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inštrukcie . 
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Text 

1. Úprava textu včítane zoznamu li teratúry prispôsobte súčasnej úprave člán
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4. Ak sa v článku (knihe) cituje názov. údaje a pod. iného autora. ktorý nie je 
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Abstract 

The microbiostratigraphy of Coniacian sediments in Tunisia as a typical representative of Tethyan 
realms is compared with the biostratigraphy of the corresponding sediments in the Western Carpath ians 
of Slovakia and in the Bohemian Cretaceous Basin. 

Of planktonic index species, Globorruncane!la praelwvonensis is more rare the in Western Carpathians 
but it is missing in the Bohemian basin similarly to Sigaliu deflaensis. Benthonic foraminifers are more 
or less common in all studied areas, but as in the number of genera and species they are mostly wi 
despread in the Boreal Bohemian Basin. On the basis of this study the microbiostratigraphy was more 
precised with new data on the paleoenvironment and paleoecology. 

Key words: Tethys. Boreal. Western Carpathians, Tunisia. Bohemian Cretaceous Basin , Coniacian. fora
minifers. biozonation. paleoecology and paleogeography 

Microbiostratigraphy of the Tunisian 
Southern Tethyan Coniacian 

The Tunisian proťiles (Dj. Fguira Salah of El Fahs. 
Hammam Mellegue of El Kef and Dj. Abid of Enfidaville) 
of the Coniacian proposed as neostratotypes (Salaj , 1973, 
1980) complete the Coniacian stratotype of Coquand 
(1857). 

The basis for ammoni te biostratigraphy is a standard 
div ision elaborated by Kennedy (l 984, 1985a, b, 1986) 
applied to the Middle and Late Coniacian also at El Kef 
(Hammam Mellegue) profile (Salaj, 1996) where one 
poorly preserved, damaged speci men from the Coniacian 
base was identified as Forresreria (Harlires) cf. petroco
riensis (Coquand) . From the foraminifers the re are abun
dant Falsomarginotruncana angusticarinata (Gandolfi), 
Helvetoglobotruncana cachensis (Douglas), Concava
totruncana concavata (Brotzen), Concavatotruncana 
asymetrica (Sigal) and Falsornarginotruncana schnee
gansi ((Sigal) emend. (Caron). Microfauna of the Earl y 
Coniacian Falsomarginotruncana angusticari nata/Hel veto
globotruncana cachensis Zone was defi ned for the Southem 
Tethyan (Tunisia) as well as for Northem Tethyan (Western 
Carpathians) regions by Sa laj and Gašpari ková ( 1979, 
1983). 

T he Zonal division on the basis of foram inifers propo
sed by Caron ( 1985) and Robaszynski and Caron (1995) 
is not used in this paper. Its index species Dicarinella 
primitíva (Dalbiez) for the Early Coniacian and Concava
totruncana concavata (Brotzen) for the Middle-Late Co
niacian vere found already earlier. Dicarinella primitíva 
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(Dalbiez) is as earl y as in the Late T uron ian (Salaj, 1986) 
and Concavatotruncana concavata (Brotzen) unambi
guously appears from the Coniacian base (Kl asz, 1962). 
Both the mentioned species according to Robaszynski, 
Caron et al. ( 1990) in the later stratigraphic scheme appear 
earlier in the Late Turonian. The problem of the species 
Concavatotruncana concavata (Brotzen) sensu Robaszynski, 
Caron et a l. (1. c.) and its appearance from the Conia
cian base only is explained in another paper (Salaj and 
Štemproková-Jírová, 2003, in press). 

The Middle Coniacian to the lower part of the Late Co
ni acian with Peroniceras subca rinatum d'Orbigny and 
Paratexanites serratomarginatus (Redtenbacher) is defined 
by the Globotruncanell a praehavanensis Zone (Salaj and 
Gašpariková, 1983). The upper part of the Late Coniacian 
with Protexanires is characterized by the Sigalia deflaensis 
Zone (Salaj and Samuel , 1966; Sigal , 1967, 1987) while 
the Santonian base is unabiguously defined by the Sigalia 
carpathica Zone (Salaj and Samuel, 1. c.; Salaj , 1980; 
Sigal, 1. c.) with the index spec ies Siga!ia carpathica 
Salaj and Samuel (Lamolda, Hancock et al., 1996). 

Extension of planktonic and benthonic foraminifers in 
ind ivid ua l zanes of the Coni acian at the profile Djebel 
Fgui ra Salah is given in Tab. 1. 

The Coniacian in the Tunisian Atlas is well characterized 
(Douleb Formation) by benthon ic foraminifers. However, 
the majority of benthonic foramini fers occur in Cen tra! 
Tunisia (La chaine Faid - Chaabet el Attaris, profile OT 
11 - OT 22), which besides planktonic foraminifers of the 
mentioned zanes are characteristic of shallower water paleo
environment of the extemal platform (Matmati et al., 1992). 
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Tab. 1. Microbiostratigraphic division and zonation of the mesogean Coniacian hypostratotype (Tunisia) on the basis 
of planktonic foraminifers (after Salaj. 1976. 1980, 1997. modified) . 
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The following species were identiťied in paleoassociations 
rich in benthonic foraminifers: Dorothia turris ďOrbigny, 
Gaudryina cretacea (Karrer), Gaudryina rugosa (ďOr
bigny), Gaudryina serrata Franke, Caudryina supra
cretacea (Hofker), Pseudouvigerina cristata (Marsson), 
Bolivinita eleyi (Cushman), Eouvigerina serrata (Chap
man), Praebulinúna hofkeri (Brotzen), Praebulimina 
pusilla (Brotzen), Conorota!ites michelianus ďOrbigny, 
Anomalina (Cavelinel!a) costata emscheriana (Hofker), 
Cavelinella tumida Brotzen, Anomalina (Cave!inella) 
monilifonnis (Reuss), Anoma!ina ( Pseudovalvulineria) 
kelleri Mjatliuk and Valvulineria lenticula (Reuss). Extra
ordinarily abundant are ostracodes of which Spinoleberis 
yotvatansis Rosenfeld, Trachyleberidea ex gr. geinitzi 
Reuss and Bairdia div. sp. are worth mentioning. 

Microbiostratigraphy of the Western Carpathians 
Northern Tethyan Coniacian 

Klippen Belt 

It is the Czorstyn Unit where Coniacian sediments in 
red beds (couches rouges) facies occur in the succession oť 
the Pustelnia Marls defined by Birkenmajer, from which a 
rich microfauna, incl uding Coniacian, was described by 
Jednorowska (1979). The stratigraphic range is from the 
transgressive Early Albian (Mišík, 1979) to Early Campa
nian. There are known several localities from which micro
fauna was descri bed by Kantorová and Began ( 1958), Leško 
and Samuel (1960), Samuel (1961), Scheibnerová (1963), 
Salaj and Samuel (1966) and Salaj (1995a). 

Arnong the localities studied there are the quarry in Dolný 
Mlyn, road cut in V ršatecké Podhradie, field path cut N 
oť Beňatína. The Coniacian is characterized by the species 
ťa!somarginotruncana angusticarinata (Gandolťi), ťal
somarginotruncana schneegansi (Sigal) emend. (Caron) 
and ťalsomarginotruncana pseudolinneiana (Pessagno). 

In the Middle Coniacian the Globotruncanella praeha
vanensis is scarcelly encountered by Salaj and Gašpariková 
and in the Late Coniacian also Sigalia deflaensis (Sigal). 

They do not occur in the Kysuca and Pieniny Units 
Coniacian and in the higher stratigraphic members (Salaj, 
1986). Late Turonian-Coniacian flysch sediments with 
several (4-6) horizons of exotic conglomerates (in the 
profile Kysuca river, including the road cut) are apparently 
overlying them. These sediments, separated ľrom the Kysuca 
Succession by a fault, already belong to the Drietoma 
Unit oť the Perriklipen Belt, which on the base is repre
sented by Cenomanian flysch with an association of fora
miniťers oť the Rotalipora cushmani Zone. The Drietoma 
Unit in the Kysuca river area is tectonically overlying the 
Kysuca Unit. 

Similar conditions exist also in the tectonic inlier near 
Upohlav (Began, 1969) and in the strip of Hvozdnica and 
Sč of Brvnište (Salaj, 1995a, b), where in the substratum 
of the Drietoma Unit represented by the Hoštiná Succes
sion (Salaj, 1990. 1995b) , the Kysuca Unit in both cases 
has in its uppermost part only flysch sediments oť the 
Upper Turonian. 

Gosau Cretaceous of the Brezm·á Group 

The Gosau type Senonian and Paleogene sediments occur 
south oť the Klippen Belt in its Myjava section (Myjava -
Stará Turá). As to the paleogeography the sediments were 
originally linked with Cretaceous and Paleogene sediments 
of the Klape and Drietoma units of the Periklippen Belt, 
and were incorporated tectonically into the Klippen Belt 
(Salaj, 1995c) mainly during the Savian folding. 

In the area oť the Gosau (Senonian) type Cretaceous oť 
the Brezová Group (Salaj. 1960; Samuel et al., 1980) 
there are the Middle-Late Coniacian Štvertník Marls (Glo
botruncanella praehavanensis and Si gal ia deflaensis Zones) 
which contain a rich microťauna oť planktonic as well as 
benthonic foraminifers. The Štvertník Marls with layers 
of calcareous sandstones overlying the formation oť the 
Ostriež Sandstones (near Brezová pod Bradlom) and under
lying the Santonian flysch formation of the Hurbanová 
dolina valley, are abo ut 150-200 m thick and are well 
exposed at the elevation point Baranec (S of the dam of 
the newly created pond). 

The association oť planktonic foraminifers is formed 
by: Rugoglobigerina rugosa (Plummer), Heterohelix 
globulosa (Ehrenberg), Clobotruncanella praehavanensis 
Salaj and Gašpariková, Concavatoglobotruncana conca
vata (Brotzen), Dicarinella ren::,i (Gandoťi), ťalsomargi
notruncana coronata (Bolli), ťalsomarginotruncana 
linneiana linneiana (ďOrbigny) and ťalsomargino
truncana pseudolinneiana (Pessagno). 

In the uppermost layers oť Štvertník Marls (about 5 m) 
in addition to these species the Late Coniacian index species 
Sigalia deflaensis (Sigal) occurs. 

Most abundant is the association of benthonic forami
nifers. lt consists in the both planktonic zo nes of the fol
lowi ng species: 

Stensioeina praeexsculpta (Keller), Stensioeina ex
sculpta (Reuss) , Cyroidina praeglobosa Brotzen, Ano
ma!ina (Cavelinella) moniliformis moniliformis (Reuss), 
Cloborota!ites multiseptus (Brotzen), Valvulineria lenti
cula (Reuss), Anomalina (Cavelinel/a) moniliformis 
ukrainica Vassilenko and Dorothia oxycona (Reuss). 

The overlying ťlysch formation oť the Hurbanová dolina 
valley is characterized by appearance oť the species Sigalia 
carpathica Salaj and Samuel which already deťines the 
Early Santonian base. 

Periklippen Belt 

T he Periklippen Belt defined by Maheť (in Mahel et al., 
1967) is formed by the Klape and Drietoma units (Salaj, 
1995c). 

Coniacian of the Klape Unit 

The Coniacian of the Klape Unit represented by the Še
bešťanová Succession is characterized b)1 ťlysch sediments 
(= postťlysch of Marschalko, 1986) composed of relatively 
abundant marly and highly sandy layers. T he microfauna, 
described by Sal aj and Samuel ( 1966) consists of the 
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PI. 1. 1-3 - Dicarinel/a asymerrica (Siga\), Tunisia, Dj. Fguira Salah. base of the Coniacian. 60x; 4--6 - Cloborrunconella praelwvanensis Sa\aj 
and Gašpariková, Tunisia, Dj. Fguira Sa\ah, base of the Coniacian. 60x; 7-9 - Helvewgloborruncanella cachensis (Douglas). T unisia. El Kef. base 
of the Coniacian , 60x ; 10-12 - Falsomarginorruncana angusticarinata (Gando\fi), Tunisian, Oj . Abid. base of the Coniacian. 80x; 13-14- Conca 
vawrruncana concavata (Brotzen). Brezová pod Bradlom. Upper Coniacian. 80x, 15-16 - Sr ensioeina exsculpta (Reuss). BCB. Lužice-Lysice, 
Upper Coniacian. l 20x. 
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species: Stensioeina granulata Olbertz, Stensioeina 
praeexsculpta Keller, Episomina (Hoeg!undina) favosoi
des (Egger) Dicarinella aff. imbricata (Momod), Dicari
nella renzi (Gandolfi), F alsomarginotruncana angusticari
nata (Gandolfi), Falsomarginotruncana coronata (Bolli), 
Falsomarginotruncana linneiana (D'Orbigny), Margi
notruncana marginata (Reuss) and Ostracoda div. sp. 

In the Coniacian of the Klape Unit (= Šebešťanová 
Succession) a zone was emerged (in the strip Beluša 
- Račov - Púchov) with erosion and redeposition of the 
Albian-Cenomanian Upohlava exotic conglomerates into 
newly formed, transgressive Coniacian exotic conglome
rates. In the archipelago zone originating in such way, 
mainly in the Middle and Late Coniacian, reefal Hippuri
tes and algal-coral limestones were formed with a rich 
fauna studied by Ki.ihn and Andrusov (1937, 1942). This 
rich fauna from this area was redescrihed and refigured by 
Salaj O 990a). 

To the end of the Coniacian and mainly during the Early 
Santonian suhmersion of this archipelago (insular) zone, 
a destruction occurred of reefal limestones secondarily dis
placed into Early Santonian flysch sediments with Siga!ia 
carpathica Salaj and Samuel. 

Coniacian of the Drietoma Unit s. 1. 

It was found that the insular zone with pelagic sedi
mentation was also in the zone of sedimentation of the 
Drietoma helt where it locally overlay the Carnian reefal 
limestones (large olistolith in Alhian flysch sediments) 
and their emersion occurred in the Early Coniacian. After 
their gradual submersion in the Early-Middle Coniacian, 
there was a transgression and deposition of Middle-Late 
Coniacian marls ahout 40-60 cm thick (condensed sedi
mentation) originally descrihed as Early Turonian (Scheib
nerová, 1963). These were assigned to the Coniacian by 
Began, (1964) and Salaj and Samuel (1966). 

After revision of this locality, a very rich microfauna 
of the Middle Coniacian age was identified with the follo
wing species: Eouvigerina serrata (Chapman), Stensioeina 
exsculpta gracilis Brotzen, Stensioeina granulata Olbertz, 
Falsomarginotruncana angusticarinata (Gandolfi), 
Falsomarginotrunacana coronata (Bolli), Margino
truncana marginata (Reuss), Globotruncana linneiana 
(ďOrbigny), Falsomarginotruncana desioi (Gandolfi), 
Globotruncanella praehavanensis Salaj and Gašpariková, 
Concavatotruncana concavata (Brotzen), He!vetoglobo
truncana cachensis (Douglas) and Heterohelix globulosa 
(Ehrenberg). 

In the uppermost part of the Coniacian marls with 
relatively abundant species Sigalia deflaensis (Sigal) are 
present. 

Coniacian of the Hoštiná Succession 

In the proper Drietoma Unit the Late Cretaceous is cha
racterized by sediments of the Hoštiná Succession (Salaj, 
1990b). The Coniacian 200-300 m thick is represented 
by flysch sediments with several, 5-6 horizons of exotic 

conglomerates (Hoštiná and Považský Chlmec areas). 
Relatively scarce foraminifers are represented only by 
planktonic species such as Falsomarginotruncana renzi 
(Gandolfi), Falsomarginotruncana coronata (Bolli), 
Globotruncana linneiana !inneiana (d'Orhigny), Con
cavatotruncana concavata (Brotzen), Heterohelix globu
losa (Ehrenberg) and Hedbergella div. sp. Bentonic species, 
hesides scarce forms of agglutinated foraminifers (Hyperam
mina sp., Nothia sp. and Ammodiscus sp.) are not present 
here. This testifies to a paleoenvironment infavourable 
(turbidity currents, presence of Fe-oxides) for the life of 
benthonic foraminiťers. 

Manín Belt 

The Manín Unit is situated more southerly and/or SE 
oť the Periklippen Belt. It was considered as a part oť the 
Periklippen Belt by Maheľ (in Maheľ et al., 1967). The 
new opinion is that it has a particular position as it is 
situated between the above defined Klippen Belt (inclu
ding the Periklippen zone) and the Centra! Carpathians 
(Salaj and Samuel, 1966). 

Manín Belt is represented by the Podháj, Manín and 
Hradná succession heing is an integral part oť the Kostolec 
Unit (Salaj, 1995h) which was studied hy Rakús (1984). 
In all these successions the Coniacian is represented by 
a flysch formation. 

Podháj Succession 

The Podháj Succession defined by Salaj (1990b) has 
planktonic ťoraminiťers only in the Coniacian sediments. 
In the incomplete succession oť Coniacian sediments 
(as a consequence of erosion) these are represented by the ťol
lowing species: Falsomarginotnmcana coronata (Bolli), 
Falsomarginotruncana angusticarinata (Gandolfi), 
Dicarinella renzi (Gandolťi) and Hedbergella div. sp. 

Manín Succession 

Senonian sediments in connection with the Turonian 
were proved in this succession hy Salaj ( 1962). In the 
Coniacian, although in ťlysch development, marls predo
minate as found in the road cut SE of Považská Bystrica 
(near the garages, in proximity oť the petrol station) and 
in the syncline hetween Horný Moštenec and elevation 
point Žadovec. 

Coniacian microfauna besides planktonic foraminiťers 
has a very rich association oť benthonic ťoraminiťers. 

Planktonic ťoraminiťers are represented hy species: 
Falsomarginotruncana angusticarinata (Gandolfi), 
Globotruncana linneiana (d'Orbigny), Falsomargino
truncana coronata (Bolli), Concavatotruncana conca
vata (Brotzen), Clobotruncanella praehavanensis Salaj 
and Gašpariková, Heterohelix globulosa (Ehrenberg) and 
Hedbergella div. sp. 

Benthonic species in the associations oť foraminifers 
are represented hy: Tritaxia dubia Reuss, Tritaxia 
carinata d'Orbigny, Stensioeina praeexsculpta Keller, 



66 Minera/ia S/ovaca, 36 (2004 ) 

Pl. 2. 1-2 - Eouvigerina serrwa (Chapman) , Crctaceous Bohemian Basin (BCBJ. Kučlín , Early Coniacian ; 3-4 - Spiroplecrinuw wesrfa/ica 
(O lbertz), BCB. Borek. Middle Coniacian; 5-6 - Srensioeina exsculpra (Reuss). BCB, Lužice-Lys ice. Upper Coniacian; 7 - Srensioei,w gmnulara 
(Olbertz). BCB, Lužice-Chlomky, Middle Coniacian. 8 - Loxosromum emscherionum (Hofker ). BCB. Lužice-Lysice. Upper Coniacian: 
9-10- Praebulimina reussi (Morrow), BCB, Lužice-Chlomky, Middle Coniacian: 11-12-Tappanina eouvigerinoides (Keller), BCB, Kučlín - Xe. 
Early Coniacian , 13-14 - Globomorphina rrochoidea (Reuss), BCB, Lužice-Chlomky , Middle Coniac ian; 15-16 - G!oborruncww li1111eia11a 
(ďOrbigny), BCB. Lužice-Lysicc, Uppcr Coniacian; 17- 18 - Marginorruncana 111argi11aro (Reuss) emend. Štemproková-Jírová. BCB, Lužice
-Chlomky. Middle Coniacian: 19-20- Falsomarginmruncana angusricarinaw (Gandolfi). Tunisia. El Kef, Early Coniacian. 
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Stensioeina granulata Olbertz, Eponides concinnus 
concinnus Brotzen, Eponides karsteni (Reuss), Pyrami
ditina buliminoides Brotzen, Globorotalites multiseptus 
(Brotzen), Eouvigerina serrata (Chapman), Tappanina 
eouvigeriniformis (Keller) and Anomalina (Gavelinella) 
praeinf rasantonica Mjatl i uk. 

Hradná Succession 

In the Hradná Succession defined by Salaj (1995b) the 
Coniacian flysch sediments occurring in a gorge near 
the Praznov cemetery are considerably weathered and 
loamified. The microfauna found there is very scarce and 
considerably recrystallized, represented by the species 
Falsomarginotruncana angusticarinata (Gandolťi), 

Falsomarginotruncana coronata (Bolli), Dicarinella 
renzi (Gandolfi) and Falsomarginotruncana pseudolin
ne iana (Pessagno ). 

Bohemian Cretaceous Basin 

The sediments of the Bohemian Cretaceous Basin (BCB) 
were deposited predominantly in a marine environment. 
Marine transgression reached its maximum near the Turo
nian-Coniacian boundary (at Didymotis I and II events 
- Čech, 1989). The sedimentary infilling of the BCB is of 
Cenomanian-Santonian age and it is divided into eight 
lithostratigraphic units. The upper part of Teplice For
mation (Xe) and of the Brezno Formation (Xd, e, f, g) 
belongs to the Coniacian (Čech et al., 1980). The facies 
development of marine Upper Cretaceous sediments is very 
variegated indivídua! facies are distributed in space and 
ti me. The fi na! regression of the U pper Cretaceous sea 
from the BCB occurred in the Lower Santonian. 

The Bohemian Cretaceous Basin was connected in the 
north with the Saxonian Cretaceous Sea in the vicinity of 
Dresden (Bohemian-Saxon Cretaceous Basin). 

The studied localities are situated in the northwestern 
part (Lužice, Brezno, Kučlín), and include the boreholes 
in the northern part (Lipová, Sebuzín, Jeleč, Kerhartice, 
Markvartice) and the borehole Borek near Hradec Králové 
in the middle part of BCB (Štemproková-Jírová, 1967a, 
b, C, 1970, 1978, 1981). 

