všetky druhy 
lomového kameňa, kvádre a kopáky na obklady 
tunelových rúr a na budovanie portálov tunelov, 
regulačný kameň a pod. Farba i vlastnosti andezitu 
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niektorých ložísk Slovenska ho predurčujú i na deko
račné účely. Mnohé ložiská andezitu majú podstatne 
nižšiu nasiakavosť ako ryolit. Táto skutočnosť spôso
bila, že sa v rokoch 1960- 1980 preskúmala možnosť 
ťažby až 31 ložísk andezitu. Vhodné ložiská vulkanic
kých hornín z regionálneho hľadiska sa skúmali 
v oblasti Pohronského Inovca ( 1967), v okolí Krupiny 
(1967), v Malých Karpatoch (1 970), v oblasti Vtáčni
ka (1970, 1972) a Gemera (1977). Prehodnotili sa 
ložiská andezitu Šiatoroš (1 957), Sása (1959, 1983), 
Brehov (1966), Dobrá Niva- Tri Kamene (1967, 
1975), Hubošovce (1969), Nová Lehota-Šechwaldská 
dolina (1 975), Stožok (1 976, 1982), Opatovce-Zlaté 
Moravce (1977), Fintice (1979), Šiatorská Bukovinka 
(1979, 1982), Ruskov (1980, 1981, 1982), Zvolen-Se
kier (1983), Breziny (1984), Babiná - Sása (1984) 
·a Čierne Kľačany (1984). 

1 Levice* 1970-1987 ónyxový mramor 
2 Tuhár* 1970- 1987 mramor 
3 Silická Brezová 1970- 1985 mramor 
4 Spišské Podhradie* 1970- 1987 travertín 
5 Vyšné Ružbach y 1970-1980 travert,ín 
6 Klížske Hradište 1974- 1985 vápenec 
7 Kerašovo 1974- 1975 granit 
8 Ludrová* 1975- 1987 travertín 
9 Čierny Balog 1978- 1983 granit 

10 Dobrá Niva* 1976-1987 andezit 
II Levice* 1970- 1987 trave rtín 
12 2ehra* 1984-1987 travertín 

* taží sa aj v súčasnosti. 
Z ďalších petrografických typov hornín vulkanické

ho charakteru sa prehodnotili možnosti využitia me
lafýru v oblasti Malých Karpát a v okolí Brezna 
(ložisko Lošonec a dolina Bystrá), ako i diabázu 
z Gemera (ložisko Dobšiná a Markuška). Čadič sa 
preskúmal na ložiskách Konrádovce ( 1984), Čamovce 
(l 986) a Bulhary (1986). Na uvedených ložiskách je 
časť suroviny vhodná na hrubú kamenársku výrobu. 

Metamorfované horniny 

Tradične využívaná hornina tej to skupiny je kryš
talický vápenec - mramor. Pre petrografickú príbuz
nos ť sa uvádza spolu s vápencami v skupine karboná
tových hornín. 

V súčasnosti sú metamorfované horniny predme
tom záujmu predovšetkým z archi tektonického hľa
diska. Umožňujú získavať netradičné horniny so 
zaujímavými estetickými vlastnosťami. Najčastejšie sa 
ťaží veľmi žiadaná bridlica a serpen tinit, menej 
amfibolit. Na Slovensku sa doposiaľ v rámci štúdie 
Slovensko - dekoračný kameň prehodnotili ložiská 
serpentinitu v Muránskej Dlhej Lúke ( 1973) a Brez
ničke ( 1977). Prehodnotené ložiská amfibolitu sa na 
ušľachtilú kamenársku výrobu nehodia. Jedná sa 
o ložisko Burda (1977) v oblasti Gemera. a Železnú 
studienku (1970) v oblasti Malých Karpát. V okolí 
Tisovca a Dobšinej sa prehodnotilo ložisko ortoruly 
Tisovec-Slávča (1 973). 
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Obr. 3. Kamenárske dielne a ťažba hornín pre ušľachtilú a hrubú kam enársku výrobu na• Slovensku - stav v r. 1987 . Názvy jednotlivých 
ložísk suroviny pre hrubú kamenársku výrobu v súčasnosti sú uvedené v tab. 5 v súlade s číslovaním na m ape: 1 - travertín , 2 - čadič, 

3 - andezit, 4 - ryolit. Ložiská zabezpečujúce surovinu pre ušľachtilú kamenársku výrobu: 5 - travertín ( 1 - Spišské Podhradie, 
2 - 2ehra, 3 - Levice. 4 - Ludrová), 6 - and ezit (6 - Dobrá Niva), 7 - ónyxový mramor (5 - Levice) , 8 - mramor (7 - Tuhár), 
9 - kamenárske dielne na Slovensku (1 - Bratislava, 2 - Levice, 3 - 2 ilina, 4 - Banská Bystrica, 5 - K rupina, 6 - T uhár, 7 - Spišské 
Podhradie, 8 - Spišské Vlachy). 
'Fig. 3. Stonecutter manufactures and exploitation of ornamental and dimension stone in Slovakia in 1987. D eposits are listed in T ab. 5. 
Dimension stone: 1 - travertíne, 2 - basalt 3 - andesi te, 4 - rhyolite. Omamental stone: 5 - travertíne, 6 - andesite, 7 - onyx, 
8 - marble, 9 - stonecutter manufacture (] - Bratislava, 2 - Levice, 3 - Žilina, 4 - Banská Bystrica, 5 - K rupina , 6 - T uhá r, 
7 - Spišské Podhradie, 8 - Spišské Vlachy). 
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Obr. 4. Regionálne rozloženi e skúmaných ložísk surovín pre ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu (spracované n a základe údajov zo záverečných správ geologickoprieskumných 
prác - materiálov Geofondu). /. Spevnené klastické sedimenty : Pieskovec - 1 - Andrejová (Š, VP), 2-Bogliarka (Š, VP), 3-Bretka (Š), 4-Brezovica (Š). S-Brusník (Š), 6-Čadca 
(Š), 7-Čieme (Š), S-Dlhé Pole (S). 9-Dobrovodská kotlina (VP), IO-Hertník (Š, VP), ! !-Hrabovčík, (S, VP), 12-Horelica (Š), 13-H uty (Š), 14-Chtelnica-Malé skalky (VP, 
DP) , 15-Jedlinka (Š, VP), 16-Kalinovo-Hrabovo (Š), 17-Kolárovice (Š), !S-Králiky (PP), 19-Krásno n /Kysucou (Š), 20- Klubina (Š, VP), 21-Lalikov potok (Š), 
22-Livovská Huta (Š, VP, ZP), 23-Levoča (VP), 24- Lomná (Š), 25- Makov (Š), 26-Makov-Trojačka (Š), 27-Medzihradné (Š), 28-Mutnianska Píla (Š), 29-Oravský Biely 
Potok (VP), 30-Oravská Jasenica. (Š), 31-Ochodnica (Š, VP), 32.-Oščadnica-Dedová (Š), 33-0ščadnica-Margušov grúň (Š, VP). 34-Osádka (Š), 35-Pčolinné (VP), 
36-Potôčky (Š, VP), 37-Stročín (Š, VP), 3S-Turzovka (Š), 39- Udavské (VP), 40-Vefké Rovné (Š), 41- Vyšný Tvarožec (Š. VP) ; Zlep enec - 42-Budikovany (Š), 43-Divinka 
(Š, VP) 44-Oravský Podzámok (Š). 45-Považský Chlmec (Š, VP), 46- Pucov (Š), 47- Skerešovo (Š), 4S-Šafárikovo (Š, VP) , 49-Sumiac (VP); E rekcie - 50-Malatiná (Š), 
51-Lopej (VP), 52-Sandberg (Š), 53-Studničná (Š), II. Karbonátové horniny: Travertín - 54-Bešeňová (VP), 55-1.evice (DP), 56-1.udrová (VP). 57-Spišské Podhradie 
-Dreveník (DP, ŤP), SS -Vyšné Ružbachy (HG), 59 -Žehra (VP, ZP) ; Vápenec - 60-Beluka (Š), 61-Bralo (VP), 62-Bohúňovo (VP), 63-Černá (V. Klíž) (VP), 64-Čipčie 
(VP), 65-Čoltovo (VP), 66-Dobrá (Š), 67-Dlhá nad Oravou (Š), 6S-Harmónia 0(Š), 69- Honce (VP), 70-Homôlka (VP), 71-Hoblík (VP) , 72-lstebné (Š), 73-Jablonové (Š), 
74-Jelšava-Dúbrava (Š), 75-Jelšavská Teplica (VP), 76-Kameňany (VP), 77-Klížske Hradište (TP), 78-Kopce (Veľký Klíž) (VP), 79 -Komjatná (Š), 80-Kostolný vŕšok 
(Veľký Klíž) (VP). Sl-Licince (VP), S2-Limbach (Š), 83-Liptovské Sliače (VP), S4-Lopej (VP), SS-Lošonec (Š), S6-Lubeník (VP), S7-Malé Košecké Podhradie (Š), 
SS-Oravice-ľichá dolina (Š), S9-Petrova Lehota (Š), 90-Predhorie (Š), 91-Plavecký Mikuláš (Š) , 92-Prievaly (Š). 93-Prihradzany- Skalka (ZP), 94-Poniky (VP), 
95-Prepadlé (Š), 96-Rohožník (Š), 97-Ružiná (PP), 9S-Salaš (VP), 99- Sliezske (Š), l00-Slovenská Ľupča (VP) , l01- Sološnica (Š), l02- Strelnice (Š), 103-Striežovce (Š), 
104-Suchá Driekyňa (VP), l05-Stará Ľubovňa (VP), l06-Šumiac (VP), l07-Vývrat (Š), !OS-Zuberec - Podspády (Š), 109-Žažkov (Š); Mramor - 1 l0-Burda (Š), 
111-Havrankovo (VP), 112-Silická Brezová (DP, ŤP), 113-Hefpa (VP), 1 14-Hnúšťa (Š), 115-Markuška (VP), 116-Meliata (Š, VP), 117- Ochtiná (VP), 1 !S-Rákoš (VP, ŤP), 
119- Tisovec-Magnetový vrch (Š, VP), 120-ľuhár (DP). I II. Hlbinné vyvrené horniny: Granodiorit - 121 - Banky (VP) , 122- Barvínek (Š), 123-Č ervená Skala -Župkov (VP), 
124-Čierna Lehota (Š, VP), 125-Dobroč-Kerašovo (VP), 126-Zuberec (Š), 127-Hefpa-dolina Postal' (VP), 12S-K erašovo (OP), 129-Mokrá Lúka (Š, ZP), 130-Návorište 
(VP), 13 !-Pohorelá (VP), 132--Poruba-Malinová (Š ), 133-Revúca (Š, VP), 134-Sihla I, II , III (VP, ZP), 135-Tisovec-Strieborný potok (Š); Peridotir - 136-Filipovo (VP). 
lY. Vulkanické vyvrené horniny: Andezity - 137- Babiná - Sása (VP), l3S-Brekov (VP), 139-Breziny (V P, DP), 140-Čierne Kľačany (VP, PP, DP). 141-Fintice II. (ŤP) , 
142-Homá Ves (Š, VP), 143- Horný Župkov (VP), 144-Hubošovce (PP), 145-Kamenec pod Vtáčnikom (Š, VP). 146-Kňazova hora (VP). 147-Machulince (VP), 
14S-Makovište-Dolina (VP), 149-Malá Lehota (VP), 150- Nová Lehota - š echwaldská dolina (VP), 151-Obyce-Čilíková (VP), 152-Opatovce-Zlaté Moravce (ZP), 
153-Ostrý Grúň (Š, VP), 154-Podhradie (Š), 1 55-Prochoť (Š, VP), 156-Remata I, II, III (VP), 157- Ruskov-Strahufka (VP, PP) ; !SS-Sása (PP. ŤP) , 159-Sixovka (VP), 
160-Stará Hora (VP), 161-Stožok (PP, DP), 162-Šiatorská Bukovinka I, II (DP), 163-Štangarígel (VP), 164-Tri kamene-Dobrá Niva (VP, DP), l 65-Zvolen- Likie r (ZP), 
166-Žitavany (VP), 167-Župkov (Š). Ryolit - 16S-Hlboká dolina-Tisovo bralo (VP), 169-Hliník nad H ronom (PP), 170-Nová Baňa (VP); Diabáz - 17 1-Dobšiná (Š), 
172-Markuška (VP); Čadič- 173-Čamovce (DP), 174-Bulhary (PP), 175-Konrádovce (PP, DP); M elafýr - 176-1.ošonec (Š), 177-Piesok (VP). V - M etamorfované horniny: 
Serpen1ini1 - l7S-Breznička (S) , 179-Muránska Dlhá Lúka (S); Amfibolit - ISO-Burda (Š), !SI - Žélezná studnička (Š) ; Ortorulv - IS2-Tisovec-Slávča (Š). S-štúdia, 
VP - vyhľad . prieskum. DP - deta ilný prieskum, ZP - združený prieskum, ŤP - ťažobný prieskum, HG - hydrogeologický priesku·m. 
Fig. 4. Regional distribution of inves tigated deposits for orna mental and building stone production. 
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Súčasný stav ťažby hornín Slovenska 