The greatest depth of the shelf sea in the Bohemian 
Cretaceous Basin was about 200 m. The preservation of 
microfossils varies from very good to moderate. Paleo
association showing lower diversity and higher keeled 
species are more rare than in the Tethyan. 

The plankton/benthos ratio of Foraminifera ranges 
from 40-60 % in the Lower Coniacian and 50-80 % 
in the Middle and Upper Coniacian. 

In the paleoassociations of the planktic Foraminifera 
the species oť the genera Hedbergella, Whiteinella predo
minate, less presented are Archaeoglobigerina and Globi
gerinelloides. Some paleoassociations are characteristic 
by a higher representation of the genus Heterohelix. The 
keeled planktic Foraminiťera are rich in the following 
species: Marginotruncana marginata (Reuss), Falso
marginotruncana pseudolinneiana (Pessagno), Globo-

truncana linneiana (ďOrb.), Falsomarginotruncana 
coronata (Bolli) and ?Archaeoglobigerina aff. cretacea 
(ďOrb.). Falsomarginotruncana angusticarinata (Gan
dolťi) occurs rarely from the base oť the Coniacian. 
Concavatotruncana concavata (Brotzen) is also scarcely 
found. The species Globotruncanella aff. praehavanensis 
which Salaj and Gašpariková found in the Bohemian 
Cretaceous Basin, has the chambers more inflated than in 
the Western Carpathians. 

The paleoassociations of benthonic Foraminiťera show 
high diversity and density. The calcareous foraminifers 
predominate over agglutinated foraminifers (60-90 %). 
Foraminifera with "rotalidoid" shells are the most charac
teristic oť calcareous foraminiferal ťaunas of the Conia
cian. Important genera are as follows: Stilostomella, 
Cassidulina, Nonionides, Chilostomella, Globorotalites 
mischelianus (ďOrb.) and species of Neoflabellina. 

Stratigraphic index fossils oť calcareous benthonic 
foraminifers in the Coniacian BCB were studied by 
Štemproková-Jírová (1963a, b, 1967, 1975, l 978) and 
by Herzogová ( 1976, 1986). It was found that the first 
occurrence oť the Eouvigerina serrata (Chapman) = syn. 
E. americana Cushman, syn . Eouvigerina cretacea 
(Heron-Allen and Earland; H. A. - E.) is in the Teplice 
Formation (Čech et al., 1980) - in the Xe (Soukup, 
1956). This problem of the boundary between the Turonian 
and Coniacian has not yet been successťully sol ved in the 
BCB. It is suggested, however, that Eouvigerina serrata 
is signiťicant for the determination oť this boundary. 

The last occurrence oť Tappanina eouvigerinoides 
(Keller) was observed in the Xe of Teplice Formation. Its 
largest abundance was observed in the Middle and Upper 
Turonian. Both the species have a common distribution 
in the Xe- Teplice Formation. 

Globimorphina trochoidea (Reuss) from the base of 
Coniacian is also significant for the stratigraphy. 

Stensioeina granulata (Olbertz) is characteristic for the 
Coniacian of the Bohemian Cretaceous. It rarely occurs in 
the lowest part of the Coniacian, or it is absent comple
tely. Its abundant and very characteristic distribution is in 
the Brezno Member (Xe) - Middle Coniacian. 

In the Middle and Upper Coniacian the species Sten
sioeina esxculpta (Reuss) and Loxostomum emscheria
n um (Hofker) are characteristic. The latter species is 
known also from the Upper Coniacian oť Germany and 
the Netherlands (Hofker, 1957). 

The species of the genus Gavelinella occur in the Bohe
mian Cretaceous Basin within al! stratigraphic levels. 
Some species oť this genus are important for the strati
graphy oť Coniacian sediments such as Gavelinella lor
neiana (ďOrb.) and C. vombensis (Brotzen). In the Upper 
Coniacian C. stelligera (Marie), C. tumida Brotzen and 
C. perrusa (Marsson) are signiťicant (Hradecká, 1996). 

The agglutinated foraminifers often occur in the bentho
nic paleoassociations with the species oť the genus 
Haplophragmoides, Haplophragmium, Caudryina, 
Ataxophragmium, Rhizammina, Dorothia . Rheophax. 
The Coniacian of the BCB is characterized by Caudryina 
rugosa ďOrbigny, Thurammina favosa Flint, Hetero-



68 Mi nera/ia Slm•aca. 36 /2004 ) 

stomella aff leopolitana Olszewski, Reussella pseudo
spinulosa Brotzen, Siphogaudryina aff carinata (Franke), 
and S. jonesiana Wright. 

Spiroplectinata westfalica (Olbertz) is present also in 
the Middle Coniacian within the members with "peloside
ri tic horizons". A similar development was described 
ľrom the German Cretaceous in the type locality (Olbertz, 
1942). 

The stratigraphy of the sed iments is also supplemented 
by the knowledge on the distribution of index species 
ostracods (Pokorný, 1978) in the Bohemian Cretaceous 
Basin, like Cytereis luzicensis Pokorný1 in the Middle 
Coniacian and Mosaeleberis bohemica Pokorný, M. crassa 
Pokorný and Golcocythere ptygrnata (Tribel and Malz) 
in the Upper Coniacian. 

Conclusion 

The standard Tunisian microstratigraphic division oť 
the Coniacian (Tab. 1) elaborated on the hypostratotype 
profile Djebel Fguira Salah, El Fahs (as well as on the 
profiles Djebel Abid, Enfidaville and Hammam Mellegue, 
El Kef: Salaj, 1996) is appl ied to the Wes tern Carpat
h ians. Microbiostratigraphy in the boreal Bohe mian 
Cretaceous Basin (BCB) is partly different in the Middle 
and Upper Coniacian. 

The index Middle Coniacian species Globotruncanella 
praehavanensis Salaj and Gašpariková has the chambers 
more i nfl ated than the s peci mens from the Western 
Carpathians. 
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Poznámky ku koňackej mikrobiostratigrafii tetydnej a boreálnej oblasti 

Tuniský oporný hypostratotypový profil v oblasti Djebel 

Fguira Salah-El Fahs (tab. 1 ), ako aj dalšie dva profily (Dje
bel Ab1d - Enfidaville a Hammam Mellégue - El Kef; Salaj, 
1980, 1996) sú vhodnými tuniským, profilmi na doplnenie 
stratigrafie stratotypu koňaku (Coquand, 1857). 

V poslednom čase štandardné členenie koňaku na základe 
makrofauny spracoval Kennedy ( 1984, 1985a, b, 1986), 
Kaufťman a Kennedy a Wood ( 1986). 

Seronie - Vivien (1972), Salaj (1973) a Kennedy (1985b) 
upozornili na to, že koňacký stratotyp nie Je pre nedostatok 
makrofauny aj mikrofauny a výskyt stratigrafických hiátov 
na detailnú stratigraťiu vhodný. 

Tuniské profily sú kompletné a bohaté na makrofaunu aj 
mikrofaunu. Detailné zonálne členenie podľa ťoraminifer 
spracované na hypostratotypovom juhotetydnom profile 
Djebel Fguira Salah (tab. 1) sa naplno aplikuje aj v Západ-

ných Karpatoch, ktoré reprezentujú severnú vetvu tetydnej 

oblasti (Salaj a Gašpari ková. 1979). 
Vo flyšových sedimentoch ako výsledok turb1ditného prú

denia nastala selekcia foraminiľer podľa veľkosti. Pôvodné 

paleobiotopy boli narušené a chýbajú v nich juvenilné štádiá. 
Nenarušené paleobiotopy sa zachovali v spodnokoňackých 
slieňoch manínskej sukcesie a v strednokoňackých a vrchno
koňackých slieňoch vystupujúcich transgresív ne v nadloží 
karnských vápencov. Sedimentovali v elevačnej zóne drie
tomskej jednotky bez prínosu detritického materiálu. Nepo
rušené paleobioasociácie farami nifer sú aj vo vrchnokoňac
kých štvertnických slieiíoch gosauského vývoja Myjavskej 
pahorkatiny. 
Koňacké sedimenty boreálneho typu českej knedovej panvy 

sú bohaté na planktonické aj bentózne foraminifery a v pod
state reprezentujú pôvodné paleobiotopy obsahujúce v pal eo-
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bioasociáciách ťoraminiťer aj juvenilné štádiá jednotlivých 
druhov. 

V spodnokoňackej zóne s Falsomarginotruncana angusti
carinata (Gandolfi) a Concavatotruncana concavata (Brotzen) 
sú z vedúcich druhov mimoriadne vzácne Concavatotruncana 
asymetrica (Sigal) a Helvetoglobotruncana cachensis (Douglas), 
ktoré môžu z batymetrických dôvodov (menšia hÍbka) aj 
chýbať. V tomto prípade bázu koňaku definuje bentózny druh 
Eouvigerina serrata (Chapman), ktorý je zastúpený v juho
tetydnej (tuniskej) aj v severotetydnej (západokarpatskej) 
oblasti. 

Treba spomenú(, že v týchto tetydných oblastiach v spod
nom koňaku chýba boreálny druh Marginotruncana marginara 
(Reuss) emend. Štemproková-Jírová, ktorý sa v Západných 
Karpatoch začína objavovať až v strednom koňaku ako výsle
dok prepojenia západokarpatskej oblasti s boreálnou (Salaj 
a Gašpariková, 1979). 

Stredný koňak je v tetydnej oblasti jednoznačne určený 
druhom Globotruncane/la praehavanensis SalaJ a Gašpari ková. 
Jeho typická forma sa v boreálnej oblasti - vrátane českého 
kriedového bazéna - nevyskytuje ani vrchnokoňacký druh 
Sigalia deflaensis (Sigal). 
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Abstract 

Several Mesozoic and Tertiary horizons from the Tunisian Atlas and from the Western Carpathians 
of Slovakia as well as one horizon from New Jersey (U. S. A.) were studied. The contributiom deals 
with plarform. shallow-water transgressive- and regressive-glauconites which are in part dispersed as 
grains and partly as condensed cryptocrystalline particles in several horizons. Mineralogically they are 
qu1ckly formed types of irregular, amorphous-like grains. partly by a slow process of a chemical preci
pitation in the conditions of raised bottom. These glauconitic grains form prevailingly a filling of tests in 
concentrated foraminifer horizons. 

From X-ray diffractometric records the phase mineralogical composition was interpreted and 
the origin and partly the morphological properties of studied glauconitic types were also ascertained. 
The very important eon tent oť Fe2 ' was determined by the non-destructi ve Mässbauer spectroscopy 

Key words: Mesozoic and Tertiary glauconites. Tunisian Atlas, Western Carpathians. New Jersey 
glauconites, shallow platform. transgressive, regressive, X-ray diffraction, Mässbauer spectroscopy 

Introduction 

Glauconitic horizons in the Western Carpathians 

The oldest known glauconite-like horizons are from the 
Upper Sinemurian and the Toarcian-Aalenian. These glau
conites are investigated and discussed. There are organo
detri tal belemni te Ii mestones with dispersed glauconitic 
and fine crinoidal grains forming layers in the sported 
marls (Fleckenmergel) of the Drietoma unit in the Drietoma 
region (Salaj, 1990a, b). Here at the Toarcian-Aalenian 
boundary are regressive sandstones also with dispersed 
glauconites. This boundary is bound to a significant rift in 
the Western Carpathians (Salaj, 1996; Plašienka, 2002) . 

In the Cretaceous it is a regressive horizon of thickness 
around I m from organodetrital weakly glauconized 
limestones from the uppermost part of limestones on 
Podhorie (Gašpariková and Salaj, 1994), occurring in rhe 
quarries in Belušské Slatiny and Ladce, similarly as in the 
quarry at the Skalica klippe (Dolný Moštenec) where in 
the Upper Aptian the regressive conglomerates and breccias 
are also developed (Borza et al., 1987). After the Lower 
Aptian stratigraphic hiatus (the Manín phase of folding, 
Andrusov, 1945; Rakús, 1977) in the Middle Albian - a new 
transgression of marls took place (Butkov Formation; 
Kysela et al., 1982). On its base there is a significant 
glauconite horizon (Boorová and Salaj, 1992), belon
ging to Middle Albian Thalmaninella subticínensis z.one. 
Its sedimentation took place (quarries Belušské Slatiny 
and Ladce) on a raised bottom. During the slow sedimen
tation there was preci pi tati on or condensation of glauco
ni te from solutions. Sucha glauconite forms the fill of 
the foraminifers, which are plentiťul (Boorová and Salaj, 
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1992). Glauconitic grains form perfect moulds of the inner 
side of planctonic and benthonic foraminiťers. 

In the Paleogene the dispersed glauconitic grains are 
present in marls and sandstones of the Zlín Formation in 
the Bystrica and Rača units (Eliáš in Maheľ, 1962). These 
glauconitic sandstones are present especially in the Zlín 
Formation. Even one of the most significant horizons 
is located at the base of the Zlín Formation (Bystrica Unit) 
in the secrion of Kotešová-Svederník-Veľké Rovné-Dlhé 
Pole (Salaj, 1997). 

The glauconite ťrom the base of the Zlín Formation 
(or from the glauconitic sandstone, Eliáš in Maheľ, 
1962) is very dark green in colour. That is a consequence 
of higher content of oxides and hydrooxides of Fe. 

The oxides and hydrooxides of Fe form in the Zlín For
mation two indivídua! and abundant horizons. The origin 
is from redeposited and washed out red Fe- paleosoil in 
the relation with the humid and warm paleoclimate (Salaj 
et al., 2002). 

Overlying the more or less regressive Vychylov Forma
tion - defined by Potfaj and Vass (1977) - there is present 
the Zlín Forrnation formed by marls and clays. The marls 
at its base are weakly glauconitic and represent more or 
less a new transgressive cycle bound to distinct deepening 
- which took place in the higher part of the Lower Lutetian -
belonging to the zone of Globigeri natheka kugleri
-Globigerinatheka mexicana. 

Glauconites horizons in the Tun isian Atlas 

These horizons are very well-known due to P. F. Burollet 
( 1956). The Cretaceous, Paleogene and Miocene glauconites 
horizons were investigated in context of the Cretaceous 
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and Tertiary bios traligraphy (Kujawski, 1969; Salaj, 
1980). Less significant and of few %, around 1-2 % occur 
as admixtures of glauconitic grains in organodetrital lime
stones of the Berriasian to Hauterivian and Barremian, 
mai nly in the region of Zaghouan and Djebel Fkirine. Here 
are also already more important horizons bound to the 
regre ss ion of glauconitic sandstones, namely in the Middle 
and Upper Aptian. lmportant glauconitic horizons bound 
to transgression are al the V raconian base and par place at 
the ba se of the Santonian. There are glauconitic marls. 
With the regression in the region of Centra] Tuni s ia they 
a re found in the Upper Santonian frequently with a strati
graphic hiatus. The marls in phosphate grains are mainly 
concerned. These, of course, do not exclude that here, in 
Centra! Tunisia, the areas with fresh -water sedimentation 
were present. 

The most significant horizons oť dark green glauconites 
- G 12652 with oxides and hydrooxides of Fe (related with 
paleohumid warm paleoclimate, Siavochani, Bonhomme, 
Chaabani et Odine, 1978; Kazakov, 1983) are bound to the 
Paleocene-Eocene boundary, for example the areas El Kef, 
El Fahs , El Krib, Les Salines and areas in Centra[ Tunisia, 
where in consequence oť intense regression also areas with 
lacust ri ne-lagoonal sedi mentation ori g i nated , also with 
considerable supply oť ťluvial sediments and form a tion of 
phosphate material, which was accompanied by origin of 
pyrophyllite as a secondary mineral reworked from Paleo
zoic rocks - identified first by the authors in Tunisia. This 
mineral is often accompanying transgressive glauconites 
at the base of the Lower Eocene in the area of K rib - El Kef 
where they are sporadically of thickness up to 2-3 m. Sig
nificant glauconi les horizons of thickness 2-4 m are pre
sent in the Eocene marls of the Saouaf Formation (Burollet, 
1956; Bajaník et al., 1977, 1978 - explanations to the 
map sheets Zaghouan and Djebel Fkirine). These signifi
cantly indicate the change of the sea level connected with 
repeated "transgression" and by deepening of sedimentation 
environment within the framework of external platťorm. 
This is also confirmed by a rich planktonic microfauna, 
known also from Eocene sandstones of the Saouaf Forma
tion and from area of Hedil (Kujawski, 1969). 

Well known glauconites horizons are from the a reas of 
Béja and Oued Zarga bound to Lower Miocene horizons 
(Biely and Salaj, 1971; Bajaník and Salaj, 1971) , ťrom 
which as the most significant occur in Upper Burdigalian 
marls from the Globigerinoides sicanus zone, as well as 
from marls of the Lower Tortonian (Salaj a nd Bajaník, 
1972). In spite of the mentioned various opinions, the 
authors are keeping Lhe very agreeable conclusions of 
Kazakov ( 1983) concerning the paleocli ma tie indicators 
of glauconi tie species. 

Experimental part 

Preparation of samples 

The Greensand glauconite from U. S. A. (Upper Cretaceous 
deposit in New Jersey) was firstly three-times purified on an 
electromagnetic separator under the most suitable condi 
tions. Then it was thoroughly, but quickly fine powdered. 
For the purpose to avoid a possible undesirable oxidation 
- especially in order to carry out Mossbaucr spectroscopy 

- the sa mple did not undergo water sedimentation proce
dure. Al so the glauconitic sample from Tuni sia (1 oca! i ti es 
El Kef and Béja, sample No. 12, 250 m SW of Frne Deba'ia , 
x = 451.8; y = 391.2) was purified in the same manner 
as the former one. The well-rounded pellets 11ere hand 
picked under a binocular microscope by usual procedure. 

ldentification of the mineralogical composition 

Both samples were ťol l owed by X-ray difťraction anal y
sis using the Philips PW 1710 diffractometer (CuKa 
radiation, graphite monochromator , 40 kV, 20mA ). Besi
des glauconite , various , rather non-stoichiometric, 
ochrous or rusty-red ferric- and ferrous-compounds of va
riable oxidative/reductive degree of iron are present also 
- especially in the Tunisi an glauconite. A great number 
of oxohyclroxides, partly hydroxides and oxides may be 
present, namely goethite, magnetite, lim on ite and various 
hydrates of Fe20 3 which were reworked from emerged 
areas. These accessoric compounds on the surface of grains, 
pell ets or detritals - adhered in scarcely perceptible amounts 
of around 3-5 wt. % also in the many fi ssures - leacl to 
devious eon cl usion s (Bentor and Kastner, 1965). 

There is obviously a relative higher background on the 
X-ray diffractometric records - especially at glauconite 
from New Jersey - but the diffractions are clearly seen, 
very distinct and in excellent agreement with ASTM card 
No . 9-439 (Tapper and Fanning , 1968; Octom, 1976) . 

Glauconires (with different morphology) - in general -
though of best quality, may be disorderecL i. e. witb a little 
mixed-layered. expandable clay mineral s and wi th very little 
amount of so me free non -stoichiometric iron compound s 
(Fig. 1 ) . 

As regarding the ordered - 1 M type, disordered - l Md type 
and defect-structural clay minerals, especially glauconites, 
several author s , such as Maxwell and Hower ( 1967), 
Sacharov et al. ( 1990), Velde and Hower ( 1963 ), Parry and 
Reeves ( 1965) , stated that some diťfraction s must be 
prese nt on the cliffractometric record s, i. e. for example 

Muscov1te 
Fe-Mu::;cov1te 

TETRAHEDRAL R '' Pyrophyll1te 
Fe~Pyrophyll1te 

Fig. 1. The ternary phase diagram (Yoder and Eugster. GCA. 1955) 
of pure compounds (in ape xes). and with phases in the inner fields 
of variable chemical composition. exi sting mostl y as mixed-layered. 
or interstratified day minerals of vari ous features. 
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(-112) with interplanar spacing 0.363 nm, and ( 112) with 
0.309 nm in which way may be realized distinguishing 
between IM and IMd polytypes. Nevertheless some shif
ti n gs towards the structural type I Md may occur as evidence 
of expandable layers. There is also some other opinion 
regarding the order-disorder structures - the prevailing 
AJ 3+ ions, instead of Fe3+ ions in the octahedral sheets are 
the cause of disordering, even in globular micaceous mine
rals as a result of the presence of Al-glauconites (Sacharov 
et al., 1990: Daynyak, 1983; Nikolajeva, 1977). 

In some cases, however, it was not possible to determine 
exactly the diffractions of low inlensity at lower angles 20 
range - and only the shape and approximate positions of 
diffractions on the scattered patterns could be determined, 
though with poorer information - but never-the]ess quite 
useful data regarding the expandable layers. These are also 
shown by a shoulder on the ]ow angles 20 side of the (001) 
diffraction and by very weak diffraction of the interplanar 
spacing 1.40 nm on the parallely oriented Mg-saturated and 
glycerol solvated specimen by Tapper and Fanning ( 1968). 

On the diffractometric record there is seen that the glau
coni te from New Jersey contains very little amount - if 
any - of expandable layers. In this context it is necessary 
to comment that the proposed structural type " I M II" 
(Thompson and Hower, 1975) may be the cause - not only 
of some disorder, but also of higher scattering intensity 
on the lower angles 20 range of the X-ray diffractometric 
records. Thi s scattering is the evidence of detecting small 
amount of interlayered clay minerals. 

It may be commented that in nature scarcely exists 
a periodic, regular structure of the IM polytype. More fre
quenlly there are interstratified 1.0/ 1.4 nm layers, with 
a tendency to higher portion of 1.0 nm layers (Cimbálníková 
et al. , l 973; Viczián , 1977), also in connection with 
a little amounl of magnesium -bearing clay minerals, e. g. 
vermiculites or chloritcs. Espccially in unstable scdimcn
tary chlorites the 1.4 nm diffraction may be displaced 
towards 1.2 nm, forming disordered mixed- layers of the 
type vermiculite-chlorite, or of the rectorite-type clay 
minerals (Bradley and Weaver, 1956). 

Changes, or variations regarding the cl (060) difťraction, 
or better the b-parameter that means in b-axis dimension , 
are assumed to be largely due to size of the octahedral 
cations and to the presence of chemically difťerent forms of 
glauconite. The diffraction d (060) is very important and 
thereťore grcal attention is paid to its follow ing and sear
ching. The X-ray pattern of glauconite is similar to illite 
and also to celadonite - but differs mainly in the cl (060) 
from those one. Namely the b-parameter in illites depends 
on the presence of sevcral e lements in the structure. The 
changes are due to Mg and Fe contents, as - by their 
increase in the octahedral shee ts the d (060) va! ue increases 
al so. Thi s diffracti on in g l auconi tes vari es between 
O. 15 1-0. 152 nm (Bentor and Kastner, 1965), or between 
O.1501-0. 1509 nm (V el de and Hower, 1963; Šucha el al., 
1990; Maxwell and Hower, 1967) and is in comparison 
w ith the glauconitic diffrac ti on from New Jersey , i. e. 
0.1518 nm (Fig. 2), in very good agreement with data on 
the ASTM card. It belongs obviously to an iron -magne
si um -rich glauconite of lobate or vermiform shape as 
regard to pellets morphology. Regarding the glauconite 
morphology - it must be emphasized the splendid pictures, 

or photos which are seen in a comprehensive survey worked 
out by Tri plehorn ( 1966). 

The diffraction (060) depends also on the potassium 
content, because ils d-spacing decreases from approxima
tely 0.1506 nm to O. 1500 nm by decreasing of potassium 
content in the clay mínera! , such as e. g. muscovite. The 
reduction of interlayered K-content leads to alteration of 
K-containing minerals (Burns and White, 1963: Yassoglou 
et al. , 1972). 

Concerning the pyrophyllite affair 

Some of the selected greenish, well-rounded grains from 
Tunisia, ncar the locality Oued Zarga and El Kef - observed 
under a binocular microscope - were of the same textural 
shape as glauconite, i. e. globular, of pelletal morphology. 
But as was latcr confirmed and proved by determination 
with X-ray diffraction phase mineralogical analysis (dif
fraction (060) at O. 149 nm), these grains were pyrophyllitic 
(ASTM cards; Chennaux et al., 1970; Uhlík and Šucha, 
1997; Rosenberg, 1974: Brindley and Wardle, 1970: Velde, 
1969). After a more precise observation regarding the 
shape, features, appearance through larger magnification 
and by using special , se]ecting technique procedure it was 
possible to separate by hand-picking the genuine grains 
and recognize and distinguish the details on the surfacc 
and determine small diffe rences in the shape and features 
of investigated grains. Th is shows different morphology, 
because - as it is known - pyrophyllite forms rather fiat , 
irregular flakes, by wh ich may be ex p lained - among 
several opinions - that these grains were grown in the same 
environment as the glauconitic grains. 

A summary about the X- ray records regarding the inter
pretation of posi tion 20, i ntensi ty of scattered diffrac
tions, the shape and whole profile was followed just by 
the text of indivídua! contributions wi th a great number 
of data and information thoroughly in detail s and without 
HR TEM observation. From various conclusions, appro-

,/\ 
eraey3~ 

60 62 
2 theta 

Fig. 2. The very important di ffraction (060) with in terplanar spacing 
round 0.151 nm (measured 3 times in detail) which indicates. o r con
firm s the presencc of little expandable layers. 
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aches and opinions it is possible to choise and select many 
interpretation dala about the sol ved problem. 

The results of Mossbauer spectroscopy measurements 

Mossbauer spectroscopy is a technique IVhich allows 
measurements of the electric and magnetic interaction 
between an atomic nucleus and its surroundings. Specifi
cally, it gives information about the electron density 
at the nucleus (via isomer shift), the electric field gradient 
at the nucleus (via the nuclear quadrupole splitting), and 
the magnetic field at the nucleus (via the nuclear Zeeman 
splitting). Therefore, the technique gives an information 
on important parameters such as the va lence state 
of atoms, the co-ordination numbers, the distribution 
of charge around the nucleus, and the magnetic properties 
of the material which is investigated . 

Each compound or phase has typical parameters of its 
Mossbauer spectrum that means the method is suitable for 
quantitati ve as well as quai i tati ve analysi s. Mossbauer 
spectroscopy is non -destructi ve and requi res relati vety 
small quantities of samples (- 100 mg). It can be applied to 
polycrystalline and amorphous or superparamagnetic com
pounds and is selective with regard to impurities (Morup 
and Knudsen, 1986; Long, 1984a, b; Morup et al., 1976). 

We have investigated two samples of glauconites: "Birmin
gham New Jersey" denoted as " A" and "Glauconite from 
Tunisia" denoted as "B". Mossbauer spectra were measu
red at room temperature using conventional Mossbauer 
spectrometer IVith source 57Co in Rh matrix . Spectra were 
fitted using NORMOS program. 

Corresponding Mossbauer spectra are shown in Fig. 3. 
Mossbauer parameters: quadrupole splitting 6, isomer 
shifts !S and relative areas Arel are given in Tab. 1. Rela
tive errors for QS and !S are± 0.02 mm/s, and for relative 
areas is ± 0.5 %. In the Mossbauer spectra of both sam
ples we have identified four paramagnetic doublets which 
correspond to iron present in Fe2+ (doublets 21 1, 6 2 ) and 
Fe3+ (doublets 21 3 and 6 4 ) valence state . From the 
relative areas the following values of the Fe2+/Fe3+ ratios 
were estimated: O. 16 for sample A and 0.13 for sample B. 

Remark: Because of relatively high value of quadrupole 
splitting for doublet 6 3 (1.23 resp. 1.11 mm/s) we can assu
me that this doublets with relative content of iron 1.5 resp. 
6.2 % corres pond to so called "mix valence" state Fe2·5+. 

Relation to the geological age 

Because the geological age and origin of the Upper Cre
taceous glauconitic sample from New Jersey is clear and 
unambignous and its potassium content is 1Vell-known, 
only partly will be mentioned this question regarding the 
T unisian glauconite from the Lower Miocene. Its geological 

Tab. 

1(%) 
,----, /:;,2/:;,1 

100 • ... ., . •, A,r.·-
95 

\J A 
90 

1(%) 
r----7 /:;,2 /:;, 1 

100 t-4/:;,3~ 

95 

B 

90 

-4 -3 -2 -1 3 4 
v(mm/s) 

Fig. 3. The Méissbauer spectra of investigated glauconites (A - loc. 
New Jersey. B - loc. Béja and El Kef) 

age was determined (meanwhile without Ar/K radiometric 
method) by its Fe2+ content by Mossbauer spectroscopy. 
From this content may be also determined the percentage 
of expandable layers. Owing to only a little amount and 
not purest glauconitic sample from Tunisia the potassium 
content was not determined in another way. According to 
Kotlicki et al. (1981), with increasing content of Fe2+ ions 
in the glauconitic sample the geological age is a!so 
higher. In the Paleozoic the most Fe content is in Cam
brian glauconites, as the oldest formation. lt must be em 
phasized that the ratio of Fe3+/Fe2+ is above all important 
(see the Mossbauer spectra). The content of ferrous iron is 
namely attributed to non -expandable illite- type layers and 
increases from the !atest Oligocene to the earliest 
Cambrian. On the contrary - the percentage of expandable 
layers falls from the !atest to the earliest one. From analy
ses (chemical and especially from Mossbauer spectra) it 
follows that in general the content of ferrous ions increa
ses with the age of glauconites as it was supported also by 
Annersten ( 1975) and Bentor and Kastner ( 1965). 

The content of potassium oxide in glauconites is simi 
larly important , because it is an indicator of the minera
logical purity of glauconites. Their lower content 
7.5 - 8.0 wt. % in a sample indicates mineral admixture, 
i. e. interlayered glauconite s with d(00I) greater than 
1.015 nm and confi rms some mi xed m i nerals. So, the 

The table with data of interpreted Mossbauer spectra 

Lll Ll2 63 M 
Sample QS, rs , A rcll QS, rs, A rc11 QS, rs, ArclJ QS-1 IS -1 A rc l..f 

(mm/s) (mm/s) (%) (mm/s) (mm/s) ( %) (mm/s) (mm/s) ( % ) (mm/s) (mm/s) ( %) 

A 2.55 1.09 6.5 2.08 0.86 7.8 1.23 0.29 1.5 0.44 0.26 86.2 
B 2.67 1.04 4.0 2.04 0.88 7.8 1.11 0.33 6.2 0.43 0.26 82.0 
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considerable differences in the mineralogical phase com
position of glauconites originate also from various geo
logical ages (Kazakov, 1983). 

Regarding the origin of the Tunisian glauconite, the 
most acceptable opinion is proposed namely by Porrenga 
( 1968), that the glauconite from locali ties El Kef and Béja 
has originated in very proper, favourable and, of course, 
specific physico-chemical conditions, especially regarding 
the paleoclimatic conditions. Glauconite has formed from 
the sea water of optimum chemical composition and by suc
cessive slow anaerobic sedimentation of most suitable silt
-like material, probably without diagenesis, or metamor
phism, or due to some post-sedimentary conditions. Cer
tain development of bacteria could have taken place , which 
reduced the sulphates from water and so came to rising of 
bl ack swamps, or of muds originated in this way. Detailed 
opinions and considerations are found in numerous articles 
in geological journals, especially as mentioned by McCon
chie et al. ( 1979). Moreover there is a possibility of precur
sor formation and following origin of an authigenic phyllo
silicate with an incompletely developed crystal structure. 

In eon cl usion we would like to say that forma ti on of the 
dark green glauconite (G 12652) rel ated with the presence 
of the oxide and hydroxide of Fe (Siavochani et al., 1978) 
and in agrecment with Kazakov ( 1983) we considered it as 
one of the characteristic indicators of the humid and warm 
paleoclimate. 
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Glaukonity ako kl imatické indikátory sedimentárnych formácií 

V mineralogickej časti príspevku sa sledujú lokality nie
ktorých glaukonitových horizontov Tuniska a Západných 
Karpát. Väčšia pozornosť sa venuje ich vzniku, stratigrafii 
a uvádzajú sa ich lokality. Ide o horizonty z liasu, kriedy, 
paleogénu a neogénu. 

V príspevku sa najprv opisujú morfologické vlastnosti, 
sfa rbenie morfologicky rozmanitých zŕn a trhlinky na ich 
povrchu s osobitným zreteľom na možný autigénny alebo 
detritálny charakter vo foraminiferách lagunárneho , prípadne 
sčasti aj morského pôvodu. Podľa odtlačkov mikrofauny 
vo foraminiferách rozličného tvaru možno predpokladai skôr 
autigénny charakter vzniku glaukonitových zrniek z Tuniska. 

Zistilo sa, že med zi najvýznamnejšie tuniské horizonty 
glaukonitu patria jazerné a lagúnové oblasti z rozhrania 
paleocén/eocén El Kéf, El Fahs a i. V ich vzorkách je veľký 
podiel železitých oxidohydroxidov , fosfátového materiálu 
a pyrofylitu viažuceho sa na regresné sladkovodné sedimenty. 

Niekoľko menej významných lokalít glaukonitu je v oblasti 
Béja a Oued Zarga. Viažu sa na eocénne a spodnomiocénne 
horizonty. Pri mnohých mik ros kopických pozorovaniach 
a ručnej separácii zrniek rozličných morfologických vlast
ností - vzhľadu povrchu, sfarbenia a rozmerov väčšiny 
oblých zľn, ktoré sú pre glaukonit charakteristické - sa vy
triedili dokonalé zrná a tie sa podrobili rtg. difrakčnej analýze. 
Neskôr sa uká zalo, že niektoré vzorky (zrná) z Tuniska mali 
rovnaký vzhľad, ale rozdielne fázové zloženie a okrem glau
koni tu obsahovali aj nepatrné množstvo akcesorických 
minerálov , najmä pyrofylitu. 

Paragenéza glaukonitu a pyrofylitu bola predmetom roz
siahleho s ledovania a hľadania príčin tejto nezvyčajnej 
koexistencie. Zistilo sa, ž.e priaznivé podmienky na vznik 
a koexistenciu týchto dvoch minerálov vytvorilo lagúnové 
alebo jazerné prostredie po regresii mora, ako aj striedanie 
aridnej a humídnej paleoklímy s variabilnou teplotou a vlh
kost'ou vzduchu. 

Podrobná fázová analýza rtg. difrakčných záznamov práš
kových vzoriek skúmaných tuniských (lokalita Béja) a zá
padokarpat ských glaukonitov (lokalita Belušské Slatiny) 
potvrdila, že sú to nízkopercentné vzorky, ktoré sa nedali 
väčšmi koncentrovať pre minerály, ktorými bol kontamino-

vaný rnelen vonkajší povrch zrniek, ale aj povrch trhliniek 
i mikrotrhliniek, lebo zrnká kremeiía alebo živcov takmer 
splynuli s povrchom glaukonitových zrniek, a tak sa z povrchu 
zŕn nedali odstrániť. 

V Západných Karpatoch sú glaukonitové honzonty najmä 
v oblasti Drietomy, kde sa na rozhraní toark/álen vyskytujú 
organodetritické škvrnité vápence. Na lokalite Belušské 
Slatiny a Ladce (ide o kameiíolomy) sú autigénne glaukonitové 
zrnká s výpliíou foraminiferových schránok. 

V geologickej časti príspevku sa najprv sledujú morfolo
gické vlastnosti nevyhnutné pri klasifikácii glaukonitic
kých alebo glaukonitu podobných zrniek vrátane foraminifer 
obalených a vyplnených glaukonitickým materiálom alebo 
materiálom zloženia glaukonitu. Ďalej sa venuje pozornosť 
rtg. spektru v rozsahu 2-70° 20 a podrobne sa analy zuje 
mineralogické fázové zloženie vyplývajúce z interpretácie 
rtg. difrakčných záznamov práškových vzoriek skúmaných 
glaukon itov. Najmä v oblasti nižších uhlov 20 možno identi
fikovať zmiešanovrstvové ílové minerály s expandabilnými 
vrstvami neusporiadaných štruktúr so zvýšeným pozadím na 
rtg. difrakčnom zázname a z neho sa dá odhadnúť percentuálne 
zastúpenie expandovateľných vrstiev. 

Mimoriadna pozornosť sa venovala nedeštruktívnemu spô
sobu zist'ovania obsahu dvojmocného a trojmocného Fe 
.vli.issbauerovou spektroskopiou. Najmä obsah Fe 2+ je dôle ži
tým parametrom pri interpretácii fázového zlože nia glauko
nitov ako sľudových minerálov s rozličným obsahom 
zmiešanovrstvových minerálnych štruktúr (obr. 2. tab. !). 

G!aukonit z New Jersey (USA) je naopak prakticky čistý 
glaukonit s nepatrným podielom kremeiía, živcov a expandu
júcich vrstiev zmiešanovrstvových ílových minerálov (pod
robná interpretácia tohto glaukonitu v celom rozsahu rtg. 
spektra je v anglickom texte). Dôležitá a diagnostická je 
oblasť na spektre s difrakciou d(060) s medzirovinnou vzdia
lenosťou okolo O, 151 nm pouka7.Ujúca na zmeny b-parametra 
sľudových minerálov v závislosti od obsahu K (obr. 2). 

Tvorbu najmä tmavozeleného glaukonitu (G 12652) spä
tého s výskytom oxidov a hydroxidov Fe (Siavochani et al., 
1978) súhlasne s Kazakovom ( 1983) pokladáme za jeden 
z výrazných indikátorov hlavne humídnej a teplej paleoklímy. 
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Pozícia drienockého príkrovu k podložným tektonickým jednotkám 
a jeho spodnotriasový vývoj 

MÁRIO OLŠAVSKÝ 

Štátny geologický ústav Dio~ýza Štúra. regionálne centrum. Kynceľovská 1 O. 974 O I Banská Bystrica 

( Doruľené 16. 3. 2004) 

Position of the Drienok nappe towards the underlying tectonic units 
and its Lower Triassic development 

ľhe articl e is dealing with the lithology of the Lower ľriass ic sequence in the Drienok nappe as well as 
the struc tural position of the nappe towards the underlying tectonic units. ľhe Drie nok nap pe is supposed 
to be a relict of the Silica nappe. However, des pite its lithological similarity, the unambiguous locati on 
of its sedimentary content into Sili ca sedimentary area is imposs ible. ľhe presence of rh yolite volcani sm 
from the Szin Beds of the Drienok nappe has its anologues in the Vernár nappe and the lower Muráň 

nappe. ľhe tectonic underlier of the Drienok nappe is built up with two partia! nappes of Hronicum: the 
Ma rková nappe consisting from the Middle ľri ass ic limestones and prevailing dolomites . and the franková 
nappe consisting of Carboniferous arcoses (the Nižná Boca Formation). In the locations where Hronicum 
is missing the underli er is built up with Malm, more often Neocomi an sediments of the Krížna nappe. 

Key words: Silicicum s. 1„ Lower ľriass ic, lithology, tectonics 

Úvod 

V rámci plnenia úlohy Zostavenie geologickej mapy 
a vysvetliviek Starohorských vrchov, Čierťaže a sevemej 
časti Zvolenskej kotliny v mi erke 1 : 50 OOO som sa v ro
koch 2000-2003 zúčastnil na mapovaní mladopaleozoic
kých a spodnotriasových klastických sekve ncií. Jeho 
cieľom bolo vysvetliť litologické a tektonické pomery 
drienockého príkrovu, resp. jeho spodnej časti. Výsledky 
by mali byť doplnkom k publikovanej mape (Polák et al., 
2003). 

Drienocký príkrov je najvyššou alochtónnou tektonic
kou jednotkou skúmanej oblasti. Prvé informácie o ňom 
podal už Štúr ( 1860, 1868), ktorý od Ponickej Lehôtky 
uviedol fo sílie zo spodnotriasového súvrstvia a opísal 
melafýrovú „sériu" z okolia Drienka. Stručné informácie 
sú aj v práci Grenara a Kotáska (1956), ktorí študovali 
kremenné porfýry z verťénu chočského príkrovu. Náprstek 
( 1958) skúmal geologické pomery subtatranských príkro
vov, chočskému príkrovu pripísal stratigrafický rozsah 
verfén - ladin (karn'7) , ale rozlíšil tri čiastkové tektonické 
jednotky, z ktorých treti a zodpovedá dnešnému drienocké
mu príkrovu. Losert (1963) odlíšil sei s a kampil a sedi
menty dnešného dri e nockého príkrovu priradil k vyššej 
jednotke chočského príkrovu (č i astkový príkrov Flosa). 
O rok neskôr drienocký príkrov definoval Bystrický ( 1964) 
a považoval ho za presunuté gemerické mezozoikum. 
Slavkay et al. (1968), Slavkay (1971 ), al e aj Biely 
(in Slavkay, 1965) pripísali najstarším vrstvám drienockého 
príkrovu karbónsky vek, spodný trias rozdelili na sei s 
a kampil a v ňom vyčlenili predvulkanické, vulkanické 
a postvulkanické vrstvy. Pracovníci Uránového prieskumu 
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(Zemančík et al., 1971) robili v tejto oblasti prieskum rá
dioaktívnych surovín a za bazálnu časť príkrovu označili 
práve skúmané mladopaleozoické členy v jeho podloží 
(obr. 3). Mell o (in Mello et al., 1976, 1979) zaviedol ter
mín silicikum na pomenovanie horninových komplexov 
triasu príkrovov vrchného subtatrika a gemerika (v zmysle 
Andrusova, 1968). V rámci silicika sa spodnotriasové 
horninové komplexy pomenovali termínom bódvaszilašské 
a sinské vrstvy (sensu Kovács et al. , 1989) a definovali 
podľa analogických sedimentov na maďarskom území. 
Podľa súčasných poznatkov teda ide o bódvaszil aš ské 
a sinské súvrstvie. Tieto termíny neskôr prevzal Mello 
(in Mello et al., 1997). Ale je aj opodstatnené úsili e o kore
láciu dri enockého príkrovu s vemárskym (Havrila in Mello 
et al. , 2000). Havrila (1. c.) podľa superpozície a litofa
ciálneho obsahu tieto tektonické jednotky podmienečne 
zaradil do silicika s. 1. 

Bratislava 

Obr.1. Situačná mapka. 

Fig. 1. Location map. 

Banská Bystrica Košice 
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Ďalej uvádzame iba základné črty týchto vrstiev. Pod
robnejšie sú opísané v práci Slavkaya et al. ( 1968) a vo 
vysvetlivkách k mape Starohorských vrchov, Čierťaže 
a severnej časti Zvolenskej kotliny v mierke 1 : 50 OOO 
(Polák et al., 2003). 

Bódvaszilašské vrstvy drienockého príkrovu sú zastúpe
né vrstvami jemnozrnného až strednozrnného pieskovca 
až kremenca svetloružovej, červenej, červenohnedej, béžo
vej, lokálne zelenkavej farby striedajúcimi sa s polohami 
červených brid! íc. Typická pre ne je dobrá štruktúrna 
i veľkostná vytriedenosť (v kremennom pieskovci možno 
iba ojedinele nájsť zrná väčšie ako 2 mm), väčšinou 
masívna textúra, niekde naopak častejšia horizontálna !a
minácia. Ojedinele sú vyvinuté prúdové stopy a niektoré 
horizonty obsahujú roje drobných intraformačných zával
kov, opracovaných červených ílovcov veľkých do 2 cm. 
Podľa Slavkaya et al. (1968) sa lokalizovali polohy sad
rovca a anhydritu hrubé až niekoľko metrov (vrt Po-1, 
P-3 a D-104) v bódvaszilašskom súvrství a drobné polohy 
v sinských vrstvách (vulkanické vrstvy sensu 1. c.). 