Súčasný stav ťažby hornín na sledované účely na 
Slovensku· približuje tab. 4, 5 a obr. 3. 

travertín 
andezit 

čadič 

ryol it 

TAB. 5 
Prehlad o ložiskách hrubej kamenárskej výroby 

Review of hui/ding stones production deposils 

Spišské Podhradie ( 1 ), Žeh ra (2), Ludrová (3 ); 
Dobrá Niva (4), F intice (5). Hubošovce (6), Siatoroš 
(7), Sása (8). Detva- Piešť (9) , Siatoroš-Bukovina 
(10). Stožok (1 1), Čierne Kľačany (12); 

- Konrádovce (13). Bulhary (14): 
- Hl iník n/Hr (15). 

Závody na opracovanie suroviny boli zmodernizo
vané, alebo boli vybudované nové. Strojové vybave
nie väčšiny závodov zodpovedá už súčasným vyso
kým nárokom na spracovanie suroviny (Levice, Spiš
ské Podhradie, Tuhár, Krupina). V s úč asnosti je na 
Slovensku 8 spracovateľských závodov. 

Závery o surovinovom zabezpečení 
stavebných a dekoračných kameňov na S lovensku 

Rozsiahly geologický priesk um stavebného a deko
račného kameňa na Slovensku v 70. až 80. rokoch 
prehodnotil 182 ložísk ( obr. 4. ). Potvrdil, že v dôsled
ku geologicko-tektonických pomerov na území Slo
venska je len málo ložísk, kto ré spÍňajú všetky 
geologické, technologicko-ekonomické a ekologické 
kritériá ťažby. Tieto ojedinelé mies ta sú väčšinou 

miestom stretu záujmov s inými organizáciami, ktorý 
sa musí čas to rieši ť na úrovni minis ters tiev, resp. 
Predsedníctva vlády (napr. ložisko 2ehra). 

Ekonomické využívanie sledovanej surovinovej zá
kladne Slovenska si vyžaduje dlhodobé zos ú laďova

nie ložiskových pomerov, kvalitatívnych a kvantita
tívnych kritérií, cenových relácií, stretov záujmov 
a pod. 

Vo všeobecnos ti možno problematiku jednotlivých 
skupín hornín využívaných na sledované účely uza
vrieť nasledovne : 

- V skupine spevnených klastických sedimentov 
(pieskovcov) treba vyriešiť rozpory medzi požia
davkami stavebnej praxe (rekonštrukčné práce) 
a možnosťou našej surovinovej bázy v súčasnosti. 

Geologický prieskum zistil ložiská vhodné na ťažbu 
- Livovská Huta, Hertník, Chtelnica-Malé skalky 
(Tozsér et al., 1985). Začatie, resp. obnova ďalšej 

ťažby týchto hornín (Lúky pod Makytou, Králiky) sú 
spojené s riešením cenovej politiky v kamenárskom 
priemysle, riešením stretov záujmov, ako i s pružnos
ťou a operatívnosťou pri znovuotvorení ložiska. 

Na základe výsledkov vykonaných prieskum
ných prác by sa mala ťažba karbonátových hornín, 

predovšetkým travertínu, v rozsiahlejšej mie re rozši
rovať i na ložiská vápenca a mramoru. Najperspektív
nejšie ložiská sú v Klížskom Hradišti, Silickej Brezo
vej, Lopeji a v Prihradzanoch. 

- Zo skupiny hlbinných vyvrených hornín ako 
perspektívne možno označiť ložiská granodioritu 
Čierny Balog, Sihla-Tlstý Javor a Mokrá Lúka. 
Uvedené lokality sú zaradené do in vestičnej výstavby 
koncom 8. 5RP, čo umožní exploa táciu ich ložísk. 
Využitie perspektívneho ložiska Heľpa-dolina Po
stá ľ je podmienené vyriešením stre tov záujmov (ložis
ko sa nachádza na okraji chránenej krajinnej oblasti 
Muránska planina). 

- Základným predpokladom bezproblémového, 
ekonomického využívania vulkanických vyvrených 
ho rnín je revízia kritérií nasiakavosti a objemovej 
hmotnosti v základných i predmetových normách, 
ktoré sú v rozpore so súčasnými petrologickými 
vedomosťami o pórovitých vulkanických horninách. 

Okrem andezitu a ryoli tu nepripadá na Slovensku 
do úvahy ťažba iných pe trografických typov hornín 
(nevhodná blokovitosť). Perspektívne sú ložiská an
dezitu Šiatorská Bukovinka, Fintice, Dobrá Niva
Tri kamene a Šiatoroš. 

- Metamorfované horniny Slovenska neposkytu
jú ( okrem mramoru uvádzaného v skupine karboná
Lových hornín) materiál, ktorý spÍňa požiadavky na 
exploatáciu a nepredstavujú perspektívnu surovinu. 
Ďalšia etapa výskumu si vyžaduje podrobné inži

nierskogeologické štúdium vlastností vulkanických 
hornín a pieskovcov Slovenska z hľadiska ich použi
teľnosti na sledované účely a spoluprácu pri tvorbe 
nových, resp. revízii existujúcich noriem stanovujú
cich kri tériá použiteľnosti hornín pre uš ľachtilú 

a hrubú kamenársku výrobu. 
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Raw materials for ornamental and dimension stone production m the Slovak Socialist 
Republic 

The paper evaluates results of long-year extensive pro
spection work aimed at the discovery of construction stone 
raw materials for omamental and dimension stone produc
úon in Slovakia. Numerous projects of geological prospec
tion and exploration investigated altogether 182 deposits in 
various rocks for this purpose. In a regional assessment of 
ob tained results, the following rock varieties are taken in 
consideration : consolidated clastic sedimen ts, carbonates, 
plutônic igneous rocks, volcanic igneous rocks and meta
morphics. Results of prospection according to these rock 
groups are evaluated together with the assessment of their 
bearing on future exploitation. Significant difficulties result 
from strong tectonic disturbances of Slovakian rocks what 
is expressed by different Standard requirements in Slovakia 
if compared with standard rewuirements valid for the 
Czech territory (Tab. 3). The most significant rock type in 

Slovakia remain, also for the fu ture, the carbonates, namely 
travertíne. Extensive reconstruction wmk on historical 
buildings in Slovakia requires the opening of new quarries 
in sandstone to produce omamental and dimension stone. 
Greater attention will be paid to volcanites the use of which 
is at present hindered by unappropriate requiremen ts on 
water absorption established fo r consistent igneous aggre
gate stone raw. lnvestigation results motivated tasks for the 
future, from which the most important is to broaden the 
engineering geological knowledge of volcanic rocks and 
even of sandstones in Slovakia. · 

In the future the prepara tion of new standard require
ments and the revision of exis ting ones will be neccessary to 
prevent the state when the existing prescriptions would 
hinder the ornamental and dimension stone prod uctions by 
unsuitable limits. 
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Bazalty Cerovej vrchoviny a možnosti ich ďalšieho využívania 

ANTON HRNČÁR, SAMUEL HRUŠKOVIČ 

Geologický prieskum, š. p., Spišská Nová Ves 

(Doručené 23. 11. 1988) 

Basalts of the Cerová vrchovina M ts. and possibilities of their further ose, Western Slovak.ia 

The paper surnrnarizes recent knowledge of the basalt stone raw in the Fiľakovo Basalt Forrnatio!! and 
gives indications of -its reserve potential as high-quali ty construction stone and raw rnaterial for 
multi-purpose use. 

Úvod 

Najväčšie rozšírenie bazaltových hornín v neovul
kani toch SSR je v Cerovej vrchovine v okolí Fiľakova 
na južnom Slovensku. Produkty bazaltového vulka
nizmu vrchnopliocénneho až pleistocénneho veku 
tvoria ložiská stavebného kameňa vysokej kvality 
a viacúčelového využitia. 

Známe sú aj výskyty bazaltových trosiek neprie
myslového významu. V 60. rokoch sa sčasti vyťažilo 
ložisko pri kóte Dunivá hora pri Starej Bašte. Pri 
Blhovciach sa v 50. rokoch ťažili bazaltové tufy 
a tufity ako materiál, ktorý sa používal ako hydraulic
ká prísada pri výrobe cementu. 

Z bazaltových hornín majú najväčšie predpoklady 
na využívanie nefelinické bazanity, ktoré sa ťažia ako 
stavebný kameň na výrobu štrkodrvín, ako lomový 
kameň a vyrábajú sa z neho výrobky hrubej kame
nárskej výroby. Využívanie bazaltov pre petrurgické 
účely je doteraz minimálne. 

Geologická stavba fiľakovskej bazaltovej formácie 

Produkty bazaltového vulkanizmu širšieho okolia 
Fiľakova sú označované ako fiľakovská bazaltová 
formácia. Vekové zaradenie sa opiera o biostratigra
fické zhodnotenie cicavčej fauny z redeponovaných 
tufov a tufitických sedimentov z okolia Hajnáčky 
(Fej far, 1964) a o rádiometrické datovanie metódou 
K /Ars vekmi v intervale 2,7-1,5 mil. rokov. 