„Dúbravica 

Sinské vrstvy sú reprezentované svetlohnedými piesči
tými, sľudnatými alebo vápnitými bridlicami , lokálne 
s faunou, slienitými pieskovcami + bridlicami béžovej 
farby s polohami fialovohnedých bridlíc, miestami pies
kovcov, striedaním lavíc sivého ílovitého vápenca s vlož
kami zelenosivého siltovca, ktoré môžu mať na plochách 
odlučnosti bioturbáty, v menšom množstve aj červený 
siltovec a jemnozrnný červený pieskovec. 

Na lokalite Chmelín 2 km na SZ od Poník sú útvary 
jemnozrnného pieskovca s ílovcovými medzivrstvičkami 
fialovej farby s bioturbátmi, prúdovými stopami, miesta
mi aj s odtlačkami fauny mäkkýšov. Na plochách lavíc 
(úlomky) hrubých 5 cm sa pravdepodobne vyskytujú 
pseudomorfózy po kryštálikoch sadrovca (750 m na V 
od k. Vašarnica 671 m n. m., lok. Čičeredno). Typic
kejšie horniny (svetlohnedé piesčité sľudnaté bridlice 
+ doskovité polohy vápenca hrubé od 1 do 40 cm) sú pri 
Oravciach v okolí lokality Roveň (s miestnym názvom 
Raveň) , menej je ich v okolí šachty Drienok na JV 
od kóty Stráž 697 m n. m., ako aj pri Ponickej Lehôtke 
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(odkryvy po ľavej strane cesty vedúcej k poľnohospodár
skemu družstvu). Veľmi vzácne možno v sinských vrst
vách nájsť aj faunu v podobe odtlačkov a výplne schránok 
bohatého spoločenstva fosílií (Slavkay et al. , 1968), a to 
Myophoria costata ZENK, M. laevigata G OLDF., Gervilleia 
sp., Anodontophora fassaensis (WISSM.), A. elongata 
SCHLOTH., Gervilleia exporrecta LEPS., Naticella costata 
(MONST.), Natiria subtilistriata FRECH. a Turbo recteco
status HAU . Celkom vrchná časť sinských vrstiev na nie
ktorých miestach prechádza z piesčitého vápenca a sľud
natých bridlíc do dolomitu. Tieto prechody sú ukážkovo 
vyvinuté v odkryvoch priamo v Ponickej Lehôtke (sev. 
okraj obce, lok. Stanica 525-550 m n. m.) a v Orav
ciach (500 m na SV od k. Roveň 478 m n. m.). Lokálne 
sa v tejto prechodnej časti vyvinuli aj čierne bridlice 
dvojmetrová poloha v odkryve na S od Dolnej Mičinej, 
lok. Černová (430 m n. m. pri elektrickom vedení; tento 
litologický typ spomína aj Slavkay et al., 1968). Ich 
vzťah k nadložiu na lokalite však nieje celkom jasný. 

Ryolitové vulkanity sú integrálnou súčasťou sinských 
vrstiev. Plošne sú najrozšírenejšie hlavne na dvoch mies
tach: 1. na J od kóty Drienok 676 m n. m. (Žiarec, Zápač), 
2. v širšom okolí Ponickej Lehôtky (Piesky, Stanica, 
na JZ-JV-V od kóty Farbište a v doline Suchej Driekyne 
- 570 m n. m.) . .Je to pomerne drobivá hornina červeno
fialovej farby. Identifikoval sa dajú kremenné zrná, 
kaolinizované živce svetlej farby a chlorit. Pomerne naj
zachovanejšie horniny sú 300 m na JJV od Farbišťa 
v dolinke na haldách a v okolí háld. Rad údajov o nich 
možno nájsť v práci Slavkaya et al. (1968), v ktorej 
Slavkay charakteri zuje viacfázový priebeh vulkanickej 
aktivity a vyčleňuje: 

a) efuzíva - vulkanické sklo, paleoryolity, paleotrachyty, 
paleoandezity; b) pyroklastiká - pyroklastické lávy (aj pi
pernolávy - ignimbrity), tuf, tufit a c) dajky paleoryolitov . 

Zo spodnotriasových horizontov zaradovaných do sili
cika je známych viac lokalít s identickou stratigrafickou 
a litologickou asociáciou . .Je to „vernársky pruh" - lok. 
Gregová pri Telgárte (Pouba, 1953; Bystrický, 1959), sv. 
svahy Barbolice - Vernár (Biely, 1955), kóta Velká Stožka 
na .1 od Závadky nad Hronom (Zorkovský, 1959), Poho
relská Maša (Klinec, 1976). Kremité porfýry sú spoloč
ným znakom vernárskeho, spodného muránskeho príkrovu 
a drienockého príkrovu (Havrila in Mello et al., 2000). 
Tieto červenkasté až červenohnedé porfyrické ryolity s vý
rastlicami magmaticky korodovaného kremeňa, draselného 
živca a plagioklasu sú makroskopicky, petrograficky 
a geochemicky nerozpoznateľné od ryol i tov, ktoré sú 
zastúpené v podobe exotických obliakov až balvanov 
v kriedových upohlavských konglomerátm klapskej jed
notky. \ konglomerátoch typu Hradnej manínskej jed
notky a \ paleogénnych konglomerátm bradlového pásma 
(han et al.. 2002). 

Obr. 3. ll sponadarne tekton,ck,ch Jednotiek podla práce autoros 
Uránmého prieskumu v Sp1šske.1 No,eJ Vsi (Zemanč1k el al. 1971. 
pri! 1 ). 

Fig. 3. Arrangement of tectornc urnts according to results by authors 
from Uráno1) prieskum Enterpri,e. Spi šská No, á Ve, (Zemančík el al . 
J 971. append1x 11. 
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Obr. 5. Litostratigrafická tabulka bazálnej časti drienockého príkrovu 
(zostavená podľa vlastných poznatkov s použitím záv erečnej správy 
Slavkaya et al., 1968). 
Fig. S. Lithostratigraphic table of the basa! part of the Drienok nappe. 
Compiled on the basi s of own observations using the results of the final 
report by Slavkay et al. (1968). 

Bazálna časť drienockého príkrovu v podobe spodného 
triasu nesie stopy krehkej deformácie, čo sa prejavuje ne
dostatkom odkryvov. Táto porušenosť je spätá so silnou 
rozpadavos(ou hornín, a to najmä pri jemnozrnnejších 
klastických varietách. Vrchnejšie časti, kde sú vápencové 
polohy, si pre svoju rigidnos( udržali formu a poskytujú 
aspoň zlomok odkryvov vhodných na dokumentáciu. 

Lokalizácia drienockého pn1rrovu a jeho podložie 

V zmysle Andrusovovej koncepcie by sa dalo očakávať 
takéto uloženie tektonických jednotiek (od hornej po 
spodnú): drienocký, chočský a krížňanský príkrov. Na 
niektorých miestach je chočský príkrov zredukovaný na 
minimum, niekde úplne chýba, a tak podložie tvoria sedi
menty neokómu krížňanského príkrovu. 

Obr. 4. Geologický re z podľa Slavkaya et al ( 1968. príl IV /1. rez 
11-lľ) zobrazujúci pozíc iu drienockého príkrovu na dolomitoch choč
ského čiastkov ého markovského príkrovu (sensu Polák et al.. 2003). 
Do drienockého príkrovu boli zaradené aj karbónske sedimenty (1. c.). 
Strednotriasové karbonáty chočského príkrovu na S od Oraviec majú 
viac členov (anis - ladin - kam - norik) a na báze brekcie. 
:Fig. 4. Geological cross-section according to Slavkay et al. ( 1968, 
app. IV / 1, cross-section ll -Iľ) showi ng the Drienok nappe emplaced 
on dolomites of the Marková partia! nappe of the Choč nappe (sensu 
Polák et al.. 2003). The Carboniferous sediments were al so allocated 
to the Dri enok nappe (1. c.). The Middle Triassic carbonates of the Choč 
nappe north of Oravice have several members (Anisian - Ladinian -
Carnian - No rian) and the breccia al the base. 



Obr. 6. L1š1ov!lé p,eudomorfó,) po kr)štal1koch sadro,ca (,e!lo,t lišt 
okolo I cm 1. lokal11a Chmelín 540 mn. m 

Fig. 6. Lath pseudomorphs after gypsum Cľ)Stah (!he lath dimension, 
is ca I cm1 Local,t) Chmel,n. 540 m above sea Ie,el 

Na.Uužnejšiť je drienoeký príkrov známy zo západných 
svahov Zvolenskej vrchoviny 1.5 km na SV od k. Koch-
l ačka 408 m n. m. Na dne dolink) ens m n. m.) medzi 
lok. Dubník a osamoten)mi usadlosLami Zadná Hrabmá 
vystupujú sinské HSl\). Na JV od k. Strelnica--l.JI mn. m. 
v bezmennej doline smeru SV-JZ \)Ústuj úcej do obce 
Hron~d je odkrytý spodný trias iba lokálne. Prckrý\a ho 

Obr. 7. B,oturbo,ane , Jito,ce. sin,ké \ľst,y. lokalita Čačín - Záplata 
--1.<0 mn m (výška ,z 12 cm) 

Fig. 7. B1orurb1ded ,dtstones. Snn Beds. loc Čaéin -- Zaplata. ,130 m 
a , 1 (the anterodorsal d1mens1011 of the sample i, 12 cm) 
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Myophoria sp. Myophona sp. 

Gerv1//eia sp. 

~ o 
Myophoria sp. 

Myophona sp. 

Pseudomonons sp. 

Emho!tum (Pec1en) sp. 
Nalice//a sp. 

Obr. 8. Rcsnn,t, ukc,., ,,Jtlaékm a v) plne schránok 10 ,,n,k) ch , rst,e, 
drienockeho pr,J,.ro, u ( mierka I l 1 

Fig. 8. Recons1ruc1Jon oľ nternal moulds an d ,hell rnfi\l1ngs taken 
from SLln Bed, of the Dnenok nappe 1,cale 1 11 

hrubá vrst\a pliocénn)ch (okolo 50 m) sedi mentov , preto 
sa jeho \ýskyty obmedzujú na spodné časti bočných doli
niek a hlbších Lárezov. Podrobnejšie sl edovať odkryvy 
spodného 1riasu (a zároveň jeho dabie možné najjužnejš ie 
výsk)!)) v tejto doline znemožňuje komplikované oplo
tenie vojenského priestoru. V zá1 t're spomenutej bezmennt'j 
doliny (medzi lok. Hrabová k. 464 m n. m. a Na hl ine 
k. 427 m n. m.) už možno registrovať odkryvy v prechod-
ných HSl\ách medzi bódvaszilašskými a si nský1mi vrstvami 
( obr. 1 O). Bazál ne čas ti sedí mento\ spodného triasu sú 
odkryté severnejšie, a to 300 m na Z od k. 427 m n. m. 
(na Z od k. Vysoký \ rch 543 m n. m. , lok. Tri studne). 
Na Lomlo mieste (dno doliny, 375 m n. m.) j e ojedinelý 

Obr. 9. Lokalita 700 m na J IV od koty V) ,ok) , rch 5--13 m n m . 
odkr)' v Jemnozrnnom p1e,ko,c1 a, éervenom s,l10,c1. zreJme spod 
nátstredná čast sinsk) ch, rsr,ev 

Fig. 9. Outcrop 1n í1ne-gra111ed sandstonc, <1nd red s,ltstones. ob\Jou,-
1) the lo\\e r1middle pan of S1111 Beds Location 700 m to SS E from the 
Vysoký vrch alntude point 5--U ma s 1 
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Obr. 10. R)tm1cké stnedame arkózO\)Ích la\ic, hoJn)ml prúdovymi čerinami s čenenym1 silto,cam1 Odkr)'Y na rozhram bód,asz ilašských 
a sinsk)ch H,tit'v (lokalita 900 m na JJZ od k V)sOk) vrch 543 mn m. zá,-er dollíl) l 

Fig. 10. Rh) tmic altt'rnation of arcosic benches with abundant flow nppl es w11h red stltstones Outcrop, 1n the boundary zone between Bódvasnla, 
Beds an Snn Beds (locality 900 m to SS W f rom the altlludt' point Y) soký , rch 543 m a. s 1 . the term mati on of , a\le) 1 

\} sk) l zrejme žilného vulkanického telesa. BaLálnu časi 
drienockého príkrovu tu reprezentujú telesá kremenného 
piesko,ca si\ozelenej a zelenej farby a sekundárne premeny 
ju postihli natoľko. že som ju najprv považo\al za kar
bón. lebo pripomína rovnakú situáciu ako v oblasti Vašar
nice a Majerovho hrbu. teda karbón hronika s nadložn}m 
spodným triasom drienockého príkrovu. Zároveň je tu od
kryté podložie drienockého príkrovu v podobe dolomitov 
chočského príkrovu resp. čiastkového markovského prí
krovu. Tejto pozícii zodpovedá aj výskyt spodného triasu 
z Vlkanovej, kde bódvaszilašské súvrstvie spočíva na dolo
mitoch. Zrejme z tohto výskytu sú opísané aj evapority 
(Kodera et al., 1990). Na V od usadlosti Zadná Hrabová 
a Hrabová v doline potoka Jasenica je zaujímavá situácia. 
Pod sinskými vrstvami sú vápence wettersteinského alebo 
steinalmského typu a uvedenú „obrátenú" asociáciu možno 
na tejto lokalite s istotou registrovať z viacerých miest. 
Zaujímavá je pozícia už len slabo zachovaných reliktov sin
ských vrstiev spočívajúcich na hierlatzskej fácii a na malme 
krížfianského príkrovu medzi Hornou a Dolnou Mičinou 
(lok. Černová) zrejme s normálnym pokračovaním nadlož
ného strednotriasového komplexu drienockého príkrovu 
a tiež relikty s plochou iba niekoľko m2 červeného siltovca 
ležiaceho na neokóme krížňanského príkrovu. V jjv. po
kračovaní týchto výskytov (na V od Dolnej Mičinej) sú 
badateľné červené siltovce sinských vrstiev (k. 470, 450, 
437 m n. m.) s nejasným vzťahom k podložiu. Kontakt 
prekrývajú pliocénne sedimenty a epiklastické vulkanické 
horniny. Na V od týchto kontaktov podložie vystupuje 
v malom kameňolome 350 m na Z od k. Nad Hrašky 
463 m n. m. a na S od obce Čačín (lokalita Za vodou, 
Šariny, Záplata, Kolovráty). Obidva výskyty reprezentujú 
strednotriasové dolomity hronika nadväzujúce v tejto časti 
na polohu lunzských vrstiev. 

Na Ja JV od k. Hrabec 598 mn. m. je drienock} prí
krov uložen} na neokóme krížňanského príkrmu s relikt
mi hronika. ktoré predsta\ ujú iba niekoľko metro\ hrubé 
poloh) tektonizo\aného dolomi1u. Na S od k. Hrabec 
smerom na Hornú Môlču ~počh- a na malme a v pokračo
vaní na SV už na neokóme krížňanského príkrovu. 
ktorého členy sú lokálne tektonizované až na rauvaky 
(lokalita Na Ravence). V oblasti Hornej Môlče je medzi 
krížňanským a drienockým príkrovom rovnako ako na 
predchádzajúcej lokalite reliktne zachované hronikum (lo
kalita Horná Môlča, Oselník). Tu sa dostávame do časti 
drienockého príkrovu, kde sú spodnotriasové členy bódva
szilašského súvrstvia zrejme redukované a strednotriasové 
členy naopak vyvinuté v plnej miere. Z rezov (Kravjan
ský a Slavkay, 1966; Slavkay et al., l 968) vidno, že báza 
drienockého príkrovu je tu strmšia a príkrovový kontakt 
má lyžicovitý tvar so sklonom na JV. 
Pokračovanie bázy drienockého príkrovu sa tu prvýkrát 

dostáva do tektonického kontaktu s karbónskym nižno
bocianskym súvrstvím, ktoré je tu rozšírené približne 
v smere JZ-SV (Majerov hrb 646 m n. m., úpätie 
k. Vašarnica 671 mn. m. a lok. Biela). Nejasný je výstup 
karbonatických brekcií priamo v sedle medzi k. Vašarnica 
a k. 643 mn. m. Z ich pozície totiž nie je celkom jasné, 
či prekrývajú príkrovovú drienockú líniu na podložnom 
mladšom paleozoiku chočského príkrovu. Z terénneho 
pozorovania je zrejmý najskôr ich nadložný vzťah voči 
spodnému triasu drienockého príkrovu. Podobná, ale už 
tektoni zovanejšia troska, ktorú tvoria rauvaky na ploche 
iba niekoľko desiatok m2, tu leží priamo na nižno
bocianskom súvrství 300 m na SZ od k. 643 m n. m. 
a je „odrezaná" tektonickým stykom drienockého príkrovu. 
Len na tomto mieste (lok. Biela a záver doliny Veľké 
Plavno) leží drienocký príkrov na troch rozličných 
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tektonických telesách (nižnobocianske súvrstvie - hroni
kum, dolomity stredného triasu - hronikum, neokóm 
krížňanského príkrovu) . Ďalej od k. Skálie až južne 
od Farbišťa 675 m n. m. sinské vrstvy s vulkanitmi 
s prechodom do strednotriasových sekvencií znovu ležia 
na neokóme a tento úzky pruh smeru V-Z komplikuje 
mladšia tektonika. Pre slabú odkrytosť (od k. Žiar sv. 
smerom na Repište, resp. na Suchú Driekyňu) ťažko vy
svetliť vzťah medzi strednotriasovými karbonátmi drie
nockého príkrovu, brekciami a vulkanitmi včlenenými 
akoby do tohto brekciovateného pruhu karbonátov (dolina 
Suchej Driekyne 575-600 m n. m.). Na pravej strane 
Driekyne (480 m n. m.) sú zároveň najvýchodnejšie 
relikty sinských vrstiev v podobe jemnozrnného červeného 
pieskovca a siltovca s ryolitmi. 

Na V od Ponickej Lehôtky v dolinke s poľnohospodár
skym družstvom (575 m n. m.) je ojedinelý tektonický 
styk ružovkastých až bielych kremenných pieskovcov 
asociujúcich so sinskými vrstvami (650 m n. m., lok. 
Žiar), ktoré tu ležia na tektonizovaných brekciovatených 
vápencoch pravdepodobne strednotriasového veku (vepori
kum?) , v nadloží pravdepodobne s normálnym pokračova
ním strednotriasových karbonátov . 

Vývoj spodného triasu 

Griesbach - namal 

Sedimentácia v tomto období prebiehala v podmien
kach, vo vrchných častiach s prechodom do príbrežnomor
ského prostredia. Zachovaná sedimentárna textúra, ako aj 
planparalelná !aminácia a šikmé zv rstvenie pochádzajú 
najpravdepodobnejšie z oblasti distribučných kanálov. 
Ílovce sedimentovali pri poklese energie trakčného prúdu 
a tvoria alebo tenký „film" oddeľujúci dve kremencové 
lavice, alebo vložky hrubé niekoľko cm. Pri úplnom vy
znení unášacieho prúdu mohli byť sedimenty na určitý čas 
vystavené suchozemským podmienkam, kde mohli preci
pitovať evapority (obr. 6) . Neprítomnosť fauny v týchto 
vrstvách naznačuje, že na jej rozvoj neboli vhodné pod
mienky. Pri dalších epizodických sedimentačných aktoch 
spätých s laterálnou migráciou distribučných kanálov ale
bo s eróziou spojenou s búrkovými udalosťami, boli tieto 
jemnozrnné sedimenty erodované, nanovo prepracúvané 
a zachovávané v podobe intraklastov v hrubozrnnejších 
sedimentoch. Väčšia hrúbka jemnozrnných sedimentov, 
ako aj hrubšie polohy evaporitov nevylučujú možnosť 
energeticky pokojných podmienok v subtidálnom až inter
tidálnom prostredí lagúny alebo prílivovej plošiny. 

Samo mineralogické zloženie pieskovcov signalizuje 
dva zdroje - derivovaný zo zvetrávania hlbinného magma
tického zdroja a synsedimentárny vulkanizmus. Ako 
lokálna sa ukazuje nízkometamorfovaná proveniencia 
reprezentovaná drobnozrnným polykryštalickým kremeňom 
a úlomkami z fylitov (Vozárová in Polák et al., 2003). 
Mineralogická zrelosť deponovaného materiálu, ale najmä 
jeho štruktúrne vytriedenie signalizujú značnú vzdialenosť 
pôvodného zdroja a sedimentačné podmienky schopné 

triediť unášané častice. Rozhodne však možno predpokla
dať energetickú stabilitu sedimentačného prostredia. 

S pat 

Prechodnú hranicu medzi bódvaszilašskými a sinský
mi vrstvami možno viesť len konvenčne. Tento faciálny 
prechod charakterizujú hnedé vápnité bridlice so sľudou, 
lokálne pieskovce, ale celkovo prevažujú jemnozrnnejšie, 
menej zrelé klastiká. Citeľná je faciálna zmena sedimen
tov, a teda aj prostredia. Nové sedimentačné prostredie 
sa vyznačuje prítomnosťou karbonátovej zložky v pies
kovcoch, samotnými karbonátmi, zastúpením fauny , 
pestrosťou litologických typov a v neposlednom rade 
synsedimentárnym vulkanizmom . Všeobecne možno 
predpokladať transgresiu morskej hladiny, ktorá spôsobila 
zmenu sedimentačného režimu. Deponované klastiká sa 
už neprepracúvali a nerecyklovali, erózia vo vlastnom 
sedimentačnom priestore bola potlačená až nulová 
a zrejme neprebiehali ani výraznejšie vertikálne zmeny 
pohybu morskej hladiny. Prínos klastického materiálu 
sporadicky prekrýval prostredie obývané nízko diverzifi
kovanou faunou mäkkýšov . Karbonátové polohy hrubé 
5-20 cm s medzivložkami ílovcového komponentu evo
kujú cyklicitu ako výsledok periodických zmien podnebia 
vyvolaných precesnými pohybmi zemskej osi ( 19 OOO 
a 23 OOO rokov) ako cykly 6. rádu. 

Tento sedimentačný proces ovplyvnila vulkanická čin
nosť výlevmi trachytov až andezitov v morskom prostredí 
spojených so sedimentáciou andezitového tufu, často 
prekrývaného vložkami pôvodných sedimentov. V ich 
tesnom nadloží sa produkovali ryolity spolu s pyroklasti
kami ako ignimbrity resp. aglutináty a pipernolávy, ktoré 
podľa Slavkaya et al. ( 1968) svedčia o lokálnych sucho
zemských podmienkach v období vulkanickej činnosti, 
ktorá podľa autora prebehla v krátkom časovom intervale 
a tvorí pomerne súvislý horizont. 

Po tomto sedimentačnom akte sa znova obnovila sedi
mentácia, ktorá sa litologickými typmi podobá skôr 
na staršiu sedimentáciu s prevahou klas tík . Iba miestami 
opäť sedimentoval ílovitý vápenec, ako aj netypické 
čierne ílovité bridlice s pyritom (na faunu sterilné), ktoré 
by mohli indikovať uzavreté sedimentačné prostredie 
bez cirkulácie. 

Egej 

Sedimentácia prechádza zo sinských vrstiev plynule, 
ale litologicky ostro do sivého až tmavosivého dolomitu 
doskovitej odlučnosti. Vedejová (in Slavkay et al., 1968) 
vo vyšších polohách zistila neurčiteľný organický detrit 
(? Pithonella ovalis?). Dolomit lokál ne vystupuje tiež 
ako vložka v nadložných gutensteinských vápencoch. 
Tento prechod indikuje otvorenú komunikáciu s vý'iučne 
marinným prostredím. 

„Problém" s mladším paleozoikom 

Stratigrafický rozsah sedimentov drienockého príkrovu 
je vrchný griesbach až spodný kam. V predchádzajúcich 
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citovaných prácach (Slavkay et al., 1968; Zemančík 
et al., 1971) však autori chápali mladopaleozoickú časť 
podložia (karbón/perm hronika) drienockého príkrovu 
v oblasti Šalkovej a Poník ako jeho súčasť (obr. 3 a 4). 
Vozárová a Vozár (1988) opísali v Bystrickom podolí 
(pri Kremničke, Šalková - Slovenská Ľupča) malužinské 
súvrstvie, zastúpené vrchnou časťou tretieho megacyklu. 
Zo súčasných pozorovaní sa vie, že i poltickú skupinu tu 
zastupuje aj nižnobocianske súvrstvie, ktoré v okolí kóty 
Majerov hrb a Yašarnica tvorí tektonické podložie drie
nockého príkrovu. Za zmienku stojí fakt, že v podloží 
Muránskej planiny je podobná situácia - v podloží mezo
zoických komplexov silicika leží komplikovaná šupina 
skladajúca sa z karbonátového a detritického vývoja (Zou
bek, 1957; Bystrický, 1959; Plašienka a So ták, 2001) 
patriaca do gemerika. Analogicky sa prejavuje tektonická 
situácia z oblasti „vernárskeho pruhu", v ktorom vernársky 
príkrov (silicikum s. 1., sensu Havrila in Mello et al., 
2000) tvorí tektonické nadložie ipoltickej skupiny hronika 
(Madarás a lvanička, 2001). 

Spätné násuny v drienockom pn1rrove? 

Zistenie spätných násunov (Slavkay et al., 1968; 
Slavkay, 1971) vyvoláva dalšie otázky v súvislosti s loka
lizáciou príkrovu a s mladšou tektonikou. Na tento pozo
ruhodný jav poukazujú nasledujúce lokality: dolinka potoka 
Jasenica (Zvarova dolina, Horné Jasenice, 400 až 430 m 
n. m., 900 m na Z od k. Havranec 437 m n. m.) Ak sa 
vezme do úvahy, že na tejto lokalite patria karbonátové 
členy do drienockého príkrovu, zrejme ide o nasunutie 
staršieho sledu (sinských vrstiev) na mladší (vápence 
stredného triasu?) vo vnútri príkrovu. Na publikovanej 
geologickej mape Poláka et al. (2003) kontakt sinských 
vrstiev a karbonátových členov blízkych steinalmským 
či wettersteinským vápencom vyjadrený zlomami zrejme 
nezodpovedá skutočnosti. Slavkay et al. (1968) uvádzajú 
spätné násuny aj vo vnútri drienockého príkrovu. Slavkay 
(1. c.) v mape interpretuje prešmyk na lokalite Chmelín 
(na Z od k. Rušenovo 566,5 m n. m.), kde nad karboná
tovými členmi vystupujú telesá kremitého pieskovca 
a kremenca. Túto situáciu hodnotíme skôr ako normálny 
sled, teda prerušenie karbonátovej sedimentácie prínosom 
klastického materiálu, čo napokon korešponduje aj s po
zorovaniami Slavkaya (1. c.), podľa ktorých sa v nadloží 
karbonátových členov opäť vyskytujú klastické sedimenty. 
Ani túto Slavkayovu alternatívu nemožno vylúčiť. Tretia 
lokalita, na ktorú Slavkay et al. (1. c.) upozornili, sa na
chádza na S od Ponickej Lehôtky (k. Stráž 697 m n. m.) 
a odlišuje sa násunom spodnejšieho (markovského) prí
krovu na vrchnejší (drienocký) do vzdialenosti 1-2 km 
od S na J. Podľa Fila (Filo, ústna informácia, 2003) 
základ štruktúry tu tvorí zlom smeru S-J sledovateľný 
v dÍžke asi I km, pravdepodobne veľmi strmo sklonený 
na Z, pozdÍž ktorého sa stýka spodný trias drienockého 
príkrovu (východný blok) s neokómom krížňanského 
príkrovu a s dolomitmi a vápencami (asi gutensteinskými) 
chočského príkrovu (západný blok). 

Relikty príkrovových trosiek 

Z hľadiska tektoniky sú zaujímavé výskyty drobných 
reliktov príkrovových trosiek sivého až sivobieleho kre
menného pieskovca a kremenca, čiže jednoznačne ide 
o spodný trias. Sú situované do sv. časti listu Slovenská 
Ľupča (36-144), nachádzajú sa na J a Z od Slovenskej 
Ľupče, a to 300 m na J od kóty Šupín 583 mn. m. a lo
kality Selá (500 m na J od poľnohospodárskeho družstva 
hrebienok smeru ZJZ-VSY 475 m n. m.). Najpravde
podobnejšie ide o najexternejšie výskyty spodnejších častí 
(bódvaszilašské vrstvy) drienockého príkrovu, lebo na JV 
od Farbišťa (675 m n. m.) sú na kontakte s krížňanským 
príkrovom sinské vrstvy. Nie je vylúčené, že by to mohli 
byť relikty benkovských vrstiev chočského príkrovu. 
Na J od týchto výskytov na pravej strane doliny Veľkého 
Plavna (lokalita Tebešovo, úzky hrebienok smeru SZ-JV 
475 m n. m.) je ešte jeden relikt s rozlohou iba niekoľko 
desiatok m2. Ale litologická náplň je zhodná s degradova
nými permskými vulkanitmi z malužinského súvrstvia, 
ktoré sa (ešte v menšom množstve) vyskytujú na báze 
alebo na kontakte s podložným čiastkovým markovským 
príkrovom na ľavej strane doliny v rovnakej nadmorskej 
výške, vzdušnou čiarou vzdialenej od tejto trosky len 
500 m na Z. 

Interpretácia vulkanizmu 

Túto krátkodobú vulkanickú činnosť v silickej sedi
mentačnej oblasti nemožno z geotektonického hľadiska 
zaradiť úplne jednoznačne. Slavkay ( 1965) hovorí o mag
matizme vulkanických ostrovov a Uher et al. (2002) spá
jajú K-ryolity s vnútroplatňovým vulkanizmom spätým 
so vznikom iniciál neho ranoal pínskeho riftingu a s otvá
raním sa meliatsko-halštatského oceána. 
Podľa petrografickej povahy ryolitov (porfyrická štruk

túra, paragenéza výrastl íc, K ži vec, plagioklas, veľké 
množstvo magmaticky korodovaného kremeňa s inklúzia
mi zirkónu, amfibol) možno predpokladať anatexný pôvod 
ryolitovej alebo velké množstvo primiešanej anatexnej 
kôrovej magmy. Je nanajvýš problematické aplikovať 
chemické zloženie ryolitu na diskrimináciu geotektonic
kého režimu (Demko, ústna informácia, 2003). Výsledné 
chemické zloženie hornín mohli podstatne ovplyvniť 
autometamorfné a hypergénne procesy (Zuberec in Slavkay 
et al., 1968), kaol inizácia živca, sekundárne obohatenie 
K20, degradácia plagioklasov a pod. Extenzný proces, 
ktorý by mal viesť k otvoreniu meliatsko-halštatského 
oceána, okrem ryolitového vulkanizmu nevyhnutne vyža
duje aj silne alkalický acidný vulkanizmus a potom alka
lický bazaltový vulkanizmus (Turner et al., 1999). Kedže 
spomínané ryolity reprezentujú produkty vysoko draselnej 
vápenato-alkalickej série, ale alkalické bazalty odtiaľ nie sú 
známe, otázkou zostáva, do akej miery je takýto proces 
pravdepodobný. 

Adekvátnym riešením tektonického režimu môže byť 
ryolitový vulkanizmus postorogénneho štádia subdukč
ného vulkanizmu. Prechod medzi subdukčným a postoro
génnym vulkanizmom je 10-20 Ma po kolízii (Awdan-
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kiewicz, 1999). Vulkanizmus sa mohol viazať na extenz
ný režim, ktorý nikdy nedospel do aktívneho oceánskeho 
rozširovania alebo 'clo rozsiahlej strižnej zóny, pre ktorú je 
typický vyšší tepelrý gradient a vyklenutie astenosťéry 
(potenciálny zdroj tepla na kôrové tavenie). 
Ďalšou možnosťouje prijatie tektonickej schémy Rileya 

et al. (2001), ktorá :zahŕňa rozsiahly jurský ryolitový vul
kanizmus Antarktídy a Patagónie. Extenzia tu reprezentuje 
zónu pasívneho riftingu a je súčasťou extenzného tekto
nického režimu, ktorý asocioval s otváraním Atlantiku. 
V týchto oblastiach andezitový vulkanizmus malého rozsahu 
predchádzal rozsiahlemu ryolitovému vulkanizmu vysoko 
draselnej vápenato-alkalickej série. Tu len pripomíname, 
že podľa Slavkaya et al. (1968) je situácia v drienockom 
príkrove obdobná. 

Záver 

Spodnotriasové sedimenty v skúmanej oblasti sa litolo
gickým zložením vo väčšej miere zhodujú s identickým 
stratigrafickým sledom zo Slovenského krasu. Kým bódva
szilašské vrstvy sa zhodujú v plnej miere, silickojablo
nické a sinské vrstvy silického príkrovu sa v drienockom 
príkrove označujú spoločne ako sinské vrstvy. Zo stred
nej časti spodného triasu (namal - spodný spat) nie je 
v drienockom príkrove známy ekvivalent rakovnických 
oolitických vápencov (Mello et al., 1997), zo spodného 
triasu Slovenského krasu naopak nie sú známe kremenné 
porfýry. Sinské vrstvy drienockého príkrovu dosahujú 
pozoruhodnú, takmer absolútnu litologickú zhodu (s vý
nimkou výskytu vulkanitov) s ekvivalentnými šuňavskými 
vrstvami chočského príkrovu z oblasti Vi kartovského 
chrbta (na S od k. Kozí kameň-Filagória 1255,3 mn. m., 
lok. Jašková). 

Celé súvrstvie stratigrafického rozsahu vrchný gries
bach - namal - spat má hrúbku ± 300 m. Sedimentačné 
prostredie spodnotriasovej sekvencie drienockého príkrovu 
možno označiť ako litorálnu zónu s postupným precho
dom do karbonátového šelfu. Pozornosť si zaslúži výskyt 
evaporitov, ako aj pomerne hojné spoločenstvo bližšie 
nešpecifikovanej makrofauny. Podložie drienockého prí
krovu tvoria tri tektonické jednotky: 

1 . chočský príkrov zložený z dvoch čiastkových príkro
vov - markovského - dolomity a vápence stredného triasu, 
a frankovského - nižnobocianske súvrstvie (karbón), 

2. krížňanský príkrov - malm, neokóm a 
3. veporikum? - tektonické karbonátové brekcie (stred

ný trias ?). 
Pre sekundárne premeny vulkanitov pokladáme geo

tektonickú pozíciu (resp. jej určenie) ryolitového vulkaniz
mu za problematickú. Otázka spätných násunov v samom 
príkrove zostáva otvorená a vyžaduje podrobný štruktúrny 
výskum. 

Pocľako vanie. Ďakujem 1. Filovi za spoločné terénne dni strávené 
pri plnení úlohy a za pripomienky k textu. a RNDr. J. Hókovi. CSc. , 
za cenné recenzné pripomienky. 
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Sladkovodné lastúrničky (Ostracoda) a vrchnomiocénne paleobiotopy 
severnej časti Turčianskej kotliny 
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Freshwater ostracods (Ostracoda) and Upper Miocene paleobiotopes 
of the northern part of the Turiec Depression (Slovakia) 

The ostracod fauna were studied on the outcrops and the boreholes of the northern part of the Turiec 
Depression. The deposits are characterized by the ostracod assemblage of Candona robusta - C. jiriceki 
which is composed of the fossil , modem holarctic and palearctic freshwater and new species. The eco
logical requierements of the ostracods, supported by numerous dala on macroflora and fauna, document 
the well structured a physiogeographically divided terrestrial and aquatic ecosystem of the Upper Miocene. 
In the north of the Turiec Depression , the plain with river and coastal forest passed into litoral and sub
littoral lacustrine zone with slowly flowing waters. 

Key words: Miocene, Ostracoda, paleoecology, lacustrine deposits, freshwater environment 

Úvod 

Geologická stavba Turčianskej kotliny (obr. 1) je dobre 
známa vdaka početným vrtom a odkryvom realizovaným 
a intenzívne študovaným hlavne v 50. až 70. rokoch 20. stor. 
V tom období sa sústredili poznatky o fosílnej faune 
a flóre, ktorá, ako sa ukazuje, je najpočetnejšia, najlepšie 
zachovaná a odkrytá v severnej časti kotliny. Pokorný 
( 1954) priniesol poznatky o charaktere lesného biotopu 
z hľadiska mäkkýšov, ktoré neskôr Rakús ( 1958) a Ondre
jičková (l 974) rozšírili aj o mäkkýše vodného prostredia. 
Sitár (1966, 1969) a Nemejc (1957) dokumentujú vlhko
milnú terestrickú flóru rastúcu na pobreží plytkého slad
kovodného jazera porastenom vodným rastlinstvom. 
Významnú skupinu fosílií tvoria lastúrničky, ktoré svedčia 
o ekologickej diferenciácii jazerného prostredia vo vrch
nom miocéne (Pipík, 2001, 2002; Pipík a Bodergat, 
2004). Faunistické spektrum dopÍňajú nálezy sladkovod
ných tékaméb, sladkovodných hubiek čeľade Spongil
lidae, rybích otolitov a nález cicavčieho zuba rodu Paene
limnoecus (Pokorný, 1954; Brestenská, 1977; Pi pík, 
2001; Pipík a Sabol, in press; Brzobohatý, osobná infor
mácia). Základným znakom fauny Turčianskej kotliny 
je jej endemický charakter, ktorý sa potvrdil štúdiom las
túrničiek, v ktorých spektre až 59 % predstavujú nové 
druhy (Pipík, 2001). Ich pôvod treba hľadať v izolácii 
panvy a v adaptácii na vzniknuté ekologické podmienky 
(Pi pík a Bodergat, 2004). 

87 

Študované profily 

Vrútky-Priekopa 

Lokalita je na brehu potoka Javorina po ľavej strane 
cesty ESO približne 1,5 km na Z od centra Vrútok. Jej 
geografické súradnice sú: 49°05' S a 18°53' V (obr. 2). 

Odkryv študoval Nemejc (1957) a Sitár ( 1966). V súčas
nosti je porastený lesom, a preto sa v tej istej doline vy
bral najbližší možný odkryv k starému odkryvu (obr. 2). 
Na odkryve, ktorý sme študovali, vystupuje 6,5 m dlhá 
a I m vysoká poloha sivého ílu striedajúceho sa s ílom 
hrdzavohnedej farby (obr. 3). 

Zle zachované schránky lastúmičiek patria juvenilným 
štádiám rodu Pseudocandona, Cypria a Cyclocypris. 
Schránky patria sladkovodným lastúmičkám, ktoré nemožno 
priradiť k druhom opísaným z Turčianskej kotliny. 
Okrem lastúrničiek sa vo výplave našli aj schránky 
a úlomky mäkkýšov. 

Flóra, ktorú študoval Nemejc (l 957) a Sitár (1966, 
1969), sa na našom odkryve nenašla. Pôvodná flóra 
pochádza z piesčitých vrstiev usadených na sérii sivo
modrého ílu. Citovaní autori opísali nasledujúcu flóru: 
Quercus pseudocastanea, Q. grandidentata, Q. cf. lihani, 
Q. kuhinyi, Alnus rotunda, A. härnesi, A. kefersteinii, 
Populus halsamoides, Ulmus plurinervis, U. longifolia, 
Pterocarya denticulata, Castanea atavia, Fagus haidin
geri, Ostrya antiqua, Carpinus grandis, Betula macro-
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Obr. 1. Geografická pozícia odkryvov a vrtov v severnej časti Turčian
skej kotliny. 1 - študovaná lokalita, 2 - študovaný vrt. 3 - lokalita známa 
z literatúry, 4- vrt známy z literatúry. 

Fig. 1. Geographic position of the outcrops and boreholes in northern 
part of the Turiec Depression. 1 - studied locality, 2 - studied bore
hole, 3 - locality known from literature, 4 - borehole known from 
literature. 

phyla, B. prisca, Platanus aceroides, Parrotia fagifolia, 
Picea sp. Ide o flóru známu z vrchného sarmatu až spod
ného panónu strednej Európy rastúcu na vlhkých až stredne 
vlhkých stanovištiach (Sitár, 1966). 

Obr. 2. Geografická pozícia odkryvu Vrútky-Priekopa . ._bývalý 
odkryv 

Fíg. 2. Geographic sketch of the outcrop Vrútky-Priekopa . .-..,,,, an
cient outcrop. 
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Obr. 3. Litologický profil lokality Vrútky-Priekopa. 1 - pôda. 2 - lignit, 
3 - íl, 4 - piesok. 5 - štrk. 6 - vápenec. 7 - mäkkýše. 8 - makroflóra, 
9 - rizolity. 

Fig. 3. Lithological column of the locality Vrútky-Priekopa. 1 - soil, 
2 - lignite, 3 - clay, 4 - sand, 5 - grave!, 6 - limestone. 7 - molluscs, 
8 - macroflora, 9 - rhizolits. 

Martin 

Lokalita sa nachádza na ľavej strane rieky Turiec v prie
myselnej zóne približne 1,5 km na Z od centra Martina. 
Geografické súradnice odkryvu sú: 49°04' S a 18°53' V 
(obr.4). 

Z literatúry je známa aj lokalita pod menom Schulzova 
tehelňa (Nemejc, 1957), ktorá už dnes nejestvuje. Lastúr
ničky z tohto odkryvu sú uložené v zbierke prof. Pokor
ného v Prahe. 

Nové ílovisko bolo odkryté približne 100 m od pred
chádzajúceho (obr. 4) . V novom profile íloviska vystupujú 
vrstvy ílu alterujúce s vrstvami lignitu, piesku a orga-
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Obr. 4. Geografická pozícia odkryvu Martin. 

Fig. 4. Geographic sketch of the outcrop Martin. 
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nogénneho vápenca zloženého zo schránok lastúrnikov 
(obr. 5). 