Fiľakovská bazaltová formácia predstavuje priesto
rovo nesúvislé relikty produktov bazaltového vulka
nizmu (obr. l). Prevažne sa jedná o lávové prúdy 
a pokrovy, v menšej miere sú zastúpené struskové 
kužele, pne a dajky. Novo identifikovanými typmi 
formácie sú relikty tufových kužeľov, maarov 
a diatrém (Konečný a Lexa, 1976). 

Produkty bazaltového vulkanizmu tvoria v sucas
nosti hrebeňové časti a najvyššie vrcholy Cerovej 
vrchoviny. Ich akumulácia prebiehala v nížinných 
častiach vtedajšieho reliéfu . Bazaltové horniny ležia 
väčšinou priamo na zhruba zarovnanom povrchu 
hornín spodného miocénu. Niekedy sa v ich bezpro
strednom podloží nachádzajú šošovky fluviálnych 
štrkov a pieskov, čo je dôkazom pohybu lávových 
más v údoliach paleoreliéfu. 

Najrozšírenejším typom vulkanických foriem sú 
lávové prúdy a pokrovy. Ich mocnosť sa pohybuje 
v rozpätí 10-50 m, len výnimočne viac (Bulhary; 
obr. 2). Plošný rozsah pokrovov dosahuje maximálne 
2-3 km 2 a ich dÍžka sa pohybuje v rozmedzí 
0,2-5 km pri šírke od 100 do 1 OOO m i viac. Pre 
prúdy je charakteristické zmenšovanie mocnosti sme
rom k okrajom, čo je dôkazom ich vylievania do 
terénnych žľabov, ako i toho, že ich pôvodné rozšíre
nie nebolo oveľa väčšie, ako je v súčasnosti. Hlavné 
vulkanické centrá možno prisúdiť najvyšším vrcho
lom v území Cerovej vrchoviny, ako sú Veľký a Malý 
Bučoň medzi Bulharmi a Konrádovcami, Buda južne 
od Blhoviec, Ostrá skala a Ragač pri Hajnáčke, 

Pohanský vrch severne od Starej Bašty, Dunivá hora 
a Medvecká výšina východne od Šiatorskej Bukovin
ky a Monica južne od Čamoviec. 

V nadloží bazaltových prúdov a pokrovov sa na 
väčšine lokalít nachádzajú bazaltové vulkanoklastické 
horniny; ktoré sú v najvyšších polohách vplyvom 
procesov kaolinizácie značne premenené až zílovate
né. Sú hnedých a hrdzavých farieb, často s úlomkami 
troskovej lávy, zvetraných pórovitých bazaltov 
a popola. Na niektorých ložiskách (Bulhary) sú medzi 
týmito vulkanoklastickými horninami aj bazaltové 
tufity a piesčité tufity, ktoré v malej mocnosti vystu
pujú iv podloží niektorých ložísk (Čamovce, Husiná). 
Mocnosť vulkanoklastických hornín je na jednotli-
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Obr. l. Mapa rozšírenia bazaltových hornín , ( erovej vrchovine. l - alkalické bazalty a bazanity , 2 - aglomeráty a aglutináty, tufy 
a lapilové tufy, 3 - relikty struskových kuželov, \\Značenou situáciou kráteru , 4 - deluviálne sedimenty. 
Lokality bazaltov v Cerovej vrchovine: CD - Šiatorská Bukovinka-Duhár, @- Hajnáčka, Q)- Čamovce, @- Rátka-sever, G)
Rátka-juh , @ - Fiľakovské Kováče , (j)-Trebelovce-Lazy, @ - Husiná, ® - Veľké Dravce , @- Bulhary,@- Konrádovce, 
@ - Stará Bašta,@ - Šiatorská Bukovinka-Mačacia,(@) - Čakanovce-Tri chotáre , @ - Gortva , @- Blhovce , @ - Šávoľ , @ 
- Hajnáčka-Ragač, @ - Nová Bašta-Dunivá hora. CD- @ lokal ity laboratórne technologicky odskúšané pre výrobu minerálnych 
vlákien v rokoch 1984-1985, @, Q), G), (j), @ , @ - lokality v ťažbe (1986), Q), @, @,@ - lokality s overenými zásobami kat. 
B + C1,, @ - lokalita s overenými zásobami kat. C2 , CD,@,@, G), (j), @ , ®· @, @, (@), @,@-lokality s prognóznymi zdroj
mi v kat. P 1 a P2 , @), @ - lokality strusky preskúmané ( 1956, 1960). 

Fig. l. Sketch map of basalt occurrences in the Cerová vrchovina Mts. 1 - alkali basalt to basanite, 2 - agglomerate to agglutinate , tuff 
and lapilli tuff, J - scoria cone remnant, 4 - delluvial sediment. 
Localitics: CD - Šiatorská Bukovinka-Duhár, @ - Hajnáčka , G) - Čamovce , @ - Rátka-north, G) - Rátka-south, @ -
Fiľakovské Kováče, (j) - Trebeľovce-Lazy, @- Husiná, ® - Veľké Dravce,@ - Bulhary,@- Konrádovce,@ -Stará Bašta, 
@ - Šiatorská Bukovinka-Mačacia, (@) - Čakanovce-Tri Chotáre, @ - Gortva, (@ - Blnovce, @ - Šávoľ, @) - Hajnáčka-Ra
gač, @ - Nová Bašta-Dunivá hora Laboratory test for mineral wool production available from localities No. CD-@, exploited de
posit in,1986: @, Q) , G), (j),@ and@, industria! reserves calculated: Q) , @,@,@, prognostic resources assessed: (j) , @, @, 
G), (j) , @, @), @, @, @, @, @, cinder deposit explored in 1956-1960 @,@ 
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Obr. 2. Geologický rez ložiskom nefelinického bazanitu Bulhary. 
1 - čadičové aglomeráty, tufy, 2 - pórovitý čadič, 3 - čadič 

masívny. 4 - podložné prachovce a pieskovce. 

Fig. 2. Geological profile of the Bulhary basalt deposit. 1 - basalt 
agglomerate and tuff. 2 - vesicular basalt, 3 - massive basalt, 
4 - siltslone and sandstone. 
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Obr. 3. Geologický rez ložiskom nefelinického bazanitu Konrádov
ce. l - tufy a tufity, 2 - pórovitý čadič , - 3 - čadič masívny. 
4 - piesky a pieskovce. 

Fig. 3. Geological profile of the Konrádovce nepheline basalt 
deposit. 1 - tuff and tuffite, 2 - vesicular basalt, 3 - massive 
basalt, 4 - sand and sandstone, 

o 2 3 4km 

1~ 

2~ 

3~ 

4[=:=J 

Obr. 4. Geologický rez ložiskom nefelinickébo bazanitu Stará 
Bašta. 1 - čadičové aglomeráty, tufy, tufity. trosky, 2 - pórovitý 
čadič, 3 - čadič masívny, 4 - podložné pieskovce s tufitmi. 

Fig. 4. Geological profile of tbe Stará Bašta nepheline basanite 
deposit. 1 - agglomerate tuff, tuffite, scinder. 2 - vesicular rock, 
3 - massive rock, 4 - sandstone with tuffite layers. 

vých prúdoch a pokrovoch značne premenlivá, pohy
buje sa od 5 do 30 i viac m. Spravidla narastá od 
okrajov bazaltových telies smerom do stredu, čo je 
však zreJme už dôsledok erózie. Najvyššie ležiace 
hlinité sedimenty nad kaolinizovanými vulkanoklas
tickými horninami v nadloží bazaltových prúdov 
a pokrovov sa označujú (Pristaš, 1983) ako eolicko
del uviálne sedimenty, t. j. spraše a sprašové hliny. 

Vnútorná stavba bazaltových prúdov a pokrovov je 
rovnaká, Tvorí ich masívny odplynený bazalt bloko
vej až doskovitej odlučnosti, zriedkavejšie, najmä 
v spodných častiach prúdov, aj stÍpcovitej odlučnosti. 
Plochy odlučnosti sú prevažne paralelné a kolmé na 
povrch alebo na bázu telies. V horných častiach 

prúdov .i pokrovov je častý rozpad bazaltov typu 
„sonnenbrand" na drobné sférické fragmenty. Okraje 
a povrch prúdov tvoria vesikulárne a struskovité 
brekcie. 

Pri oceňovaní ložiskového významu bazaltových 
telies, ktoré sa na povrchu prejavuJu výraznými 
východmi tvoriacimi obyčajne skalné bralá v niekoľ
ko stometrových vzdialenostiach, najdôležitejšiu úlo
hu zohrávajú skrývkové pomery ložísk. Rad lokalít 
s mohutnými povrchovými východmi bazaltov po 
preskúmaní vrtmi sa ukázal ako nevhodný na ťažbu 
z hľadiska súčasných kritérií na skrývkové pomery 
ložísk. 

Petrografické a chemické zloženie bazaltov 

Petrografickou a petrochemickou charakteristikou 
bazaltov sá podrobne zaoberala Mihalíková (1966) 
a Balogh, Mihalíková a V ass ( 1981 ). 
Vzhľadom na pozíciu v diagrame Si02 - Na20 

- K20 (Kuno, 1968) bazalty Cerovej vrchoviny 
patria do alkalickej série. V zmysle klasifikácie Do
nalda a Katsuru (1964) sú v oblasti zastúpené alkalic
ké olivinické bazalty a nefelinické bazanity. Ako 
výrastlice vystupuje olivín, augit, čadičový amfibol, 
nefelín , plagioklasy a magnetit. Základnú hmotu 
pilotaxiticko-trachytickej, mikrodoleri ticko- fonoli tie
kej alebo doleritickej štruktúry tvorí variabilné množ
s tvo olivínu, pyroxénu, pargasitu, rhänitu, plagiokla
su, nefelínu, palagonizovaného skla a sekundárnych 
karbonátov. Väčšinou ide o nefelinické bazanity, 
v menšej miere (Ragač a Šurice) o alkalické oli vinické 
bazalty. 

Podrobný petrografický výskum bazaltov Cerovej 
vrchoviny z lokalít, ktoré holi skúmané v rámci štúdie 
surovín na výrobu minerálnych vlákien v SSR, vyko
nal Grenar (1985). Jeho výsledky v zásade zodpove
dajú starším poznatkom, aj keď v zastúpení minerá
lov v horninách sú v niektorých lokalitách odlišnosti, 
čo zrejme vyplýva zo sku točnosti, že mineralogické 
zloženie bazaltov kolíše aj v rámci lokality (tah. 1). 

TAB.! 
Semikvantitatfvne zastúpenie minerálov v bazaltoch 
Semiquantitative dala on mineral content of basalts 

6 
'@) <F1 

Cl Cl 

Lokalita C::: ::;. 

Siatorská Bukovinka-
Duhár 36 
Hajnáčka 58 
Č:amovce 49 
Rá tka-juh 68 
Rátka-sever 66 
Fi ľ. Kováče 49 
Trebefovce-Lazy 48 
Husiná 35 
Bulliary 35 
Konrád ovce 41 
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19 
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Možnosti využívania bazaltov ako suroviny 
na výrobu minerálnych vlákien 

V ČSSR sa vo výrobe minerálnych vlákien najlep
šie osvedčili ( chemické a minerálne zloženie, nízke 
teploty tavenia a viskozita) ;vyvrené výlevné horniny, 
najmä bazalty. 

Z hľadiska výroby minerálnych vlákien bolo v SSR 
doteraz podrobnejšie preskúmané len ložisko nefeli
nického bazanitu Brehy pri Novej Bani (Hruškovič, 
1971). Preto sa na základe požiadavky Slovenského 
geologického úradu Bratislava v rokoch 1983-1986 
v SSR uskutočnil výskum surovinovej základne hor
nín vhodných na výrobu minerálnych vlákien. 

Vykonaný výskum i doterajšie skúsenosti z výroby 
minerálnych vlákien ukazujú, že rozhodujúcim fakto
rom na získanie vlákien s požadovanými vlastnosťami 
je hlavne chemické zloženie suroviny, prípadne vplyv 
jednotlivých kysličníkov, odhliadnuc od iných ďalších 
faktorov, akým je napr. vplyv použitej výrobnej 
technológie. Pri posudzovaní hornín je preto základ
ným kritériom chemizmus horniny, pričom sa prihlia
da i na zastúpenie niektorých ťažko taviteľných 
minerálov, ako je olivín a pod. 

Výslednú kvalitu vlákna, predovšetkým jeho che
mickú stálosť, najviac ovplyvňuje obsah hlavných 
oxidov, ako sú Si0 2, Ab03, CaO a MgO. V chemizme 
bazaltových hornín skúmaných lokalít je najväčšie 
kolísanie v obsahu CaO a MgO. Obsah Ca O kolíše od 
5,96 % (Hajnáčka) do 10,54 (Konrádovce) a MgO od 
5,44 (Hajnáčka) do 13,28 % (Čamovce ). Podľa che
mizmu najnižšiu hodnotu modulu kyslosti (MK) má 
hornina lokality Konrádovce - 2,96 a najvyššiu 
hornina lokality Hajnáčka - 5,30. Modul viskozity 
(M v) je priaznivý pri všetkých lokalitách, pretože sa 

TAB. 3 

pohybuje od 1,72 (Čamovce) do 2,51 (Hajnáčka), 
a požadovaná hodnota je 1,4 (tab. 4). 

Vykonaný výskum, ktorého technologickú zložku 
zabezpečoval Ústav pre výskum nerastných surovín 
v Kutnej Hore, preukázal, že z bazaltových hornín 
Cerovej vrchoviny sú vhodnejšie typy hornín s níz
kym obsahom olivínu a ťažko taviteľných živcov. Ako 
najperspektívnejšie lokality boli vytypované Husiná, 
Veľké Dravce, Trebeľovce-Lazy a Konrádovce 
( obr. 3). 

TAB. 2 
fažba bazaltov v rokoch 1976-1986 (v tis. m 3) 

Exploitation of basalts during 1976-1986 (in 1housands of m1) 

Ťažba v r. Ťažba vr. 1989 Ťažobná 
Lokalita 1976-1985 spolu pre HKV organizácia 

Bulhary 220 21 21 SPK Lev ice 
Camovce 616 61 SPK Levice 
Husiná 579 40 CS B. Bystrica 
Hajnáčka, Rátka , 
Nová Bašta, 
Trebeľovce 600 60 20 JRD 
Brehy pri 
Novej Bani 397 34 lzomat Nová 

Baňa 

Spolu 3 054 277 41 

Ťažba a využívanie bazaltových hornín 

Ťažba bazaltov v Cerovej vrchovine má dávnu 
tradíciu, pretože bazalty sa už v historických dobách 
využívali ako stavebný kameň. Ešte pred nedávnom 
bola značne rozvinutá výroba dlažobných kociek 

Technologické vlastnosti olivinového bazanitu niektorých ložisk 
Techno/ogical properties of olivine basanite /rom some deposits 

Lokalita Objem. Merná Póro- Nasia- Mrazu- Trvanli- Pevnosť v tlaku (v MPa) po OtÍka- Drviteľnosť 
hmotnosť hmotnosť vitosť kavosť vzdornosť vosť -,,ysu- nasiak- zmra- vosť v náraze 

kg/m' kg/m ' (%) (%) (%) (%) šení nutí zení (%) KDR 

Konrád ovce 2 920 2 978 0,11 213 2 IO 7,5 
3 006 3 077 0,22 220 230 9 ,7 

Veľké Dravce 2 760 2 950 2,82 0,54 0,04 200 140 196 15,6 0,42 
2 860 2 980 6,07 1,51 0,12 232 249 230 25,4 1,07 

Husiná 2 740 2 950 3,40 0,90 0,10 0,20 177 180 168 17,4 0,54 
2 840 2 970 6,80 1,70 0,40 0,50 190 )97 183 23,3 1,04 

Bulhary 2 790 2 902 1,45 0,38 0,IO 0,15 236 162 148 14,4 0,59 
2 880 3 032 5,00 1,60 0,25 0,50 315 298 262 23,3 0,75 

Camovce 2 674 2 944 1,50 0,38 0,10 0,10 110 93 88 18, 1 0,70 
2 897 3 005 l0,00 2 ,60 4, 10 7,30 235 225 204 36,0 1,30 
2 735 2 900 0 ,20 120 11,2 

Stará Bašta 2 880 2 940 0,98 230 16,7 

Vysvetlenie a spôsob stanovenia jednotlivých parametrov v CSN 72 1151-59 a CSN 72 1170-81 
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a obrubníkov na najznámejších lokalitách Konrádov
ce a Bulhary. V súčasnosti sa výroba týchto výrobkov 
tzv. hrubej kamenárskej výroby neustále znižuje, ani 
nie tak pre nezáujem spotrebiteľov, ako pre nedosta
tok pracovných síl, pretože pretrváva ručná výroba 
týchto výrobkov. V súčasnosti sa bazalty spracováva
jú hlavne na drvené kamenivo na stavebné účely 
a v nepatrnej miere aj na výrobu minerálnych vlákien 
(tab. 2). V roku 1983 sa z ložiska Konrádovce 
v závode Izomat v Novej Bani spracovalo asi 8 OOO 
ton drveného kameniva frakcie 63-125 mm. V roku 
1986 sa ťažilo na lokalitách Bulhary, Camovce, Haj
náčka, Húsiná, Konrádovce, Rátka, Nová Bašta 
a Trebeľovce-Lazy. Prehlad ťažby od roku 1976 
uvádzame v tab. 2. Pre úplnosť je doplnená aj lokalita 
Brehy pri Novej Bani. 

Údaje o ťažbe vykonávanej miestnymi JRD sú len 
približné. V posledných rokoch dochádza k mierne
mu poklesu ťažby, čo vyplýva hlavne z nedostatku 
živičných obalových zmesí na cesty. Surovinová zá
kladňa bazaltov v Cerovej vrchovine však umožňuje 
i podstatné zvýšenie ťažby, a to nielen na výrobu 
drveného kameniva, ale aJ na hrubú kamenársku 
výrobu a na petrurgické spracovanie. 

Doterajšia preskúmanosť a prognózne zdroje 
bazaltových hornín fiľakovskej bazaltovej formácie 

Geologická preskúmanosť fiľakovskej bazaltovej 
formácie nie je vzhľadom na jej priestorové rozlože
rue rovnomerná a úplná. Doterajšie vyhľadávacie 
a prieskumné práce sa obmedzovali len na blízke 
okolie ťažených lokalít a ložísk komunikačne najvý
hodnejších. Realizované geologickoprieskumné prá
ce na lokalitách Bulhary, Blhovce, Č:amovce, Fiľakov
ské Kováče, Husiná, Gortva, Konrádovce, Rátka, 
Stará Bašta a Trebeľovce boli zamerané na overenie 
zásob stavebného kameňa a na lokalitách Stará Bašta 
a Hajnáčka-Ragač na overenie zásob bazaltovej tros
ky, či troskovej lávy. 

Podľa evidencie zásob nerastných surovín v SSR 
bilančné zásoby bazaltov sú evidované len na ložis
kách Husiná, Bulhary, Konrádovce, Camovce a Veľ
ké Dravce v kategóriách B + C 1 + C2 v množstve 
okolo 12 mil. m3, z toho asi polovica v kat. C2. 
Skrývkové pomery na týchto lokalitách sú veľmi 
rozmanité, od 1 : 2 až 3 na lokalite Konrádovce až po 
1 : IO na lokalite Čamovce. 

V oblasti ďalej odhadujeme ďalších 40-60 mil. m3 

prognóznych zdrojov kategórie P2 (v zmysle metodic
kých pokynov SGÚ Bratislava). Ide o prognózne 
zdroje bazaltov pri predpokladanom skrývkovom 
pomere 1 : 7 až 1 : 4 na lokalitách Husiná, Veľké 
Dravce, Hajnáčka, Trebeľovce, Stará Bašta (obr. 4), 
Siatorská Bukovinka-Duhár, Siatorská Bukovinka
Mačacia, Sávoľ-Bulhary a Blhovce. 
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Pri skrývkovom pomere 1 : 3 až 1 : 2 možno pro
gnózne zdroje bazaltov odhadovať až na 80-
100 mil. m'. 

Bazaltové horniny Cerovej vrchoviny so svojimi 
výbornými fyzikálno-mechanickými vlastnosťami sú 
v SSR prakticky najkvalitnejšou surovinou na výrobu 
drveného kameniva i pre tzv. hrubú kamenársku 
výrobu (tab. 3). Pretože ich rozšírenie je obmedzené 
len na túto oblasť, treba ich využívať racionálne, čo 
však neznamená, že ich ťažbu nemožno podstatne 
rozšíriť. Dôkazom, že ich ťažba je efektívna aj pri 
zhoršenom skrývkovom pomere, je lokalita Husiná 
so skrývkovým pomerom 1 : 4 až 1 : 3. 

Racionálne využívanie tejto jedinečnej surovinovej 
základne si vyžaduje aj podrobnejšie spoznanie jej 
celkového potenciálu. Preto považujeme za potrebné. 
aby sa uvádzané prognózne zdroje podrobnejšie 
preskúmali s cieľom overiť zásoby v kategórii P, 
a sčasti C2. 
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Nové a súčasne ťažené ložiská štrkopieskov Podunajskej nížiny a Záhoria 

PETER KABINA 

Geologický prieskum, š. p., Spišská Nová Ves, geologické stredisko Bratislava 

(Doruc'ené 23. JJ . 1988) 

New and exploited deposits of grave! sand in the Danube lowland and Záhorie 

After the cease of exploitation from small and local grave! sand deposits requiring undesirable fertile 
!and occupation, only large capacity deposits of regional significance preserved in the Záhorská nížina 
and Danube lowlands. These deposits are equipped wi th up to date exploitation technology and assure 
maxima! depthward extraction of deposits. The paper gives new data on geology and exploitation data 
from IO most significant deposits of grave! sand in the area. These all have been explored in the last 15 
years giving characteristics on petrographic composition, and mechanical textu re. It is imporlant for the 
complex use of !and that important grave! sand deposits have been ascertained within inundation areas 
of waterwork constructions on the Váh and Danube rivers (Kráľová and Hrušov) under the water table 
originated by peat exploitation for agricultural purposes (Veľký Grob). 