1. íl s červenou patinou, mäkkýše, lastúrničky (viac než 
2,5 m) 

2. lignit (0,3 m) 
3. íl s červenou patinou, stred vrstvy piesčitý, vo vrchnej 

časti s viditeľnými schránkami mäkkýšov, lastúrničky 
(6,0 m) 

4. lignit (0,1 m) 
5. vápenec, mäkkýše, lastúrničky (O, 1 m) 
6. íl s červenou patinou (0,3 m) 
7. lignit (0,3 m) 
8. íl s červenou patinou (1,1 m) 
9. lignit (0,2 m) 

1 O. masívny pieskovec a zlepenec sivej farby, makroflóra, 
rizolity ( 1,0 m) 

11. si vo hnedý íl, mäkkýše, lastúrničky (1,5 m) 
12. lignit (0,1 m) 
13. sivý piesčitý íl, lastúrničky (2,5m) 
14. lignit (0,1 m) 
15. sivý íl (O, 1 m) 
16. lignit(0,l m) 
17. sivý íl s rizolitmi, lastúrničky (1,0 m) 
18. piesok prechádzajúci do piesčitého ílu, vyššie až do ílu, 

lastúrničky (0,7 m) 
19. čierny íl a lignit (0,1 m) 
20. sivý íl s kmeňmi stromov v rastovej pozícii, lastúr

ničky (0,4 m), 
A/V'\ uhlová diskordancia 

21. íl s lignitom a detritom schránok z mäkkýšov a lamí
nou ílu, lastúrničky (0,3 m) 

22. sivý íl prechádzajúci v hornej časti až do piesku, lastúr-
ničky ( 1,5 m) 

23. lignit (0,1 m) 
24. sivý íl, lastúrničky (0,7 m) 
25. tmavosivý íl s lignitom (0, I m) 
26. sivý íl , lastúrničky (O, 1 m) 
27. hrdzavohnedý íl s detritom schránok mäkkýšov, lastúr

ničky, otolity, Characeae (1,5 m) 

28. lignit (O, 1 m) 
29. hrdzavohnedý íl s detritom schránok mäkkýšov, lastúr-

ničky (0,2 m) 
30. íl prechádzajúci do piesčitého ílu, lastúrničky (1,5 m) 
31. sivý íl, lastúrničky ( 1,0 m) 
32. sivý piesok, vo vrchnej časti s detri tom schránok 

mäkkýšov, lastúrničky (1,5 m) 
33 . sivý íl, lastúrničky (0,7 m) 
34. lignit a íl s lignitovým detritom, lastúrničky (0,1 m) 
35. detrit schránok mäkkýšov s ílom, lastúrničky (0, 1 m) 
36. íl až ílovec hrdzavohnedej farby (viac než I m) 

Z lokality je známych 14 druhov lastúrničiek, ktoré sa 
vyskytujú takmer v celej dÍžke profilu. Zo známych druhov 
sa vyskytli Candona clivosa Fuhrmann, 1991, Cando
nopsis arida Sieber, 1905, Darwinula stevensoni (Brady 
a Robertson, 1870), Fabaeformiscandona balatonica 
(Daday, 1894), Pseudocandona compressa (Koch, 1838) 
a Vestalenula pagliolii (Pinto a Kotzian, 1961 ), 

V troch vzorkách od Rakúsa z bližšie nešpecifikovaných 
vrstiev martinskej tehelne sa našla asociácia lastúrničiek 
podobná asociácii z lokality Slovenské Pravno-poľná cesta 
(Pipík, 2001), ktorá sa na dnešnom odkryve v Martine 
nevyskytuje. V týchto troch vzorkách sa určili tri nové 
druhy rodu Candona, jeden rodu Fabaefonniscandona, 
dva rodu Pseudocandona, jeden rodu Herpetocypris , 
Candona neglecta Sars, 1887, C. sp. 20, Candonopsis 
arida, Cypria lenticulata Pipík a Bodergat, 2003, Euxi
nocythere lactea Pi pík a Bodergat, 2004, E. quadricostata 
Pi pík a Bodergat, 2004 (Pi pík, 2001 ; Pi pík a Bodergat, 
2003a, 2004). 

Z ílu martinskej tehelne sa okrem lastúrničiek opísala 
aj bohatá fauna lastúrnikov s endemickými znakmi, ako 
aj druhovo cti verzifi kovaná mikroflóra a makroflóra 
(Nemejc, 1957; Rakús, 1958; Sitár, 1966, Ondrejičková, 
1974; Brestenská a Planderová, 1979). 

Rakús ( 1958) študoval spoločenstvo mäkkýšov a určil 
zástupcov rodu Unio. Anodonta, Pisidium, Sphaerium, 
Congeria, Viviparus, Melanoptychia, Melanopsis, Theo
doxus, Bythynia. Pseudoamnicola. Hydrobia , Acrolux, 
Planorbis a Hippeutis. Sedimenty považuje za panónske. 
Podľa Ondrejičkovej (1974) mohla sedimentácia v tur

čianskej panve prebiehať omnoho dlhšie. Vychádza z pred
pokladu, že sa asociácie mäkkýšov skladajú z druhov 
známych z otnangu až bádenu (Theodoxus (Theodoxus) 
cyrtocelis austriacus, Unio cf. oslavanensis, Congeria 
subclaviformis), sarmatu (Congeria sannatica, Boistelia 
stricturata) alebo aj mladších období (Viviparus naumayri 
neumayri - pont, Bulimus (Bu!imus) croaticus - dák). 
Usudzuje, že spektrum mäkkýšov dokumentuje plytko
vodné oligohalínne prostredie rozsiahleho jazera v blíz
kosti pobrežia s prítokom sladkej vody. Vrstvy z Martina 
zaradi.1je do bádenu až pontu. 

Rakús ( 1958) aj Ondrejičková (1974) uvádzajú aj nové 
druhy mäkkýšov endemického charakteru a porovnávajú 
ich s miocénnou a pleistocénnou faunou Rumunska, 
bývalej Juhoslávie, Moravy a Čiech. 

Brzobohatý (osobná informácia) zaradil otolity rýb 
patriace juvenilným jedincom do čeľade Cyprinidae 
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Fig. 5. Lithological column of the locality Martin; fo r explanations see Fíg. 3. 
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(?Cyprinidarum sp.) a neisto do čefade Percidae (? Percoi
deorum sp.), ktoré žijú v sladkovodnom prostredí. Cypri
nidae sa vzácne vyskytujú aj v brakických vodách. 

Sitár ( 1966, 1969) identifikoval druhovo pestrú makro
flóru, ktorú predstavujú hlavne Potamogeton martinianus, 
Nelumbium protospeciosum Glyptostrobus europaeus, 
Plaranus aceroides, Parrotia fagifo!ia, Betu/a prisca, 
Populus balsamoides, Ulmus p!urinervis, U. longifolia 
a Phellodendron sp. Vo vrstve č. 27 sa navyše našli 
mnohé oogóniá Characeae. Druhovým zložením sa mak
roflóra približuje fosílnej flóre vrchného sarmatu až spod
ného panónu Európy . Vodné rastliny svedčia o pokojnom 
až po maly tečúcom sladkovodnom prostredí . Okolie 
jazera sa charakterizuje ako rovina s riekami, mŕtvymi 
ramenami a pobrežnými lesmi. Palynologické spektrum 
z martinskej tehelne by zodpovedalo sarmatu až pliocénu 
(Plandcrová et al., 1988). 

Dnes sa sedimenty z Martina označujú ako martinský 
člen turčianskeho súvrstvia, ktorého uvažovaný vek 
je vrchný báden - pont (Hók et al., 1998; Vass, 2002) . 

Bystrička 

Lokalita Bystrička sa skladá z odkryvov rôznej velkosti 
viditeľných na nárazových brehoch potoka Bystrička na V 
od obce Bystrička (obr. 6). Najdôležitejší a od dediny naj
vzdialenejší je Hlavný odkryv (skr. HO) . Nachádza sa 
približne J ,5 km na V od stredu obce a jeho geografické 
súradnice sú: 49°03' S a 18°53' V (obr. 6). Zvyšné štyri 
malé odkryvy sa nachádzajú medzi Hlavným odkryvom 
a dedinou Bystrička . Hlavný odkryv sa skladá z vrstiev ílu 
striedajúcich sa s vrstvami piesku , na ktorých ležia 
masívne a vrstvovité vápence (obr. 7). 

1. hrdzavohnedý piesok, makroflóra (viac než 0,5 m) 
2. sivý a hrdzavohnedý íl, makroflóra (0,08 m) 
3. hrdzavohnedý piesok so šošovkami ílu, makroflóra 

(0,3 m) 
4. sivý a hrdzavohnedý íl, makroflóra (0, 1 m) 
5. hrdzavohnedý piesok, makroflóra (0,05 m) 
6 . sivý a hrdzavohnedý íl, makroflóra (0,08 m) 
7 . hrdzavohnedý piesok, makroflóra (0, 15 m) 
8. sivý a hrdzavohnedý íl, makroflóra (0,05 m) 
9. hrdzavohnedý piesok so šošovkami ílu, makroflóra 

(O, 15 m) 
1 O. sivý íl, makroflóra (0,05 m) 
1 1. sivý piesok, makroflóra (0, l m) 
12. sivý laminovaný íl s detritom lignitu, makroflóra 

(0,07 m) 
13. sivý piesok, makroflóra (0, 17 m) 
14. tmavohnedý íl s organodetritom (0,05 m) 
15. svetlohnedý masívny , miestami slabolitifikovaný 

vápenec so šošovkami svetlohnedého ílu, početné 
úlomky a kompletné schránky mäkkýšov, l astúrničky , 

otolity. Characeae (1,5 m) 
16. svetlohnedý vrstvovitý vápenec s veľmi častými 

úlomkami a kompletnými schránkami mäkkýšov 
(1,6 m) 

17. sivý až tmavosivý, miestami hrdzavohnedý íl v alo
chtónnej pozícii vplyvom zosuvu (viac než O, 1 m) 

Zvyšné štyri menšie odkryvy sú chudobné na faunu. 
Našli sa v nich lastúrničky a otolity (obr. 7) s nasledujú
cimi litologickými profilmi: 

č. I 
18. tmavosivý íl, lastúrničky (viac než 0 ,3 m) 
19. svetlosivý íl (0,2 m) 
č. [[ 

20. piesčitý íl s detritom mäkkýšov, lastúrničky, otolity 
(viac ako 0,5 m) 

č. m 
21. hnedý až hrdzavohnedý íl (viac než 1,0 m) 
č. IV 

22. hrdzavohnedý íl. lastúrničky (viac než 0,4 m) 
23. pôda s obliakmi granitu, migmatitu, mezozoického 

vápenca a pieskovca (viac než 1,0 m) 

Lastúrničky sa získali predovšetkým z vrstiev slabolitifi
kovaného vápenca a z nadložného ílu. Z 11 zistených druhov 
je sedem nových - Cypria polyphema Pipík a Bodergat, 
2003 , Euxinocyrhere aphroditae Pipík a Bodergat, 2004, 
E. delicata Pi pík a Bodergat, 2004. flyocypris papilionacea 
Pipík a Bodergat, 2003 (tri nové druhy rodu Candona sú 
zatiai" nepublikované) (Pipík a Bodergat, 2003a, 2003b, 
2004). Iba tri druhy (Cavernocypris subterranea. Pseudo
candona compressa a Candonopsis arida) patria medzi 
druhy známe aj z iných paniev. llyocypris sp. 1 sa pre ne
dostatok taxonomických znakov klasifikuje iba v otvorenej 
nomenklatúre. Celkovo je fauna lastúrničiek z Bystričky 
blízka faune z Martina. 

Andrusov ( 1954) revidoval staršie paleontologické 
a stratigrafické práce týkajúce sa odkryvu Hrby a Dolina 
pri obci Bystrička (je možné, že náš Hlavný odkryv zod
povedá jednej z Andrusovových lokalít). Andrusov (1. c.) 
z odkryvov opísal mäkkýše Congeria triangularis Partsch, 
Viviparus sadleri (Neumayer), V. o/lcophorium (Rzehak), 
Melanoprychia pseudoscalaris Sandbcrg, Theodoxia 
(Neritodonra) afť. crenulata Klein, Congeria subclavi-
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0hr. 6. Geografická pozícia odkryvov v Bystričke (HO - hlavn ý 
odkryv: č. I - IV - ostatné odkryvy). 

Fig. 6. Geographic sketch of thc outcrops at Bystrička (HO - main 
outcrop; No. 1 - IV - other outcrops). 
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fonnis Rzehak. Obidvom lokalitám, ako aj celej výplni 
prisúdil vek panón, so spresnením spodný panón. 

Otolity sú reprezentované iba juvenilnými štádiami. 
S neurčitosťou sa zaraďujú do čeľade Percidae (? Percoi
deo rum sp.), ktorá obýva sladkovodné kontinentálne 
prostredie (Brzobohatý, osobná informácia). 

Makroflóra, ktorú študoval Némejc ( 1957) a Sitár 
( 1966), sa nachádza na báze Hlavného odkryvu vo vrstvách 
slabolitifikovaného ílu a piesku. V širokom floristickom 
spektre opísanom z týchto vrstiev dominujú Carpinus 
grandis, Fagus haidingeri, Corya serraefolia, Pterocarya 
denticulata a Ulmus plurinervis. Makroflóra sa datuje 
do spodného sarmatu až vrchného panónu a charakterizuje 
mierne vlhké až vlhké stanovištia a svahy nižších pahorka
tín pokrytých lesom. Močiarne prostredie indikuje Myrica 
lignitum, ktorá by vystupovala v asociácii s rodom Alnus 
rastúcom na okraji jazera (Sitár, 1966). Zle zachované 
oogóniá parožnatiek (Characeae) sa vyskytujú vo vápen
cových vrstvách Hlavného odkryvu. 

Predpokladá sa, že sedimenty s faunou a flórou z Hlav
ného odkryvu a ostatných tu opísaných odkryvov superpo
zične ležia pod bystričianskymi vrstvami a sú vrchnosarmat
ského až panónskeho veku (Hók et al., 1998; Vass, 2002). 

Vrt BJ-2 (Záturčie) 

Vrt BJ-2 bol situovaný v severnej časti Martina v štvrti 
Záturčie po ľavej strane železnice vedúcej z Vrútok 
do Martina. Jeho geografické súradnice sú: 49°04' S 
a 18°54' V (podľa geologickej mapy Turčianskej kotliny, 
Gašparík et al., 1995; obr. 8). 

Vrt hlboký 873 m sa pravidelne vzorkoval až do hÍbky 
255 a je typovým profilom martinských vrstiev (Gašparík, 
1980; Vass, 2002). Jeho hlbšie časti sa vzorkovali iba 
nepravidelne. Vzorky sa študovali v 70. rokoch 20. stor. 
Vzorky, ktoré sme skúmali, sú zo zbierky Brestenskej 
a sú v depozite ŠGÚDŠ v Bratislave. Iba 18 zo 69 študo
vaných vzoriek obsahovalo schránky a lastúrničky, ktorých 
stupeň zachovania umožnil identifikáciu druhov. Zvyš
ných 51 vzoriek bolo buď sterilných, alebo obsahovali 
iba neurči teľné fragmenty lastúrničiek. 

Litologický profil vrtu je (obr. 9; Gašparík, 1980; 
hrúbka vrstiev sa neudáva): 

l. štrk a piesok, 2. jemný piesok s ílom, 3. svetlosivý íl, 
4. lignit a íl s lignitom. 5. svetlosivý íl, 6. piesok so zrnami 
kremeňa, 7. svetlosivý íl, 8. jemnozrnný piesok s ílom, 
9. štrk a piesok, J O. jemnozrnný piesok s ílom, 11. svetlo
sivý íl, 12. piesok so zrnami kremeňa, 13. svetlosivý íl, 
14. piesok so zrnami kremeňa, 15. svetlosivý íl, 16. lignit 
a íl s lignitom, 17. svetlosivý íl, 18. piesok so zrnami 
kremeňa, 19. svetlosivý íl, 20. jemnozrnný piesok s ílom, 
21. svetlosivý íl, 22. lignit a fl s lignitom, 23. svetlosivý 
íl, 24. jemnozrnný piesok s ílom, 25 . svetlosivý íl. 

Vzorky obsahovali faunu l astúrničiek, ktorých množ
stvo a stupeň zachovania boli veľmi variabilné. Ďalej sa 
našli oogóniá parožnatiek (Characeae) a vzácne úlomky 
mäkkýšov. Brestenská ( 1977) v hÍbke 189-200 m vrtu 
BJ-2 pozorovala tékamäby a zaradila ich do nového rodu 
Calcissacullus. 
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Obr. 8. Geografická pozícia vrtu BJ-2 (Záturčie: podľa geologickej 
mapy Turčianskej kotliny; Gašparík et al. , 1995). 

Fig. 8. Geographic sketch of the borehole BJ-2 (Záturčie ; according 
to the geological map of the Turiec Depression: Gašparík e t al„ 1995). 

Osem rodov lastúrničiek pozorovaných vo vzorkách sa 
zaradilo do 15 druhov. Iba tri z nich sú známe - Candona 
clivosa, Candonopsis arida a Vestalenulla pagliolii. 
Osem druhov je nových - Euxinocythere aphroditae, 
E. delicata, E. lactea (zvyšné štyri nové druhy rodu Candona 
a jeden rodu Herpetocypris sú zatiaľ nepublikované) . 
Stupeň zachovania alebo nedostatočná kvantita schránok 
nedovoľujú spresniť druhovú determináciu druhu Candona 
sp. 67, Fabaeformiscandona sp. 2, llyocypris sp . 1 
a M ediocypris sp. l, ktoré zatiaľ zostávajú v otvorenej 
nomenklatúre. Fauna je druhovým zložením blízka lokalite 
Martin a Bystrička. 

Vo vzorke z hÍbky 374,0-375,0 m sa vyskytli lastúr
ničky zo spoločenstva s Candona clivosa zistenom predo
všetkým na lokalite Lehôtka (centrálna časť Turčianskej 
kotliny). Biotop tejto lokality by zodpovedal močiarnemu 
prostrediu teplej klímy. 

Na biostratigrafiu a rekonštrukciu paleokrajiny sa vyko
nala aj palynologická analýza (Gašparík et al., 1995). 

Iné lokality a vrty v severnej časti Turčianskej kotliny 

Dubná skala 

Lokalita je zdokumentovaná v práci Pipíka a Sabola 
(in press). Vyskytli sa na nej iba bližšie neurč i teľné 
lastúrničky rodov ?Candonopsis a ?CycfoC)pris, terestrické 
slimáky Pomatias conica, Strohilops sp., sladkovodná 
Lymnea sp. a Characeae s teratologickými znakmi. Pozoru
hodný je nález rodu Paene!imnoecus (Mam mal ia), ktorý sa 
morfologickými a metrickými znakmi odlišuje od doteraz 
známych neogénnych druhov . 

Výskum prof. Pokorného 

Materiál spracúvaný prof. Pokorným je v zbierkach 
Prírodovedeckej fakulty UK v Prahe. Sústredil sa pri geo-
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Obr. 10. Geografická pozícia vrtu GT-6 (Turčiansky Peter). GT- 13 
(Košťany nad Turcom) a ZGT-3 (podľa geologickej mapy Turčianskej 
kotliny: Gašparík et al.. 1995) 

Fig. 10. Geographic sketch of the boreholes GT-6 (Turčiansky Peter), 
GT-13 (Košiany nad Turcom) and ZGT-3 (according to the geological 
map of the Turiec Depression: Gašparík et al., l 995). 

logických prácach v 50. rokoch 20. stor. v oblasti 
Sučian, Kľačian, Martina (Schulzova tehelňa - pozri odsek 
o martinskej tehelni), Mošoviec a Bodorovej (Pokorný, 
1954, 1960). Posledné dve lokality sú v južnej časti 
kotliny a spracoval ich Pipík (2001, 2002). 

Z okolia Sučian a Kľačian sú spomenuté dva druhy 
rodu Candona s archaickými znakmi a sladkovodné hubky 
čeľade Spongillidae. Významné sú nálezy mäkkýšov 
Claussiliidae, Helicinae, Pomatias, Carychium, Suc
cinea, Coniodiscus, Vertigo ex gr. callosa (Reuss) doku
mentujúce blízkosť bažinatého terénu v údolnej nive riek 
a s vlhkomilným rastlinstvom (Pokorný, 1954). 

Vo vzorke z bývalého martinského íloviska (Schulzova 
tehelňa) sa vyskytujú tri nové druhy lastúrničiek rodu 
Candona, Candonopsis arida, ?Dolerocypris, Euxino
cythere quadricostara, flyocypris papilionacea a Pseudo
candona compressa. 

V zbierke prof. Pokorného sú aj vzorky z vrtu Martin 
TK-4 a Martin-Košťany TK-24 bez bližšieho udania 
polohy. Z vrtu Martin TK-4 sa v zbierke nachádza vzorka 
s označením 14,0-15,0 m, v ktorej sa zistili llyocypris 
sp. 1 a Euxinocythere aphrodirae. Z vrtu Martin-Košťany 
TK-24 je v zbierke vzorka s označením 10,90-11,20 m, 
v ktorej sa identifikoval nový druh rodu Candona a llyo
cypris sp. 1. 

Vrt GT-6 (Turčiansky Peter) 

Vrt GT-6 je situovaný pri obci Turčiansky Peter (obr. 10). 
HÍbil sa v íle a dosiahol hÍbku 300 m (Gašparík et al., 
1995). Opísali sa z neho dva nové druhy tékaméb - Cal
cisacculus piriformis Brestenská a Calcisacculus 
amphoraeformis Brestenská a štyri druhy lastúrničiek 
-Amnicythere sp. 3, Lineocyris sp. l, L. sp. 2 a Thami
nocypris aff. improba (Brestenská, l 977; Brestenská 
a Planderová, 1979). Pri revízii určení Brestenskej z vrtu 

BJ-2 a GT-14 sa zistilo, že druhové určenia zodpovedajú: 
Amnicyrhere sp. 3 = Euxinocyrhere aphrodirae a Lineo
cyris sp. 1 = Candonajiriceki (nmý, doteraz nepublikovaný 
druh). 

Obidva druhy sú typické pre lokalitu Martin a Bystrička 
a vrt BJ-2. Zvyšné dve určenia sa nepodarilo redefinovať, 
a preto sa nevzali do úvahy o stratigrafii, paleoekológii 
a paleogeografii Turčianskej kotliny. 

Vrt GT-13 (Košťany nad Turcom) 

Vrt GT-13 je situovaný pri obci Košťany nad Turcom 
(obr. 10). Vŕtal sa v íle a dosiahol hÍbku 324 m (Gašparík 
et al., 1995). 

Vo vrte bolo určených sedem druhov lastúrničiek (Amni
cythere sp. 1, A. sp. 3, llyocypris gibba, f. bradyi, Lineo
cypris sp. 1, L. sp. 2, Thaminocypris aff. improba, Sine
gubiella sp.) (Brestenská a Planderová, 1979). Rovnako 
ako pri vrte GT-6 sa určenia revidovali a revíziou sa zistili 
tri druhy, Amnicyrhere sp. 3 = Euxinocyrhere aphroditae, 
Lineocyris sp. l = Candona jiriceki, flyocypris gibba 
a/. bradyi = llyocypris sp. 1. 