Úvod 

V geografických rajónoch Záhorskej a Podunajskej 
nížiny sú sústredené ložiskovo najvýznamnejšie aku
mulácie štrkopieskov v SSR. 

Pri súčasnom pohľade na zásoby ťaženého kameni
va v Záhorskej nížine možno jeho ložiská rozdeliť na 
malé a veľké. 

Malé ložiská sa geneticky viažu na fluviálno-eolic
kú činnosť v poriečnej nive a v starých terasových 
stupňoch rieky Moravy v kombinácii s viatymi pies
kami, sčasti tiež preplavenými, s mocnosťou suroviny 
4 až 5, najviac 8 metrov. Sú to ložiská s neveľkými 
zásobami. rádove 100-500 tis. m 1 (ktorých vyťaženie 
sa viaže na nežiadúci záber poľnohospodárskej pôdy), 
so životnosťou 2-8 rokov, v súčasnosti odsúdené na 
dožitie, resp. ukončenie ťažby (Sekule, Jakubov, Pla
vecký Štvrtok, kde ťažili Západoslovenské kameňolo
my a štrkopiesky, alebo ložisko Malé Leváre, kde 
vykonáva ťažbu Prefa Velké Leváre). 

Velké ložiská so zásobami nad 4 mil. m 1 a 
s mocnosťou suroviny 10- 12 i viac metrov sú už 
podľa geologických podmienok sedimentácie hlavné
ho toku územia - rieky Moravy - skôr výnimočné. 
V celom rajóne sa nachádzajú dve ložiská tejto 
skupiny. Ložisko Kúty, ležiace severozápadne od 
obce Kúty na ľavom brehu rieky Moravy, bolo 
zistené v rámci surovinovej štúdie povodia. Overené 
zásoby v množstve 5,6 mil. m1 v kategórii C 2 a 
s priemernou mocnosťou 8,2 m pred.stavuj ú staro-

kvartérnu výplň tzv. kútskej depresie, ktorej maxi
málna mocnosť je 14 m. Surovinu možno definovať 
pri vysokej prevahe pieskovej frakcie ako piesok 
s ojedinelými obliakmi štrku. V petrografickom zlože
ní obliakového materiálu majú velkú prevahu pies
kovce a kremence (44 %) spolu s kremeňom (43 %). 
Podradné zastúpenie majú metamorfné horniny 
(10 %) a rohovce (3 %). Pozoruhodná je rozdielnosť 
zastúpenia hornín v obliakoch vo vertikálnom smere: 
od bazálnych častí depresie smerom k povrchu sa 
postupne znižuje obsah kremeňa z 58 na 30 % 
a zvyšuje sa zastúpenie pieskovcov a kremencov od 
bázy smerom k povrchu z 27 na 60 %. Zámery ďalej 
preskúmať a otvoriť ložisko sa stretli so zamietavým 
stanoviskom vodohospodárskych orgánov, ktoré 
z ochraňovaných zásob podzemných vôd kútskej 
depresie plánujú zásobovať skupinový vodovod pre 
Šaštínske Stráže. 

Charakteristika ložísk 

Ložisko Vysoká pri Morave-Zohor, lež iace na ľavej 
strane inundácie rieky Moravy medzi obcami Vysoká 
pri Morave a Devínske Jazero, predstavuje štrkopies
kové akumulácie wi.irmsko-holocénneho veku, sústre
dené v zohorsko-marcheggskej qepresii neogénu. 
V depresii boli zistené až 22 m mocné kvartérne 
uloženiny polycyklickej pieskoštrkovej sedimen tácie 
kvartéru s občasnými vložkami ílov. Surovinou je 
piesok so štrkom, kde drobné kamenivo značne 
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prevazuJe nad hrubým kamenivom. V obliakovom 
materiáli sa nachádzajú kremeň a kremence (61 %), 
rohovce (13 %), granitické (11 %) a výlevné horniny 
(9 %). Podradne sú zastúpené pieskovce (5 %). Piesko
vá frakcia je zastúpená zrnami kremeňa a živcov 
s malým množstvom sľudy. Priaznivá bola aj okol
nosť, že na povrchu ložiska sa vyskytovala lúčna 

vegetácia, teda nebola to poľnohospodársky využíva
ná pôda. Vlastník ložiska ZKS Bratislava exploatuje 
ložisko tak, že vnútri hraničného priestoru sa pohybu
je plávajúce ťažobné zariadenie - korcový bager, 
vyťažená surovina sa na pásoch transportuje mimo 
hraničného pásma, kde je inštalovaná úpravnícka 
linka na triedenie suroviny. HÍbka súčasnej ťažby 
korcovým bagrom dosahuje 12 m, neskôr sa uvažuje 
o nasadení drapákového bagra do hÍbky 20 m. Súčas
ná ročná ťažba dosahuje 252 tis. m 3 s výhľadom na 
zvýšenie 600 ti s. m3• Výhodou je i neveľká vzdialenosť 
od centra spotreby, ktorým je Bratislava. Dopyt po 
ťaženej surovine presahuje súčasnú výrobu, pretože 
na ložisku prevažuje drobné kamenivo, žiadané na 

Obr. 1. Rozloženie významných ložísk ťaženého kameniva na 
Záh orskej a Podunajskej nížine. 1 - nevyužívané ložiská, 2 
- exploatované ložiská. 
Fig. 1. Distri bution of main exploited grave! sand deposits in the 
Záhorská nížina and Danube lowlands. 1 - unexploited deposit, 
2 - exploited deposit. 

výrobu betonárskych zmesí pre stavebné organizácie 
v Bratislave. 

Najrozsiahlejšie akumulácie štrkopieskov sú v Po
dunajskej nížine, a to z hľadiska plošného rozšírenia 
i celkových mocností štrkopieskových náplavov du
najského náplavového kužeľa v stratigrafickom roz
pätí pleistocén - holocén. V komplexe dunajských 
štrkopieskových uloženÚ1 s maximálnou hrúbkou 
v centre panvy 3 LO m (Janáček, 1969) sú zastúpené 
sedimenty mladého, stredného i staršieho pleistocénu. 
Súčasná technológia ťažby drapákovým bagrom na 
ložisku Rovinka dovolí z tej to mocnosti využívať 
štrkopieskové súvrstvie do hÍbky 50 m. V minulosti 
bola skoro v každej obci malá ťažobňa štrkopieskov 
p_re miestne potreby, teraz sa tie to drobné ťažobné 

jamy zrušili a ich rozloha sa prinavrátila poľnohospo

dárskemu pôdnemu fondu. Do dnešných dní ostali 
v činnosti (okrem niektorých výnimiek) iba veľkoka

pacitné a mechanizované nosné rajónové výrobne 
monopolného ťažiara ZKS Bratislava, k torých 
otvorenie alebo rozšírenie bolo podmienené úspeš-
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ným zavŕšením geologickoprieskumných prác 
a overením nových zásob ťaženého kameniva 
v ostatných 15 rokoch. V centrálnej časti Podunajskej 
nížiny sú rozložené velkokapacitné nosné rajónové 
ťažobne Rovinka, Čierny Brod a Okoč s ročnou 
ťažbou 250 až 400 tis. m 1. Drapákový bager ťaží 

z hÍbky 35 až 50 m. Overené zásoby zaisťujú životnosť 
ložísk na 15 až 40 rokov. Dunajské štrkopiesky sú 
pomerne hrubé, pomer hrubého kameniva k drobné
mu je 4: 1. Na použitie v betonárstve nemajú 
optimálnu zrnitostnú skladbu, treba ich upravovať 
drvením a triedením. 

Na severozápadnom okraji Podunajskej roviny leží 
ložisko Senec, kde po intenzívnej vyše 30-ročnej ťažbe 
ZKŠ Bratislava ostáva pri báze ložiska asi 250 tis. m1 

zásob, čo predstavuje necelý rok ťažby. Ťažba na 
ložisku sa v roku 1990 ukončí, pretože zodpovedné 
orgány nedovolili zabrať poľnohospodársku pôdu na 
ďalšie ťažobné zámery. 

Náhradou za dožívajúcu ťažobňu Senec je overené 
nové ložisko Velký Grob, rozložené na rozhraní 
Podunajskej roviny s Trnavskou pahorkatinou. Zvláš
tnosťou ložiska je výskyt rašeliny v nadloží štrkopies
kov. Ide o slatinnú rašelinu so zvyškami rastlín 
a gastropódov, ktorá sa ťažila na zlepšenie akosti 
ílovitých pôd. Mocnosť rašeliny kolíše od OA do 
2,4 m. Po odťažení rašeliny sa ťaží štrkopiesok, ktorý 
je od vrstvy rašeliny oddelený 0,8 m mocnou polohou 
piesčitých ílov. Mocnosť štrkopiesku kolíše od 8 do 
21,5 m, ojedinele je i 40 m. Pomer drobného 
k hrubému kamenivu je 68 : 32. Štrkopiesky sú ruma
novo-pleistocénneho veku. V obliakovom materiáli 
prevládajú kremeň a kremence (63 %), granitoidné 
horniny (21 %), zvyšok tvoria obliaky karbonátov, 
rohovcov, výlevných hornín a pieskovcov. Pieskové 
zrná sú z kremeňa, živca a karbonátov. V ložisku sa 
vyskytujú šošovkovité polohy ílov maximálne 0,3 m 
mocné, ktoré, ak sa vyskytujú v 2 polohách, boli 
zahrnuté do bloku zásob. Ložisko Velký Grob je 
v Podunajskej nížine výnimočné v tom, že poľnohos
podárske a vodárenské záujmy sú tu v zhode 
s priemyselnou ťažbou štrkopieskov, pretože racionál
nym a komplexným využitím ložiska možno zabezpe
čiť odťaženie rašeliny na zlepšenie ílovitých a vápni
tých pôd v poľnohospodárstve, vyťaženie kvalitných 
štrkopieskov na najnáročnejšie použitie a zo vzniknu
tého jazera čerpať vodu pre veľkokapacitné závlahy. 
Súčasne sa otvára možnosť výstavby strediska na 
rekreačné vodné športy a rybné hospodárstvo. 

Osobitnou skupinou ložísk ťaženého kameniva sú 
novooverované ložiská v zátopných oblastiach zdrží 
energetických vodných diel na riekach Váh a Dunaj. 
Po schválen í projektových úloh výstavby diel sa 
preskúmali rozsiahle priesto ry v zdrži n a vodnom 
diele Kráľová na Váhu a v hrušovskej zdrži na 
dunajskom diele Gabčíkovo-N agymaros. 

Ložisko Kráľová-Šoporňa tvorí surovinovú bázu 
pre nosnú rajónovú ťažobňu ZKŠ Bratislava. 
V centrálnej časti vodnej nádrže bolo overených viac 
ako 40 mil. m1 zásob v kat. C 1. Štrkopiesky ložiska 
majú kolísavú mocnosť od 7,8 m do 19 m. Mocnosť 
skrývky kolíše od 0,3 do 4,5 m. Surovinou sú stredné 
až hrubostredné piesčité štrky, v ktorých percentuálny 
pomer hrubého kameniva k drobnému je 67: 33. 
Petrografícké zloženie materiálu obliakov poukazuje 
na výrazný vplyv sedimentácie rieky Váh, v ktorej 
v porovnaní s dunajskými náplavmi je nižší obsah 
obliakov kremeňa a kremencov ( 42 % ), vyššie zastú
penie granitických hornín (22 %), karbonátov (16 %) 
a pieskovcov (8 %). Škodlivinou sú občasné izolovane 
sa vyskytujúce vložky piesčitých ílov maximálnej 
mocnosti 0,4 m. Skrývka sa odstránila ešte pred 
napustením zdrže. Ťažba plávajúcim korcovým bag
rom s hÍbkovým dosahom do 12 m sa začala roku 
1979. Pri ročnej ťažbe 338 tis. m1 ostalo začiatkom 
roka 1989 na ložisku 30,9 mil. m 1 zvyškových zásob. 

Ložisko Šamorín tvorí surovinovú základňu nosnej 
rajónovej ťažobne ZKŠ Bratislava. V centrálnej časti 
zdrže Hrušov sa predbežným a podrobným prie
skumom pri zachovaní Hydroconsultom Bratislava 
stanovených ochranných pilierov voči jej hrádzam 
overilo 36, 7 mil. m 1 štrkopieskov v kategórii C 1. Bá
za výpočtu sa stanovila do 10 m od povrchu terénu. 
Priemerná mocnosť skrývky je 1,28 m, suroviny 
8, 72 m. Percentuálny pomer hrubého kameniva 
k drobnému je 80: 20. Petrografické zloženie mate
riálu obliakov je pre dunajské štrkopiesky charakte
ristické. Pri vysokej prevahe kremeňa a kremencov 
(76 %) je zastúpenie karbonátov do 15 % a granitic
kých hornín do 10 %. Obsah pieskovcov, rohovcov, 
výlevných a metamorfovaných hornín je I až 2 %. 
Pieskové zrná tvorí prevažne kremeň, v menšom 
a približne rovnakom zastúpení sú živce a karbonáty, 
najmenší obsah má sľuda. V súčasnosti Hydrostav už 
štvrtý rok ťaží skrývku s cieľom do vopred stanove
ných priestorov deponovať skrývkovú hlinu včítane 
pňov v celkovom množstve 5 mil. m 3• Súbežne od 
roku 1984 ZKŠ Bratislava ťažia na ložisku štrkopiesky 
v ročnej výške 636 tis. m 3, takže k 1. 1. 1989 z pôvod
ných 37 mil. m 1 zostáva 34,2 mil. m1 zásob. Korco
vým bagrom sa ťaží do IO m od povrchu terénu. 
Ložisko Kalinkovo leží tiež v zdrži Hrušov a bude 
plniť, podobne ako ložisko Šamorín, funkciu tzv. 
vsakovacej jamy, v ktorej sa ťažbou štrkopieskov 
z vody bude narúšať proces kolmatácie dna zdrže, 
a tým sa umožní dopÍňanie zásob podzemných vôd 
z hrušovskej zdrže v celom priľahlom regióne Zi tného 
ostrova. Surovina je podobného charakteru ako na 
ložisku Šamorín. Skrývkové práce sa začali v polovici 
roka 1988, aby do napustenia zdrže vodného diela 
koncom roka 1989 bolí ukončené a aby sa ložisko 
mohlo zača ť exploatova ť. 
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Volframitovo-scheelitonosné feromagnezity nový typ ložísk vo Východných Alpách 
a možnosti ich výskytu v Západných Karpatoch 

LADISLAV ROZLOŽNÍK 
Katedra geológie a mineralógie BF VŠT, Park Kamenského 15, 043 84 Košice 

( Doručené 8. 6. 1989) 

Wolframite-scheelite bearing ferromagnesite rocks: a new type of ore deposit in tbe Eastem Alps and 
possibilities of i ts occurrence in the West Carpathians 

The paper gives sliort information about Eastalpine deposits of tungsten-bearing ferromagnesite and 
mentions the eventual possibiliti es to discover similar d eposits in tlie West Carpatliians. Ferberite-scliee
Lite ore occurs in the Wes t Carpatliians in the aureole of tlie Rocliovce molybdenium-bearing granite of 
Upper Cretaceous age (Václav el al., 1988). On the otlier hand, if judging from tlie relations on tlie 
gold-sclieelite bearing quartz-carbonate stockworks in the Low Tatra Mts. (Jasenie), then even th e 
scheelite mineralizations in the West Carpathians reveal trends toward the magn esite-talc and siderite 
ore formations which are of regional extent and controlled by shear zones. 

Medzi Východnými Alpami a Západnými Karpatmi 
jestvujú známe geotektonické a metalogenetické vzťahy. 

Akýmsi ohnivkom metalogenetických väzieb je sideritová, 
magnezitová a scheelitová asociácia. Myslíme si preto, že 
nig ie uvedená stručná informácia o novom type ložísk 
volfrámových rúd na území Východných Álp môže byť 
zaujímavá z hľadiska perspektív vyhľadávania na území 
Západných Karpát. · 

Od objavu významného scheelitového zrudnenia vo 
F elbertale v Rakúsku uplynulo o niečo viac než dvadsať 
rokov. Odvtedy sa na území Východných Álp objavovali 
nové a nové ložiská volfrámových rúd. V rakúskej časti 

Českého' masívu sa našli akumulácie scheeli tu v erlánoch. 
Medzi novoobjavenými ložiskami upútali pozornosť najmä 

tie, ktoré sa viažu na Fe-Mg-Ca karbonáty. V podstate ide 
o ferberitovo-scheelitonosné Fe-magnezity či Mg-siderity. 
O ložiskách volfrámonosných Fe-magnezitov jes tvuje už 
rozsiahla literatúra (Beran et al., 1985, 1989; Frimmel et aL 
1989; Häll, 1977; Häll a Maucher, 1967; lvanova et al., 
1988; Holzer, 1986; Neinavale a Pfeffer, 198 1, 1985; 
Wenger, 1964 a i. ), z ktorej vyberáme len stručnú informá
cm. 

Volfrámonosné karbonátové horniny na území Východ
ných Álp sa nachádzajú vo všetkých hlavných jednotkách 
(Unterostalpin, Mittelostalpin, Oberostalpin). Najdôležitej 
šie ložiská sú Nock, Kleinarltal, Tux, Mi.ihlbachtal a ďalšie . 

Spoločným rysom týchto ložísk sú volfrámonosné telesá 
karbonátov, uložené konformne s okolitými staropaleozoic-
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kými fylitmi, najčastejšie tzv. innsbruckými. Okololožisko
vé fylity sú rozmanité, ide najmä o kremenité, sericiticko
chloritické, grafitické a mastencové. Polohy karbonátov 
uprostred fylitov sú zvyčajne šošovkovitého, zriedkavejšie 
pravidelnejšieho plástového -tvaru. Kontakty medzi telesa
mi karbonátov a fylitmi sú často tektonicky premiesené. 
Nie sú zriedkavé prípady, keď sa karbonáty vyskytujú 
v niekoľkých polohách nad sebou. Ich mocnosť sa pohybuje 
v medziach niekoľko decimetrov, metrov, desiatok metrov, 
maximálne do 60 m. Zloženie, štruktúra a textúra telies 
karbonátov sú veľmi komplikované. Rôzne generácie kar
bonátov a scheelitu sa navzájom líšia zložením, tvarom, 
veľkosťou a textúmymi znakmi. Časté sú prípady metaso
matózy, ale aj tvorby žiliek. Okrem karbonátov, najmä 
hrubozrnného bieleho dolomitu, žilky vytvára aj kremeň. 
Osnovu karbonátov najčastejšie tvorí masívny sivý dolomit, 
zriedkavejšie magnezit. Fe-dolomit, Fe-magnezit, Mg-side
rit a kalcit. Sprevádzajúcimi minerálmi sú kremeň, sericit, 
albit, grafit, apatit a ďalšie. Volfrámová mineralizácia 
pozostáva naj mä zo scheelitu, ferberitu, ojedinele tungste
rritu, sulfidov a sulfosolí Pb, Zn, Cu. V stopách sa nachádza 
Sb a Mo. Na ložisku Nock sa udáva obsah W 0,5-0,9 %, na 
ložisku Tux je priemerný obsah W0 3 1,44 %. 

Volfrámová mineralizácia sa najčastejšie uvádza súčasne 
s karbonátmi, menovite práve s tvorbou Fe-magnezitov 
(breunneritu. mezititu), ale aj kremeňa v miestach tektonic
kého premiesenia dolomitov, príp. fylitov. Volfrámová 
mineralizácia často sleduje tektonicky porušené okraje 
karbonátových telies, často ide spolu s rojom, či sieťou 

žiliek kremeňa, stmeľuje brekcie, intergranulárne priestory 
medzi karbonátmi. zatláča ich, tvoriac pseudomorfózy. 

Genéza ložísk volfrámových rúd je predmetom živej 
diskusie, v popredí pozornosti je však predovšetkým genéza 
magnezitov. Doterajšie názory na ich pôvod sa rozchádzajú 
(sedimentárny, metamorfogénny, iný). Nejednotné sú aj 
náhľady na ich vek (hercýnsky, alpínsky?). V poslednom 
období sa pri riešení problémov genézy čoraz väčšmi 

uplatňujú geochemické metódy zamerané na obsah stopo
vých prvkov a TR, na výskum izotopov Sr, O, C, inklúzií 
a pod. Pre protirečivosť niektorých výsledkov je zatia ľ 

predčasné robiť jednoznačné závery. 
Na území Západných Karpát sú Ca-Mg-Fe karbonáty 

v podobe metasomatických a žilných telies magnezitu 
a sideritu regionálne rozšírené vo všetkých jednotkách 
(gemerikum, veporikum, tatrikum) podobne ako vo Vý
chodných Alpách. Rozšírenie scheelitovej mineralizácie je 
tiež regionálne. Spoločným menovateľom scheelitového 
zrudnenia a zrudnenia sideritovej formácie je, že obe sa 
viažu na strižné zóny (Rozložník, 1989). Na lokalite scheeli
tového zrudnenia v Jasení (Nízke Tatry), ktorá je doposiaľ 
najlepšie preskúmaným výskytom, pozorovať, že scheelito
vo-zlatonosné kremenné žily a žilníky sú štruktúrne viazané 
na strižnú zónu zložitého vývoja a parageneticky sú spojené 
s karbonátmi Fe-Mg-Ca (Rozložník et al. , 1988). Nedá sa 
teda vylúčiť, že na území Západných Karpát volframitovo
scheelitové zrudnenie spadá do obdobia začiatkov tvorby 
sideritovej formácie chápanej v širšom slova zmysle. Zrud
neniu sideritovej formácie podľa všetkého predchádzal 
prienik granitov gemerického a rochovského typu (Rozlož
ník, 1987). Václav et al. (1988) preukázali väzbu ťerberito
vo-scheelitového zrudnenia s granitom rochovského typu. 
Okrem miest preniku granitov rochovského typu perspek
tívne sú aj miesta mineralizované karbonátmi Fe-Mg-Ca. 