Všetky tri revidované druhy sa nachádzajú aj na lokalite 
Martin, Bystrička a vo vrte BJ-2. Ostatné určenia sa nepo
darilo redefinovať, a preto sa nevzali do úvahy o stratigrafii, 
paleoekológii a paleogeografii Turčianskej kotliny. 

VrtZGT-3 

Geotermálny vrt pri Košťanoch nad Turcom má hÍbku 
2800 m (obr. IO; Gašparík et al., 1995), dosiahol kryšta
linikum a dokumentoval hrúbku neogénnych sedimentov 
!027,5 m. Vzorky z neho študoval Tuba a vo vzorke 
z hÍbky 704,20 m určil lastúrničky Darwinula srevensoni 
a Leptocvrhere sp. (Fendek et al., l 990). Tento nález 
spolu s nálezom Mediocvpris sp. 1 vo vrte BJ-2 z hÍbky 
769,0-770,0 m by podľa. podobnej hÍbkovej pozície vzo
riek dokumentovali osídlenie turčianskej panvy lastúrnič
kami už pred vrchným miocénom (pozri odsek o rode 
Mediocypris v kapitole Biostratigrafia, paleogeografia 
a paleoekológia lastúrničiek). 

Biostratigrafia, paleogeografia 
a paleoekológia lastúrničiek 

Lastúrničky dokumentovaných odkryvov a vrtov sa 
zaradili do troch asociácií, spomedzi ktorých dominuje 
spoločenstvo s Candona jiriceki-C. robusta. Ostatné 
dve sú v severnej časti Turčianskej kotliny zriedkavé 
a známe sú iba z vrtu BJ-2 (spoločenstvo s Candona 
clivosa) alebo z bývalej martinskej tehelne (s poločenstvo 
s Cypria lenticulata a Herperocypris denticulata), ktorej 
sedimenty sú dnes už neprístupné. 

V spoločenstve s Candona jiriceki-C. robusta sa pozo
rovali nasledujúce druhy (tab. 1 ): 

Candona clivosa 
Candona densa 
Candona jiriceki 

Euxinocy!here aphrodirae 
Euxinocythere delicara 
Euxinocyrhere lacrea 
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Tab. 1. Charakteristické lastúrničky severnej časti Turčianskej kotliny. 1 - Darwinulo srevensoni (Brady a Robertson. 1870): LM , 1 = 0,667 mm. 
v = 0,259 mm, No. RPl-12, Lehôtka DX3.2. vonkajší bočný pohľad ; 2 - Vesralenula paglio/ii (Pinto a Kotzi an. 1961 ): LM. 1 = 0,496 mm, v = 0,235 mm. 
No. RP4-l 9. Martin MT24. vonkajší bočný pohľad: 3 - Candona clivasa Fuhrmann, 1991: LM<?, 1 = l, 139 mm, v = 0.633 mm, No. RP2-6. Lehôtka 
DX3.2, vonkajší bočný pohľad: 4 - Pseudocandona compressa (K och, 1838): PM<?, 1 = 1.073 mm, v = 0,608 mm. No. RP 10-1, Martin. zo zbierky 
prof Pokorného, vonkajší bočný pohľad; 5 - Fabaeformiscandona balaronica (Daday, 1894): LM 9. 1 = 0,882 mm, v = 0,49 mm, No. RP2- l l, Le
hôtka DX3.2. vonkajší bočný pohľad ; 6- Candonopsis arida Sieber, 1905: LM<?, 1 = 0,786 mm. v= 0.412 mm, No. RP20-I , Lehôtka DX3.2. vonkajší 
bočný pohľad: 7 - Cypria polyphema Pipfk a Bodergat, 2003: LM, holotyp, 1 = 0,551 mm. v= 0,396 mm, No. RP3-30, Slovenské Pravno- poľná cesta 
PC4. vonkajší bočný pohľad; 8 - 1/yocypris papilionacea Pi pík a Bodergat, 2003: PM, paratyp, 1 = 0.882 mm. v = 0.484 mm. No. RP9-43. Martin 
MT34, vonkajší bočný pohľad: 9 -1/yocypris sp. 1; LM, 1 = 0,778 mm. v= 0,42 mm, No. RPI 0- 18. Martin MT6. vonkajší bočný pohľad: 1 O - Euxi
nocythere de/icara Pipík a Bodergat. 2004; PM<?. holotyp, 1 = 0,471 mm. v = 0,237 mm. No. RP4-5. Lehôtka DX3.2, vonkajší bočný pohľad: 11 - Euxi
nocythere aphroditae Pipík a Bodergat, 2004; LM<?, holotyp, 1 = 0,588 mm. v = 0,308 mm. No. RP3-39. Lehôtka DX3.2. vonkajší bočný pohľad: 
12 - Cavernocypris subrerranea (Wolf. 1920); PM, 1 = 0,671 mm, v= 0,337 mm. No. RPl -52, Bystrička HOi 5.4. vonkajší bočný pohľad; 13 - Medio
cypris sp. 1; fragment lastúrky, 1 = 0,784 mm, No. RP4-26 , vrt BJ-2, 769.0-770,0 m, vonkajší bočný pohľad; 14- Mediocypris sp. 1; fragment lastúrky. 
1 = 1,039 mm. No. RP4-27, vrt BJ-2, 769,0-770.0 m; vnútorný bočný pohľad. Poznámka: LM - ľavá miska, PM - pravá miska. 9 - samička. 1 - dÍžka, 
v - výška. Zobrazené druhy budú uložené v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave pod uvedenými inventárnym i číslami. 

PL 1. Characteristic ostracod species of the northern part of the Turiec Depress ion. l - Darwinula stevensoni (Brady and Robertson. 1870): LY. 
1 = 0.667 mm, h = 0.259 mm, No. RP 1- 12. Lehôtka DX3.2, external lateral view; 2 - Vestalenula pagliolii (Pinto and Kotzian. 1961 ): LY. 1 = 0.496 mm, 
h = 0.235 mm. No. RP4-!9. Martin MT24, external lateral view; 3 - Candona clivosa Fuhrmann. l99l, LY<?, 1 = l.139 mm. h = 0.633 mm. No. 
RP2-6, Lehôtka DX3.2, external lateral view; 4 - Pseudocandona compressa (Kach, 1838); RY 9. 1 = 1.073 mm. h = 0.608 mm. No. RPI 0-l. Martin, 
from the collection of Prof. Pokorný, external lateral view; 5- Fabaefrmniscandona balaumica (Daday. 1894): LY<?, 1 = 0.882 mm. h = 0.49 mm. 
No. RP2- I l. Lehôtka DX3.2, external lateral view: 6 - Candonopsis orida Sieber, l 905; LY 9. 1 = 0.786 mŕn. h = 0.412 mm, No. RP20-l. Lehôtka 
DX3.2, external lateral view; 7 - Cypria polyphema Pi pík and Bodergal, 2003: LY. holotype. l = 0.551 mm, h = 0.396 mm. No. RP3-30. Slovenské 
Pravno-field road PC4, external late ral view: 8 - Ilyocypris papilionacea Pi pík and Bodergat, 2003: RY. paratype, l = 0.882 mm. h = 0.484 mm, No. 
RP9-43, Martin MT34, external lateral view; 9 -1/yocypris sp. 1: LY. 1 = 0.778 mm, h = 0.42 mm, No. RPl 0-18, Martin MT6. external lateral view: 
IO - Euxinocyrhere delicara Pipík and Bodergat, 2004; RY<?. holotype. 1 = 0.471 mm. h = 0.237 mm, No. RP4-5, Lehôtka DX3.2, external lateral 
view: 11 - Euxinocyrhere aphrodirae Pi pík and Bodergat, 2004; LY<?, holotype, 1 = 0,588 mm , h = 0,308 mm. No. RP3-39. Lehôtka DX3.2, external 
lateral view; 12 - Cavernocypris subterranea (Wolf, 1920) ; RY, 1 = 0.671 mm, h = 0.337 mm, No. RPl-52. Bys trička H015.4, external lateral 
view: 13 - Mediocypris sp. 1; fragment of the valve, 1 = 0.784 mm. No. RP4-26, vrt BJ-2, 769.0- 770.0 m. external lateral v,ew; 14 - Mediocypris 
sp. 1. fragment of the valve, 1 = 1.039 mm, No. RP4-27, vrt BJ-2, 769.0-770.0 m: interna! lateral view Note: LY - left valve, RY - right valve, 
9- female, 1- length. h - height. The figured species will be deposited in Slovak national museum in Bratislava. 
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Candona robusta 
Candona simplaria 
Candona sp. 67 
Candonopsis arida 
Cavemocypris subterranea 
Cypria polyphema 
Darwinula srevensoni 
?Eucypris sp. 1 

Fabaeformiscandona bala
tonica 
Herpetocypris pusilla 
Ilyocypris papilionacea 
Ilyocypris sp. 1 
Mediocypris sp. 1 
Pseudocandona compressa 
Vestalenula pagliolii 

Uvedené druhy sa našli na lokalite Martin, Bystrička 
a vo vrte BJ-2, Martin TK-4 a Martin-Košťany TK-24. 
Revíziou zbierky lastúrničiek Brestenskej (zbierka je uložená 
v depozitoch ŠGÚDŠ v Bratislave) a prof. Pokorného 
(uloženej v depozitoch Prírodovedeckej fakulty UK v Prahe) 
sa zistilo, že sa táto asociácia lastúrničiek vyskytuje aj 
vo vrte GT-6 a GT-13 a v Martine-Schul zovej tehelni 
(na tejto lokalite sa v spoločenstve vyskytli aj ?Dolero
cypris sp. 1 a Euxinocythere quadricostata). Tieto vrty 
a vzorka zo Schulzovej tehelne sa však pri klasifikácii 
spoločenstva nepoužili (Pi pík, 2001). 

Najfrekventovanejšími druhmi uvedeného spoločenstva 
sú Candona jiriceki, C. robusta, Euxinocythere aphro
ditae, E. delicata, llyocypris sp. 1 a Candonopsis arida. 
Spoločenstvo je pomenované podl"a prvých dvoch druhov, 
ktoré sa vo vzorkách vyskytujú najčastejšie (ide o nové 
druhy, ktoré spolu s Candona densa, Candona simpla
ria a Herpetocypris pusilla budú opísané v samostatných 
prácach). 

Vzácne sa vyskytujú Cavernocypris subterranea , 
?Eucypris sp. 1 a Ilyocypris papilionacea. Medzi vzácne 
druhy všeobecne patrí aj Vestalenula pagliolii, ale tá je 
početná vo vzorke MT24 z martinskej tehelne (obr. 5, 
tab. 1 ). 

Niektoré z druhov spoločenstva sa vyskytujú aj vo zvyš
ných štyroch asociáciách lastúrničiek Turčianskej kotliny. 
Sú to: Candona clivosa, C. sp. 67, Fabaefonniscandona 
balatonica, ?Eucypris sp. 1, Candonopsis arida, Cypria 
polyphema, Darwinula stevensoni, Euxinocythere 
aphroditae, E. delicata. Ako zjednocujúci prvok spoločen
stiev Turčianskej kotliny sa ukazujú posledné tri druhy, 
ktoré sa zaregistrovali v štyroch rozličných spoločen
stvách (Pi pík, 2001 ). 

Brestenská a Planderová (1979) zaradili sedimenty 
z hÍbky 769,0-770,0 m do bádenu na základe prítomnosti 
druhu Mediocypris cf. candonaeformis (Straub, 1952). 
Pri revízii zbierky Brestenskej sa vo vzorke z hÍbky 
769,0-770,0 m našlo sedem ornamentovaných fragmentov 
rozličnej veľkosti a podľa punktátnej ornamentácie a kre
nulácie vnútornej lamely na jednom z úlomkov sa priradili 
rodu Mediocypris sp. 1 (tab. 1). Druhová klasifikácia 
týchto úlomkov nie je možná. 

Všetky doterajšie nálezy rodu Mediocypris sú z miocénu, 
najstaršie z otnangu, najmladšie zo sarmatu (Kheil, 
1968), čo dokladá sedimentáciu v severnej časti Turčianskej 
kotliny najneskôr už v sarmate. To napokon dokumentuje 
aj vrt GHŠ-1, ktorý v hÍbke 908,7-1376,0 m zastihol 
andezitové vulkanoklastické série vrchného bádenu až 
sarmatu (Gašparík et al., 1974; Konečný et al., 1983). 
Mediocypris je rozšírený v sedimentoch strednej Európy, 

centrálnej Paratetydy, euxinsko-kaspickej oblasti a Strednej 
Ázie. Jeho paleoekologické nároky sa oceňujú rozlične. 
V čelnej priehlbine Bavorska sa "iaže na oligo- až mezo
halínne prostredie (0,5- 1 O %o), ale odtiar, ako aj z kar
patskej čelnej priehlbiny sú známe výskyty z mezo- až 
brachyhalínneho prostredia (od IO do 30 %o). V euxinsko
-kaspických panvách bol zaregistrovaný v miohalínnych 
sériách (3-5 %o) a v Strednej Ázii dokonca v sladkovod
ných. Je pravdepodobné, že oligomiohalínne prostredie 
mu ponúkalo optimálne podmienky na jeho rozvoj 
(Straub, 1952; Bodina, 196 !; Mandelstam a Schneider, 
1963; Kheil , 1964, 1968; Schneider, 1966; Freels, 1980; 
Witt, 1999, 2000). 

Candonopsis arida je fosílny druh známy z postakvitán
skych sedimentov a zo stredného miocénu Nemecka, kde sa 
zistil v sladkovodných jazerách teplého klimatického pásma 
(Malz a Moayedpour, 1973; Janz, 1992, 1997). 

Candona clivosa je tiež fosílny druh rozšírený v lim
nických, limnicko-fluviálnych a limno-brakických formá
ciách spodného miocénu a spodného pliocénu Turecka. 
Zo Saska (Nemecko) je opísaná z litorálnej zóny stojatých 
vôd z teplého klimatického obdobia holštajnu (stredný 
pleistocén; Freels, 1980; Fuhrmann, 1991 ). V Turčian
skej kotline sa vyskytuje predovšetkým na lokalite 
Lehôtka aje tam dominantným druhom. Je tu v asociácii 
s inými sladkovodnými druhmi lastúrničiek (Candonopsis 
arida, Darwinula stevensoni a Fabaeformis candona 
balatonica) a s rastlinami indikujúcimi močiarne prostredie 
a teplú klímu (Sitár, 1966, 1969; Nemejc, 1967; Pipík, 
2001). 

Darwinula stevensoni je kozmopolitný termoeuryplas
tický druh žijúci od oligocénu až po súčasnosť. Upred
nostňuje prostredie rybníkov , jazier a pomaly tečúcich 
tokov. Žije v hÍbke od O do 12 m na bahnitom i piesčitom 
substráte. Všeobecne je sladkovodná, ale toleruje aj rast 
sal inity až do 15 %o (Meisch, 2000). 

Vestalenula pagliolii dnes žije v hlbších častiach tokov 
s nízkou rýchlosťou prúdu a s pokojnou alebo vetrom 
čerenou vodnou hladinou ( riverine pools) a v jazerách 
Brazílie, ale jej fosílne populácie sú známe z miocénnych, 
pliocénnych a pleistocénnych limnických a estuáriových 
formácií Turecka a Slovenska, dalej z pleistocénu Nemecka 
a holocénu Sudánu (Freels, 1980; Pietrzeniuk, 1991; 
Griffiths a Butlin, 1994; Pipík , 2001; Martens, Rossetti 
a Fuhrmann , 1997; Rossetti a Martens, 1998, Pipík 
a Bodergat, 2003b). 

P seudocandona compressa, recentný sladkovodný 
mezotermofilný holarktický druh pozorovaný aj v prostredí 
so salinitou do 8 %o, obýva trvalé a občasné vodné plochy, 
pričom uprednostňuje litorálne zóny do hÍbky 8 m 
(Meisch, 2000). Jeho prvý výskyt sa datuje do tortónu 
do zóny MN8 švajčiarskej čelnej priehlbiny (Carbonnel 
etat. , 1985). 

F abaeformiscandona balaton ica je recentný pale
arktický, možno holarktický druh známy od stredného 
miocénu Nemecka. Sladkovodná mezotermofilná dáva 
prednosť občasným vodný·m plochám a močiarom, ako 
aj veľmi plytkým zónam jazier vysychajúcim v lete . 
Vyskytuje sa aj v hlbšom litoráli jazier, v lesných 
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tôňach, v kanáloch s hustou vegetáciou a v prameňoch 
(Janz, 1997; Meisch, 2000). 

Sty gofil ný Cavernocypris subrerranea žije iba v pale
arktickej oblasti , hlavne v horských oblastiach strednej 
a západnej Európy. Je obyvateľom povrchových a pod
zemných vôd, vyskytuje sa v prameňoch, litorálnych zónach 
horských jazier, intersticiálnom prostredí a v jaskyniach. 
Je stenotennný, žije v chladných vodách s teplotou 6-12 °C. 
Uprednostňuje pomaly tečúce vody bohaté na 0 2. Jeho 
najstarší výskyt pochádza zo stredného miocénu Nemecka 
(Marmonier et al., 1989; Van Frausum a Wouters, 1990; 
Jan z, 1997; Meisch, 2000). 

Cypria a Candona sú sladkovodné rody tolerujúce 
zmenu salinity. Obidve sú v miocéne centrálnej Paratetydy 
známe od sladkovodných až po mezo-pliohalínne prostre
die (Jifíček, 1985; Krstié, 1975; Pipík, 1998; Meisch, 
2000). Aj 1/yocypris a Eucypris sú sladkovodné rody, ale 
ich zástupcovia sa vyskytujú aj v oligohalínnom prostredí. 
llyocypris dáva prednosť litorálnemu prostrediu so slabým 
prúdením vody. Herperocypris rovnako ako predchádzajúce 
druhy a rody obýva sladkovodné prostredie, v ktorom 
salinita môže vystúpiť až na 6 %o (Meisch, 2000). 

Euxinocythere Stancheva 1968 je známe od sarmatu 
(vrchný seraval) z Paratetydy a Mediteránu. Podľa Yassiniho 
(1986) by jeho zástupcovia mali žiť aj v dnešnom Kas
pickom mori. Tento kaspibrakický rod sa v Turčianskej 
kotline adaptoval na litorálne až profundálne biotopy, kde 
sa spája so sladkovodnou faunou a flórou (Pi pík a Bodergat, 
2004). 

Diskusia a záver 

Bohatá a diverziľikovaná taťocenóza (makroflóra, lastúr
ničky, lastúrniky, ulitníky, rybie otolity a hubky) z odkry
vov a vrtov v severnej časti Turčianskej kotliny (obr. 1) 
podáva obraz o komplexne vyvinutom a fyziograficky 
rozdelenom terestrickom a akvatickom ekosystéme vo 
vrchnom miocéne v oblasti Turca (Pi pík, 200 l ). 

Terestrické prostredie v okolí panvy zodpovedá rovine 
s riekami (Vestalenula pagliolii), mŕtvymi ramenami 
( Ne!umhium) a s močiarnym biotopom (Myrica). V po
brežných lesoch ( Alnus, Populus) sa vyskytovali mierne 
vlhké až vlhké stanovištia (Carychium, Succinea, 
Coniodiscus a Vertigo). Ďalej do vnútrozemia sa mohli 
rozkladať nižšie pahorkatiny pokryté lesom (Fagus, Car
pinus; Pokorný, 1954; Sitár, 1966, 1969). 

Na pobreží a vo vnútrozemí pravdepodobne existovali 
periodické vody (Pseud. comp., Fab. bal.; mláky, lesné 
a lúčne tône) vznikajúce pri záplavách, pri zvýšenej vodnej 
hladine a po daždoch, pri ktorých v teplých obdobiach 
mohol vzrastať obsah soli. 
Sedimentačné prostredie Turčianskej kotliny predstavo

valo jazero, ktorého bentálny areál tvorila litorál na oblasť 
vyvinutá hlavne v severnej časti panvy a obývaná spolo
čenstvom s Candona jiriceki-C. robusta. Profundálna 
oblasť sa zrejme nachádzala v centrálnej a južnej časti 
panvy s dominujúcim spoločenstvom s Candona acu
Leata-C. armata-C. stagnosa-C. nubila-C. simplaria 
(Pi pík, 2001, 2002). 

V sukcesii pásiem litorál neho pásma (Lellák a Kubíček, 
1991) pri dnešnom stave poznatkov o Turčianskej kotline 
možno definovať nasledujúce stupne: 

- Supralitorál. Na jeho existenciu by poukazovala prí
tomnosť Fabaeformiscandona balatonica, ktorá žije často 
vo veľmi plytkých zónach, ktoré v lete vysychajú. 

- Infralitorál s tvrdou litorálnou makrovegetásiou 
(Typha; Pi pík a Sabol, in press), ktorá preniká až do hlbky 
1 m. 

K tomuto pásmu by sa pridružoval pás mäkkej plávajú
cej a ponorenej vegetácie (Potamogeton a Nelumbium) 
rastúcej clo hlbky 2 až 4 m. Hlbšiu časť infralitorálu 
pokrývali nižšie rastliny (Characeae), ale tie môžu rásť aj 
v plytších vodách (Lei lák a Kubíček, l 99 l ). Zónu by 
charakterizoval aj výskyt lastúrničiek Pseudocandona 
compressa a Darwinula stevensoni. Takýto pás makro
fytov vytvára organickú biomasu a organický detrit, ktoré 
ovplyvňujú rast planktónu, bentosu a perifytických orga
nizmov navzájom prepojených potravným reťazcom 
(Entz, 1980). 