Vo svetle poznatkov o rakúskych ložiskách volfrámonos
ných Fe-magnezitov na území Západných Karpát perspek
tívnymi sa ukazujú teda aj tie miesta, kde je erozívne 
narezaná hlbšia časť rudného intervalu sideritovej formá
cie, teda kde vystupujú Mg-siderity a Fe-magnezity, maste
nec, fuchsity a pod. Na území Spišsko-gemerského rudoho
ria by takými miestami mohli byť Podsúľová, Dobšiná-Ge
orgi, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Gelnica, ďalej telesá 
magnezitov a mastenca na území gemerika a veporika, 
najmä tektonicky drvené okrajové časti, miesta vyhojené 
breunneritom, bielym dolomitom, kremeňom a pod. 



Minera/ia slovaca, 21 (1 989), 477-479 

Technologické zhodnotenie ložísk tehliarskych surovín Trenčianska Turná, 
Poltár-Drahy a Nadlice-Livinské Opatovce na výrobu pálenej krytiny 

MICHAL TV ANČENKO 

Geologický prieskum, š. p. , Spišská Nová Ves, geologická oblasť Zilina 

(Doručené 23. 11. 1988) 

Technological properties of brick-clay from Trenčianska Turná, Poltár-Drahy and Nadlice-Livinské 
Opatovce deposits for the production of tile roofing 

The paper introduces main technological properties of three newly explored deposits of brick-clay 
suitable for the production of tile roofing products. 

Pálená krytina má spomedzi tehliarskych výrobkov 
výnimočné postavenie. Okrem svojej technickej funk
cie - chrániť stavbu pred nepriaznivými účinkami 
počasia - vystupuje aj ako významný architektonic
ký prvok, ktorý v závažnej miere ovplyvňuje estetickú 
úroveň objektov. V poslednom čase sa okrem tradič
ného využitia v bytovej výstavbe stále zvyšuje využí
vanie pálenej krytiny pri renováciách starých budov 
a pri reštaurovaní historických stavieb. Možno pred
pokladať, že požiadavky na množstvo vyrobenej 
krytiny v SSR sa budú z doterajších 0,3 mil. m 2 

zvyšovať na 1,0 mil. m' za rok, z toho sa okolo 
50-60 % použije pri obnovách a výstavbe objektov 
v pamiatkovo cenných centrách miest. 

Podstatné zvýšenie výroby pálenej krytiny vysokej 
kvality možno zabezpečiť len výstavbou nových vý
robných kapacít. Z toho dôvodu sa v rokoch 1981-
1987 realizovali tri úlohy podrobného geologického 
prieskumu, ktorých cieľom bolo zabezpečiť surovino
vú základňu na zvýšenie výroby pálenej krytiny 
v SSR. Predkladáme technologické výsledky tohto 
prieskumu. 

Ložisko Trenčianska Turná 

Ložisko tehliarskych surovín Trenčianska Turná 
( okr. Trenčín) predstavuje homogénne jednozložkové 
ložisko, tvorené kvartémymi prachovopiesčitými 
sprašovými hlinami. 

Podrobný prieskum ložiska, ukončený v r. 1975, sa 
orientoval na preukázanie technologickej v hodnosti 
suroviny na výrobu murovacích materiálov (tehly na 
neomietané murivo, priečne dierované tehly) a na 

prvky pre vodorovné konštrukcie (stropné vložky 
MIAKO ). Uvedené výrobky, vyrobené v polopre
vádzkových podmienkach v závode Devínska Nová 
Ves, vykázali pri skúškach v TSÚS Bratislava pod
statne lepšie fyzikálno-mechanické vlastnosti, než sú 
maximálne požiadavky príslušných noriem. 

Vr. 1983 sa dodatočne overi la spôsobilosť suroviny 
aj na výrobu pálenej krytiny. Surovina na polopre
vádzkové skúšky sa získala z dvoch nových veľkoprie
merových vrtov. V závode Dolní Jirčany (Pražské 
cihelny) sa spracovalo cca 50 m 3 suroviny. Polopre
vádzková skúška potvrdila vhodnosť na výrobu raze
nej krytiny typu HOLLAND. Surovinu charakterizu
jú takéto hodnoty technologických vlastností (prevlá
dajúce hodnoty): zvyšky na site 8 mm - O% ; zvyšky 
na site 2 mm - do 1 % ; celkové zvyšky na site 
0,063 mm - do 5 % ; obsah frakcie 0-0,002 mm 
- 27,2-29,2 %; obsah frakcie 0,002-0,02 mm 
- 41,4-42,6 % ; obsah CaC03 - do 5 % ; rozrábacia 
voda (WR) - 23,7-24,2 %; dÍžková zmena sušením 
(OS) - 8,0-8,5 %; celková dÍžková zmena pri pálení 
na teplotu 950 °C (DC) - 8,4 %; úbytok hmotnosti 
pálením (ZP) - 4,7-4,8 %; hmotnostná nasiakavosť 
(Nh) - 14,5-15,0 %; pevnosť v ohybe za sucha 
(POH/S) - 3,5-6,2 MPa; pevnosť v ohybe po 
výpale (POH/ P) - 7,0-7,7 MPa ; rovnovazna 
vlhkosť (WRN) - 2,3-2,7 % ; rýchlosť odparovania 
(m) - 1,2737 • 10-5 g • cm - 1 • s- 1; rozdiel vlhkosti 
medzi povrchom a stredom výlisku (U) - 2,9 1 % ; 
koncentračný rozdiel vlhkosti (ti C) 
- 0,0524 g • cm - 1; koeficient vlhkostnej priepustnos
ti (D) 3,6461 · 10-4 cm' • s- 1 alebo (D) 
- 1,3126 • 10-4 m2 • h- 1; max. dovolený rozdiel 
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vlhkosti medzi stredom a povrchom (í'l U) - 2,47 % ; 
maximálna porovnávacia rýchlosť nezávadného suše
nia (mp max) - 2,02 kg · m-2 · h- 1• 

Na priek nízkej hodnote m p max, ktorá zodpovedá 
surovinám citlivým na sušenie, považujeme surovinu 
z ložiska Trenčianska Turná za vhodnú na rýchle 
sušenie, pretože pri skúšobnej výrobe stropných vlo
žiek MIAKO v závode Devínska Nová Ves v r. 1975 
sa výrobky bezchybne vysušili v štrbinovej rýchlosu
šiarni MOCCIA za 165 minút. Pri skúšobnej výrobe 
razenej krytiny HOLLAND v závode Dolní Jirčany 
sa krytina v etážovej sušiarni ROVTGO-VOGHE
RA s protiprúdnym vedením vzduchu vysušila bez 
vzniku nepodarkov za J 3 hodín. 

Pre kombinovanú skládku tehál a krytiny, pre 
blokovú navážku, tunelovú pec LINGL a pálenie 
zemným plynom je optimálna teplota pálenia 
1 OOO °C a výpal včítane chladenia trvá 48,3 hod. 

Komisia pre klasifikáciu zásob nerastných surovín 
(KKZ) schválila na tomto ložisku 3,667 mil. m 3 zásob 
v priemyselných kategóriách (B + C 1). Ťažiť sa dosiaľ 
nezačalo. 

Ložisko Poltár-Drahy 

Ložisko tehliarskych surovín Poltár-Drahy (okr. 
Lučenec) je surovinovou základňou pre závody Pol
tár I. a II. Ložisko tvoria dva technologické typy (zhod
né s geologickými typmi): I. kvartérne hliny, 2. 
neogénne sedimenty poltárskeho súvrs tvia. 

Oba typy sa vyznačujú vysokou variabilitou 
v zmitostnom zložení. Dôsledkom toho je aj značná 
variabilita ostatných technologických vlastností. Mi
neralogický charakter ílovej frakcie oboch surovino
vých typov je rovnaký, kaolinit výrazne prevažuje 
nad ostatnými ílovými minerálmi. 

Z tab. 1 je zrejmé, že neogénne sedimenty poltár
skeho súvrstvia sú hrubšie ako kvartérne hliny. 

TAB. 1 
Priemerné hodnory technologických v/astnostľ surovinových typov 

ložiska Poltár-Drahy 
A verage values oj technological properties oj raw types in !he 

Pollár-Drahy deposir 

Vlastnosť Kvart. Neogén. 
hliny sedim. 

Frakcia pod 0,002 mm % 36, 1 24, 1 
Frakcia 0,002-0,02 mm % 20,3 [4,2 

Obsah CaCO 3 % < 0,5 < 0,5 
Rozrábacia voda WR % 27,4 23,3 
DÍžková zmena sušením OS % 6,7 4,3 
Celková dÍžk. zmena (950 °C) DC % 7,7 5,1 
Pevnosť v ohybe za sucha POH/ S MPa 4,5 2,7 
Pe vnosť v ohybe po výpale POH/ P MPa 7,8 5,3 
Hmotnostná nasiakavosť Nh % 14,7 16,2 
Obsah Fe,O 3 6,5 2,6 

V minulosti sa pri výrobe krytiny v závode Poltár I 
tradične uprednostňovali rôzne piesčité šedé íly pol
tá rskeho súvrstvia. Krytina z nich mala rôzne, prevaž
ne bledé odtiene, navyše ju často znehodnocovalo 
množstvo vlasových trhlín, spôsobených prítomnos
ťou velkého množstva drobných zŕn kremeňa 

v jemnom podiele suroviny. 
V podrobnom prieskume v r. 1983 sa na výro bu 

kry tiny na základe výsledkov laboratórnych skúšok 
zvolil pomer miešania oboch surovinových typov 
1 : 1. Zvýšeným zastúpením kvartérnych hlín na mi
nimum 50 % sa zvýšil celkový obsah íloviny vo 
výrobnej hmote a zlepšila sa jej spracovateľnosť. 

Okrem toho sa zvýšil obsah Fe2O3 na cca 4,5 %, resp. 
upravil sa pomer CaO : Fe 2O3; výsledkom je jednot
ná typicky tehlovočervená farba vypálenej krytiny. 

Podmienky sušenia a pálenia sa laboratórne vyskú
šali na zmesi surovinových typov v pomere 1 : 1, teda 
na zmesi optimálneho zloženia. 

Skúšky citlivosti na sušenie sa vykonali pri teplote 
vlhkého teplomera tm= 40 °C. Zistil sa koeficient 
vlhkostnej priepustnosti (D) - 1,277 • 10-4 m' • h- 1; 

maximálny dovolený rozdiel vlhkosti medzi stredom 
a povrchom výlisku (í'lU max) - 6, 1 % ; m aximálna 
porovnávacia rýchlosť nezávadného sušen ia (mp max) 

- 2,804 kg· m - 2 • h - 1• 

Pre surovinovú zmes v pomere 1 : 1 sa p re razenú 
krytinu vypočítal čas sušenia 48 hodín s I O-hodino
vým vyhrievaním, teplota pálenia I OOO °C a celkový 
čas výpalu včítane chladenia 56,3 hod. 

Výroba drážkovej razenej krytiny sa v polopre
vádzkových podmienkach odskúšala v závode Brno
Bohunice (Cihelny G. Klimenta) a výroba razenej 
krytiny HOLLAND v závode Dolní Jirčany (Pražské 
cihelny). Oba druhy razenej krytiny vyhoveli všetkým 
požiadavkám príslušných ČSN. 

Na ložisku Poltár-Drahy sa nachádza 1,261 mil. m 3 

zásob v kat. B + C 1, ktoré boli v KKZ schválené 
vr. 1984. Výroba pálenej krytiny sa r. 1986 obnovila 
v rekonštruovanom závode Poltár II (razená krytina 
HOLLAND). 

Ložisko Nadlice - Livinské Opatovce 

Tretím ložiskom tehliarskych surovín vhodných na 
výrobu pálenej krytiny je ložisko Nadlice - Livinské 
Opatovce (okr. Topoľčany) s dvoma technologickými 
typmi suroviny: 1. kvartér predstavuje žltohnedá, 
hnedá až hrdzavočervená prachovopiesčitá sprašová 
hlina, 2. sedimenty neogénneho súvrstvia tvorí pes
trofarebný íl, rôzne piesči tý íl až slabo zaílovaný 
piesok. 

Technologická charakteris tika oboch typov surovín 
je podobná (tab. 2). 

Z vykonaných laborató rnych skúšok zm esí vyply
nulo, že oba surovinové typy možno vzájomne miešať 
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TAB. 2 
Technologick é vlastnosli suro vinovjch lypo v ložiska Nad/ice-Livinske Opatovce 

Techno/ogica/ properties oj raw m aterial 1ypes in !he Nadlice-Livinske Opatovce deposit 

Vlastnos ť Kva rtér 

Zvyšky na site 2 mm % 0-1 
Obsah CaC 0 3 % 0,1-0,5 
Frakcia 0-0,002 mm % 36-44 
Frakcia 0,002-0,02 mm % 24-32 
Rozrábacia voda \VR % 22-28 
Zmraš tenie sušením DS % 6-8 
Pevnos ť v ohybe - suché MPa 3-6 
Celkové zmraštenie (950 °C) % 7-9 
Pevnos ť v ohybe po výpale MPa 7-10 
Hmotnostná nas iaka vosť % 10-14 

prakticky v ľubovoľnom pomere. Laboratórne skúšky 
podmienok sušenia a pálenia, ako aj poloprevádzko
vé skúšky ~a vykonali zo zmesi kvartér: neogén l : 3, 
čo zhruba zodpovedá zastúpeniu typov v ložisku. 
Získali sa tieto výsledky: koeficient vlhkostnej prie
pustnosti (D) - 0,8523 • 10-4 m 2 • h - 1; maximálne 
dovolený rozdiel vlhkosti medzi stredom a povrchom 
výlisku (U max) - l 0,25 % ; maximálna porovnávacia 
rýchlosť nezávadného sušenia (m p max) - 3.1 kg · 
• m-2 • h- 1; klasifikácia suroviny - málo citlivá ; 
optimálna teplota pálenia - 900 °C; celkový čas 
výpalu - 43 hodín včítane chladenia. 

V závode Dolní Jirčany (Pražské cihelny) sa vyko
nala skúška výroby obyčajných ťahaných škridiel
bobroviek a razenej škridly HOLLAND. Oba druhy 
krytiny boli vyrobené prakticky bez nepodarkov a 
vyhoveli všetkým požiadavkám príslušných CSN. 

Na ložisku Nadlice - Livinské Opatovce sa zistilo 
spolu 4,983 mil. m 3 zásob v kat. B + C 1• Ložisko sa 
dosiaľ neťaží. 

Záver 

Za posledných 8 rokov sa na Slovensku overili tri 
ložiská tehliarskych surovín vhodných na výrobu 

0 N eogén 0 

0,3 0-2 1,0 
0,3 0,2-1 ,0 0,5 

40 32-52 43 
29 16-28 21 
25 22-30 26 

7, 1 6-8 7,0 
5,0 2-5 4,1 
7,9 6-10 7,5 
8,7 7-11 7,9 

12,9 10- 18 14,2 

pálenej krytiny (ložisko Trenčianska T urná v okrese 
Trenčín, ložisko Poltár-D rahy v okrese Lučenec 
a ložisko Nadlice - Livinské Opatovce v okrese 
Topoľčany). Na všetkých tých to ložiskách sa nachá
dza jemná, bezuhličitanová a plastická surovina, 
málo alebo stredne citlivá na sušenie. Vyrobená 
krytina má vysokú kvalitu a estetický vzhľad . Výpočet 
zásob na všetkých ložiskách (spolu 9,911 mil. m3) 

schválila Komisia pre klasifikáciu zásob nerastných 
surovín. 

Na Slovensku sú teda reálne surovinové p redpo
klady na úspešnú výrobu pálenej krytiny. 
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V. Andrusovová. O. Jendrejáková, J. Mel
l o, M. Si b I í k, J. S ot á k : Biostratigrafické a biofa
ciálne členenie a postavenie karnických tisovských vápen
cov (Bratislava l l. 5. 1989) 

Termín tisovský vápenec zaviedla do literatúry V. An
drusovová ( 1960) pre svetlosivé gravelové vápence 
a organogénne vápence s koralmi, lastúrnikmi, diplopórami 
a evinospongiami (Bystrický, 1959). V Alpách sa pre podob
né sedimenty použil názov „oponický rífový vápenec" 
(Kristan-Tollmann, 1958) alebo „kamický dacbsteinský 
vápenec" (Lein a Zapfe, 1972). V súčasnosti rakúski 
geológovia navrhujú novú litostratigrafickú jednotku, ktorá 
by zahrňovala karnický rífový cyklus, pretože pojmu tisov
ký vápenec chýba presné vymedzenie hraníc, presné defi-

RE CENZIA 

R . R u d in e c : Zdroje ropy, zemného plynu a geotermál
nej energie na východnom Slovensku. Mineralia slovaca, 
monografia, Alfa Bratislava, 1989, 162 s., 37 obr., anglické 
rezumé. 

Je to monografická práca, v ktmľ / ,1111,ir zhrnul doteraj
šie výsledky vyhľadávania ropy a tľ ,n fi ľ 11 ,i plynu a súbežne 
získané poznatky o tlakovo-teplot111c Ii pumeroch vo výcho
doslovenskej panve, vnútrokarpatskom paleogéne, priľah
lom úseku bradlového pásma , ako aj v predneogénnom 
podloží výchcxloslovenskej anvy. 

V kapitole, ktorá nasleduje po úvode, autor predkladá 
geologickú charakteristiku východného Slovenska. Najpod
robnejšie charakterizuje výchcxloslovenskú panvu a jej 
podložie, čo iste súvisí so stupňom poznania. Kapitolu 
dopÍňajú schematické mapky a geologické rezy. Rušivo 
pôsobia nesprávne označen a svetových strán v niektorých 
rezoch, ale zo situačnej schémy sa ich orientácia dá vyčítať. 
Prekvapuje skutočnosť, že pri opise neogénnej výplne 
panvy autor nepoužíva litostratigrafické jednotky, zatiaľ čo 
pri opise vnútrokarpatského paleogénu takéto jednotky 
používa. V ďalších kapitolách rozoberá názory na genézu, 
migráciu a akumuláciu uhľovodíkov, vplyv vulkanizmu na 
tieto procesy, stručne charakterizuje kolektorské horniny 
a pasce a predkladá ropnogeologickú charakteristiku vý
chodného Slovenska. V šiestej kapitole pcxláva základnú 
charakteristiku starších ropných a plynových nálezísk vo 
východoslovenskej panve. ako i ložiska Lipany vo vnú
trokarpatskom paleogéne, stručne sa zmieňuje o no-

navanie litologického a litofaciálneho obsahu, vertikálneho 
i laterálneho členenia a distri búcie. Nie je charak terizovaný 
ani typový profil. Fauna amonitov, brachiopodov, lastúrni
kov, foraminifér, konodontov a flóra dazykladaceí, ktorá sa 
uvádza z tisovských vápencov, pochádza z rozličných 

odľahlých lokalít Muránskej planiny a Slovenského krasu 
i z rôznych litofácií. Je preto žiadúce v blízkej budúcnosti 
revidovať klasické lokality, preštudovať pozíciu karnických 
vápencov v nadloží dolomitového súvrstvia a v podloží 
furmanských svetlých organogénnych vápencov. Bude po
trebné vytýči ť typový profil a podrobne vyzberať a vyhod
notí ť faunistický obsah. Ak nebude možné nájs ť takýto 
profil v širšej oblasti Tisovca, bude treba karnické organo
génne vápence z iných oblastí nazvať inak.Termín tisovský 
vápenec nevyhovuje. 

vých ložiskách a o nízkokapacitných ložiskách v panve. 
V samostatných statiach analyzuje teplotné a tlakové 

pomery východného Slovenska. Stať o teplotných pome
roch doplnil úvahami o príčinách zvýšeného tepelného 
poľa vo výchcxloslovenskej panve a o možnostiach využíva
nia geotermálnej energie na východnom Slovensku. Stať 

o tlakových pomeroch je doplnená úvahami o príčinách 
vznikú vysokých vrstvových tlakov. 

V záverečných kapitolách autor konfrontuj e hlbinnú 
stavbu Západných Karpát s genézou uhľovodíkov, predkla-· 
dá prognózu výskytov uhľovodíkov, z ropnogeologického 
hľadiska komplexne hodnotí geologické útvary, začínajúc 
kryštalinikom a paleozoikom a neogénnou výplňou panvy 
končiac, a charakterizuje perspektívne oblast i so zvláštnym 
zreteľom na 4 najperspektívnejšie komplexy vo východoslo
venskej panve. 

Monografia R. Rudinca predstavuje najucelenejší pre
hľad o výsledkoch ropného prieskumu na východnom 
Slovensku v posledných 40 rokoch. Pravda, niektoré údaje 
autor predkladá vo veľmi stručnej forme, azda aby sa vyhol 
opakovaniu dávnejšie publikovaných dát a záverov. Do 
monografie by sa žiadalo pojať viac údajov geofyziky, 
zvlášť viac seizmických rez v, vrtnej karotáže, geochémie 
a petrografie organickej hmoty, ktoré spravid la nechýbajú 
v moderných publikáciách podobného charakteru. 

Monografiu treba považovať za prínos v oblasti geologic
kých vied a zdroj cenných informácií, hlavne o tlakovo-tep
lotnych pomeroch, o hlavných ložiskách a o prognózach 
ropy a zemného plynu na východnom Slovensku. 

Dionýz Vass 
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6. Zoskupené obrázky, napr.: fotografie, diagramy, musia byť pripra
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tabuliek zvoľte tak, aby sa tabuľka umiestnila do stÍpca alebo na 
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Manuskript 
Radvanský, F., Slivka, B., Viktor, J. a Srnka, T. 1985 : Zilné ložiská 
jedfoveckého príkrovu gemerika. Záverečná správa z tílohy SGR
geofyzika. Manuskripl - archív GP Spišská Nová Ves, 28 s. 

3. Pri článku viacerých ako dvoch autorov sa v texte cituje iba prvý 
autor s dodatkom et al. , ale v zozname literatúry sa uvádzajú všetci 
autori . 

4. Ak sa v článku (knihe) cituje názor, údaje a pod. iného autora, 
ktorý nie je spoluautorom publikácie, potom sa v texte cituje vo 
forme (G erda in Kubka, 1985), ale v zozname literatúry sa uvádza 
iba Kubka, J. 1975. 
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