- Sublitorál sa v hlbokých jazerách vyznačuje lastúro
vou zónou (Shapkarev, 1980) a nahromadením schránok 
mäkkýšov pod vplyvom vodného prúdenia (Lellák 
a Kubíček, 1991 ). Najvýraznejšie by sa táto zóna mala 
prejavovať vo vrstve č. 27 v martinskej tehelni (obr. 5), 
vo vrstve č. 15 a 16 v Bystričke (obr. 7), ako aj masívnym 
nahromadením úlomkov kongérií na lokalite Slovenské 
Pravno-poľná cesta (Pipík, 2001). 

Litorál charakterizuje nestabilita ekologických, hlavne 
termických podmienok, na čo poukazuje prítomnosť 
holarktických a kozmopolitných druhov (termoeuryplastická 
Darwinula stevensoni) s možnou nižšou teplotou vod
ného prostredia (mezotermofilné Fahaeformiscandona 
balatonica, Pseudocandona compressa a Cavernocypris 
subterranea). Plytkovodné a dynamicky sa meniace pro
stredie dokumentuje aj litologická sukcesia martinskej 
tehelne s výraznou paralickou sedimentáciou, rizolitmi 
a fosílnymi kmeňmi stromov v rastovej pozícii (obr. 5). 

Litorálne prostredie sa vyznačovalo slabo prúdiacou vodou 
(Sitár, 1966, 1969) obývanou reotolerantnými taxónmi 
Darwinula stevenson i a llyocypris. Andrusov ( 1954) 
spája prítomnosť masívnych vápencov s pizolitickou 
štruktúrou z okolia Vrútok práve s prúdiacou vodou. Jedným 
zo zdrojov tečúcej sladkej vody boli aj chladné pramene 
(predovšetkým Cavernocypris subterranea a Fabaefor
miscandona ba!atonica) v okolí jazera alebo ústiace 
do jazera pod vodnou hladinou (ako napr. v Ohriclskom 
jazere), ktorých pôvod možno hľadať v tektonickej aktivite 
(Stankovié, 1960; Buclay, 1962). Významne mohli pri 
spieť aj k tvorbe vápencov s travertínovou štruktúrou 
(Andrusov, 1954). V izolovaných ramenách alebo odškr
tených zátokách mohli v znikať stagnantné vody (vrt BJ-2, 
vzorka 374,0-375,0 m) a lokálne anoxické podmienky 
(Dubná skala; Pi pík a SaboL in press). Sarmatské, pravde
podobne oligo-miohalínne (Mediocypris) akvatické pro
stredie Turčianskej kotliny sa vo vrchnom miocéne v etape 
hlavného rozvoja lastúrničiek v Turčianskej kotline stalo 
sladkovodným. Poukazuje na to prítomnosť sladkovodnej 
flóry, tékaméb, hubiek z čeľade Spongilliclae, rýb čeľade 
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Cyprinidae a Percidae. Aj zistené lastúrničky patria medzi 
obyvateľov sladkovodných prostredí holarktickej oblasti, 
ktoré majú veľké slratigrafické rozpätie. Tafocenózu 
dopÍňajú brakické rody mäkkýšov (Rakús, 1958; Ondre
jičková, 1974) a lastúrničiek (Euxinocythere), ktoré 
mohli do panvy preniknúť pred panónom alebo najneskôr 
pri maximálnej záplave v panóne, zóne E (Pipík, 2001). 
Lastúrničky však na svoj prenos využíva aj vietor a vodné 
vtáctvo. Pod vplyvom izolácie panvy sa organizmy ocitli 
v sladkovodnom prostredí, ktoré svojím fyziologickým 
prispôsobením tolerujú (Congeria) alebo sa mu mohli 
prispôsobiť podobne ako Euxinocythere (Pi pík a Bodergat, 
2004). 
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Freshwater ostracods (Ostracoda) and Upper Miocene paleobiotopes 
of the northern part of the Turiec Depression (Slovakia) 

The ostracods of the northern part of the Turiec Depression 
are presented (Fig. l ). The obtained paleogeographical and 
paleoecological <lata are supported by earlier works on flora 
and fauna and by revision of the ostracod collection of Prof. 
Pokorný and Dr. Brestenská. They permit a paleoenviron
mental reconstruction (Nemejc, 1957; Sitár, l 966, 1969; 
Pokorný, 1954; Rakús, 1958; Ondrejičková, 1974; Bresten
ská, 1977; Brestenská and Planderová, 1979; Fendek et al., 
1990; Pipík, 2002). 

The northern part of the Turiec Depression is characterized 
by assemblage of Candona robusta - C. jiriceki. lt is compo
sed of new species Candona, Euxinocythere, Ilyocypris and 
Cypria . Seven taxa were attributed to the known species, fi ve 
of them are modern ( Cavernocypris subterranea, Darwinula 
stevensoni, F abaefonniscandona balatonica, Pseudocandona 
compressa and VestalenuLa pagliolii) and two are fossil ( Can
dona clivosa, Candonopsis arida). 

The Sarmatian (Middle Miocene), possibly oligo-mioha
lin environment (presence of the genus Mediocypris) of the 
Turiec Depression became freshwater in the Upper Miocene 
due to an isolation of the Turiec Depression. A rich and diver
sified taphocenosis (macroflora, ostracods, gastropods, bi 
valves, fish otholits, sponges of familly Spongillidae) docu
ment a well structured a physiogeographically divided terres
trial and aquatic ecosystem in the Upper Miocene. 

The terrestrial environment around the Turiec Depression 
correspond to a river plain (Vesta!enula pagLiolii) with oxbo
ws (Nelumbium) and marshy biotop (Myrica). A coastal fo
rest (ALnus, PopuLus) with a wet habitat (Carychium, Succi
nea, Goniodiscus. Vertigo) changed landward to hilly landsca
pe covered by a forest (Fagus, Carpinus) (Pokorný, 1954; 
Nemejc. 1957; Sitár, 1966, l 969; Ondrejičková, 1974; Ra
kús , pers. comm.). A temporary aquatic environment (Pseu
docandona compressa, Fabaeformiscandona baLatonica) was 
formed on coast and inland, where a salt contain could increa
sed in warm periods. 

The lake bentic area was divided to littoral zone developed 
in the north and a deep zone in the centre as well as south of 
the Turiec Depression. On the base of al! paleoecological <lata, 
it is possible to distinguish a following shallow-water areas: 

- Supralittoral - could be indicated by a presence of Fabae
formiscandona baLatonica, living frequently in very shallow 
zone that dries up in the summer. 

- Infralittoral with macrovegetation (Typha) growing up 
to l m depth followed by a zone of floated and submerged ve
getation (Potamogeton, Nelumbium) situated to 2, max. 4 m 
of water column. A deeper infralittoral could be covered by 
Charophyta which grew also in a shallower water. The shal 
low -water species Pseudocandona compressa and DarwinuLa 
stevensoni would characterized this part. 

- Sublittoral is typical by a shell zone (Shapkarev , 1980) 
and a concentration of the mollusc shells by water current 
(Lellák and Kubíček, 1991). lt would be very significant in 
the layers No. 27 in Martin, No. 15 and l6 in Bystrička and 
locali ty Slovenské Pravno-field road (Pi pík, 2001 ). 

The littoral environment implies the unstable ecolog1cal 
conditions mainly from thermal point of view (thermoeury
plastic Darwinula stevensoni). The mesothermophyl Fabae
formiscandona baLatonica, Pseudocandona compressa and 
Cavemocypris subterranea indicate possible lower aquatic 
temperature. A shallow and dynamically changed environ
ment in the Martin brick-yard document also a paralic sedi 
mentation with rhisolits, and fossil trees in growing posi
tion (Fig. 5). 

The rheotolerant Ilyocypris, Darwinula stevensoni and Ca
vemocypris subterranea provide a <lata on slowly tlowing wa
ters. Such conditions are supposed also by a presence of the li
mestone with pisolithic structure and by a degree of the preser
vation of macroflora (Sitár, 1966, 1969 ; Andrusov, 1954). 
The cold springs (Cavernocypris subterranea, Fabaeformis
candona balatonica) were one of the source of flowing waters 
entering directly to the lake or through the bottom springs. 
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Význam analýzy minerálneho zloženia pre intenzifikáciu 
a diverzifikáciu využívania vybraných nerudných surovín 

ZUZANA HRONCOVÁ a JANA VAVROVÁ 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Kynceľovská IO, 974 O I Banská Bystrica 

(Doruťené 15.3.2004) 

The importance ofmineral composition analysis for more intensive 
and diversified use of selected non-metallic raw material 

The analyses of mineral composition and the studies of influence of mineral composition on techno
logical properties were performed on following chosen raw material types: low-iron and calcareous 
marls, smectitic basic tuffs, Menilite and Lunz shales, K-metasomatites and perlites. 

The used principal laboratory methods for qualitative determination of mineral composition were the 
X-ray diffraction analysis supplemented with OTA and WDS analyses. Quantitative mineral abundance 
was determined by recomputation from the chemical silicate analyses in combination with X-ray analyses. 

Technological investigation showed, that the qualitative parameters are markedly influenced by mine
ral composition. Preferably verified there were the sorption properties. the properties of raw-material for 
its use in aggriculture. for production of lightweight sound- and thermic-insulant building materials as well 
as those needed for the use in ceramic industry. and mainly for ceramics with colour burning shatter The 
use of perlite for production of enamels, varnishes and colour container glass was outlined as well. 

The sorption examinations exhibited the direct relation of sorption to the clay mineral (smectite) content. 
The best sorption results were achieved by raw-materials with the utmost content of smectite and mixed
-layer mineral illite-smectite. 

Key words: clay minerals, low-iron and calcareous marl s, smectite tuffs, Menilite and Lunz shales. 
K-metasomatites, perlites, mineralogical and technological investigation 

Úvod 

V súčasnom období veľmi rýchlo rastú požiadavky na in
tenzifikáciu a diverzifikáciu využívania viacerých typov 
nerastných surovín a tento trend nevyhnutne vyžaduje 
podrobný exaktný výskum ich zloženia. 

Analýza minerálneho zloženia komplexnými výskum
nými metódami a modernými postupmi zameraná najmä 
na zastúpenie ílových minerálov značne rozširuje a prehlbuje 
poznanie ich vplyvu na kvalitu viacerých využívaných 
nerudných surovín. Zastúpenie a vplyv ílových minerálov 
sú dôležité najmä pri 

- definovaní alternatív využívania viacerých nerudných 
surovín vrátane produktov ich úpravy a spracovania 

- stanovovaní technológie úpravy a spracovania 
- špecifikácii zmien fyzikálno-mechanických para-

metrov surovinových typov využívaných vo variabilných 
podmienkach 

- hodnotení negatívnych vplyvov vychodiacich zo zmeny 
kvalitatívnych parametrov a z možností eliminovať ich. 

Predmet výskumu a metodický postup 

Skúmali sa a overovali: 
- nízkoželezité a vápnité sliene (Horné Srnie, Kosti

viarska, Skrabské) 
- smektitový bázický tuf (Hodejov) 
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- menilitové a lunzské bridlice (Dara-Starina, Ráztoka) 
- K-metasomatity (Banská Hodruša-Dolný rybník) 
- perlit (Lehôtka pod Brehmi) 
Ložiská týchto surov inových typov sú v rozličných 

(západokarpatských) geologických regiónoch a odlišujú sa 
výskytom, geologickou stavbou, štruktúrou vnútornej 
stavby, úložnými pomermi , minerálnym zložením aj 
technologickou charakteristikou. 

Metodický postup 

Vzorky na mineralogický a technologický výskum sa 
odobrali z prirodzených odkryvov a ťažobní plošným záse
kom a z vrtných jadier so zachovanou hmotnou dokumen
táciou. Vzorky sa zhomogenizovali , podrvili a použili na 
chemickú analýzu, mineralogický výskum a technologic
ké testovanie. 

Silikátovou chemickou analýzou sa zisti l obsah SiOz, 
Al 2O3, Fep3, CaO, MgO, P2O5, Na2O, K2O, SO3, strata 
žíhaním a H20-. 

Na štúdium minerálneho zloženia vybraných surovino
vých typov sa použila rtg. difrakčná analýza, diferenčná 
termická analýza (OTA) a elektrónová mikroanalýza 
- štandardizovaná vlnovodisperzná analýza (WDS). 

Rtg. difrakčná analýza sa vykonala pri všetkých 
základných vzorkách (Horné Srnie HS-1, HS-2, HS-3, 
Kostiviarska K-1, K-2/1 , K-2/2, Hodejov HO-1 , Dara-
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-Starina St-1, Ráztoka Ra-1, Banská Hodruša-Dolný rybník 
DR-1 a Lehôtka pod Brehmi LB-1 ). 

Pripravili sa neorientované alebo náhodne orientované 
preparáty (celohorninové), orientované preparáty (jemná 
ílová frakcia) a preparáty sýtené etylénglykolom. 

Rtg. difrakčné záznamy sa urobili na prístroji URD-6 
pri napätí 37 kV, prúde 30 mA, žiarení Cu K-alfa s krokom 
0,05-2, čas snímania na kroku 1 s. 

DTA analýza bola vykonaná na prístroji DERIVATO
GRAF Q-1500 D do teploty I OOO 0 C. Prístroj súčasne sníma 
zmenu hmotnosti, deriváciu krivky zmeny hmotnosti, tepelné 
endovýchylky a exovýchylky v závislosti od rýchlosti ohrevu 
vzorky. Meranie prebiehalo za týchto podmienok: rýchlosť 
ohrevu IO °C/min, teplota skončenia l OOO °C, štandardný 
materiál Al 2O3, termočlánok PtRh/Pt. 

Chemické zloženie minerálov jednotlivých surovinových 
typov sa študovalo WDS analýzau na prístroji CAMECA 
SX 100 pri použití týchto štandardov: Si - Si 0 2, Ti - TiOz, 
Al - Al2O3, Mg - MgO, Ca - wollastonit, Fe - hematit 
(Fe2O3), Mn - rodonit, K - ortoklas, Na - albit, F - BaF2, 

C l - NaCI, urýchľovacie napätie 15 KV, merací prúd 
10-20 nA, priemer lúča 5-10 µm . 

Ako nová sa odskúšala metóda optickej porozimetrie. 

Výsledky 

Ložisko Horné Srnie 

Z makroskopického hodnotenia vyplynulo, že vápnitý 
slieň ložiska je typický púchovský slieň červenohnedej farby 
s kalcitovými žilkami a s kryptokryštalickou štruktúrou. 
Je pomerne mäkký, dobre meliteľný a využíva sa na výrobu 
cementu v cementárni CEMMAC, a. s., Horné Srnie. 

Chemická charakteristika 

Obsah CaO tohto vápnitého slieňa zodpovedá vápnitým 
slieňom so zložením v rozsahu 22-42 % CaO, l. j. 
40-75 % CaCO3 . Slienitou zložkou sú alumosilikáty 
a kremeň. Chemické zloženie vápnitých slieňov je v tab. 1. 

Mineralogická charakteristika 

Dominantné zastúpenie v slieni má kalcit, kremeň a illit. 
Po odstránení karbonátového podielu a separácii pod 
0,002 mm sa v ňom z ílových minerálov zistil illit 
smektit, illit, kaolinit a vo vzorke HS-2 a HS-3 aj chlorit. 
Prímes sadrovca bola vo vzorke HS-2 a HS-3. Prítomnosť 
plagioklasov a oxidov Fe a T i sa potvrdila vo všetkých 
vzorkách. Zastúpenie minerálov je v tab. 2. 

Technologická charakteristika 

Technologickým výskumom sa zistilo, že slie11 možno 
využívať ako melivo pri skvalitňovaní pôdy vnášaním Ca 
a Mg, na prípravu maltoviny s hydraulickými vlastnosťami 
schopnej nahradiť cement nižšej značky. Pomerne vysoký 
obsah zmiešanovrstvového minerálu ill itu smektitu 

Tab. 1 
Chemické zloženie vápnitého s lieňa. 

Chemical composition of caicareous mar! 

Zložka v % HS-1 HS -2 HS-3 

SiO, 15.45 11 ,97 15.27 
AI,Ô.1 5,09 3,85 4,94 
Fe,O„ 2,17 1,41 2,02 
CaO 41.20 44.62 41 ,40 
MgO 0,80 0.71 0,83 
TiO, 0,197 0,138 0,19 
MnÔ 0,064 0,089 0,080 
P,O5 0,06 0,05 0,07 
Na,O 0,05 0.04 0,05 
K,Ô 1,18 0.87 1,15 
strata žíh. 33 .70 36,14 33.94 
H,O· 

*priemerná vzorka 
*average sample 

0.78 0.59 

Tab. 2 
Zastúpenie minerálov 
Presence of minerals 

0.79 

HS* 

14.12 
4.59 
1,85 

42.51 
0,77 
0,173 
0,077 
0,059 
0,046 
i,06 

34.66 
0,71 

Minerálne 
zloženie 

Percentuálne zastúpenie (hmot. % ) 
HS-1 HS-2 HS-3 

kalcit 
kremeň 
plagioklas 
kaolinit 
illit smektit 
chlorit 
oxidy Fe, Ti 

73,6 
8.0 
0.4 
4,6 

12,4 

1,0 

79,4 74,0 
6.3 8,0 
0,3 0.4 
1,8 2,0 
9,2 12,I 
2.0 2.4 
0,7 1,1 

ovplyvňuje sorpčné vlastnosti slieňa, a tak je vhodným 
sorbentom vlhkosti a prostriedkom na zachytávanie 
niektorých katiónov ťažkých a toxických kovov. 

Ložisko Kostiviarska 

Slieň je sivomodrý, zbridličnatený, lupenitý a využíval 
sa na výrobu cementu v a. s. Stredoslovenské cementárne. 

Chemická charakteristika 

Priemerný obsah CaO vápnitého slieňa je 36, 12 %, čo 
zodpovedá 40-75 % obsahu CaCO3. Slieni tou zložkou sú 
alumosilikáty a kremeň. Chemické zloženie vápnitého 
sl ieňa Kostiviarskej je v tab. 3. 

Tab. 3 
Chemické zloženie vápnitého slieňa 

Chemical composition of calcareous mar] 

Zložka v% K- 1 K-2/1 K-2/2 

SiO, 19,61 22,40 24,05 
Al,Ô„ 5,37 5,72 5,81 
Fe,O3 2,51 2.43 2.49 
CaO 37,67 36,12 35,05 
MgO 1.54 1,23 1.23 
TiO, 0,267 0,249 0,254 
MnÔ 0,095 0.104 0.0106 
P,O5 0,09 0.08 0,09 
Na,O 0,33 0,16 0,21 
K,Ô 1.14 1,31 1.31 
strata žíh. 31,26 30.05 29.22 
H,O· 0,33 0.30 0,28 

* priemerná vzorka 
*average sample 

K* 

22.30 
5.66 
2,47 

36.12 
1,31 
0,255 
0.102 
0,086 
0.22 
1,27 

30,05 
0,30 
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Mineralogická charakteristika 

Na minerálnom zložení slieňa Kostiviarskej sa zúčastňuje 
hlavne kalcit, illit a kremeň, z vedfajších až akcesorických 
minerálov chlorit, plagioklasy a oxidy Fe a Ti. Zastúpenie 
minerálov je v tab. 4. 

Minerálne 
zloženie 

kalcit 
kremeň 
plagioklas 
illit 
oxidy Fe. Ti 

Tab. 4 
Zastúpenie minerálov 
Presence of mineral s 

Percentuálne zastúpenie (hmot. %) 
K-1 K-2/1 K-2/2 

68,2 
10,7 
2.8 

12,0 
l ,9 

64,6 
13,8 
l.3 

]3 ,8 
l,8 

Technologická charakteristika 

62,7 
14,9 

1,8 
[3,8 
2,l 

Vápnitý slieň z ložiska Kostiviarska možno využiť na 
skvalitnenie pôdy vnášaním Ca a Mg, vo forme meliva alebo 
peletiek (po úprave napr. s bentonitom) do kyslej piesčitej 
pôdy (na melioráciu a neutralizáciu kyslej pôdy), na prípravu 
novej maltoviny, na výrobu malty a ľahkých tvárnic. 

Ložisko Skrabské 

Vápnitý slieň zo Skrabského je masívna kompaktná 
mäkká až stredne tvrdá veľmi jemnozrnná hornina svetlo
sivozelenkavej farby . V nedávnej minulost i bol jednou 
z hlavných zložiek na výrobu cementu v cementárni Bystré. 

Chemická charakteristika 

Podfa obsahu CaO surovina zodpovedá vápnitým 
slieňom so zložením od 22 až 42 %, čo je 40-75 % obsa
hu CaCO3. 

Slienitú zložku reprezentujú alumosilikáty a kremeň 
rozptýlené v základnej karbonátovej hmote. Chemické 
zloženie slieňa je v tab. 5. 

Mineralogická charakteristika 

Ako hlavný minerál sa v slieni identifikoval kalcit, illit 
a kremeň, vedfajší až akcesorický dolomit, chlorit a pla-

Zložka v % 

SiO, 
Al 2Ô3 

Fe 2O3 

CaO 
MgO 
TiO, 
MnÔ 
P2Os 
Na,O 
K 2Ô 
strata žíh. 
H,O· 

Tab. 5 
Chemické zloženie vápnitého slieňa 

Chemical composition of calcareous mar! 

SK-1 SK-2 

16,76 14.70 
5,06 4,59 
1,76 l,76 

39.49 41.09 
1.85 1,80 
0.202 0,174 
0,084 0,074 
0,06 0,05 
0,31 0, 17 
1.19 1,06 

33.18 34,37 
0,77 0,53 

SK-3 

14,33 
3,89 
1,43 

42,56 
1,33 
1.43 
0.078 
0,06 
0,23 
0,90 

34,94 
0,64 

gioklas. Po odstránení karbonátového podielu a separácii 
pod 0,002 m sa z istil zmiešanovrstvový minerál illit 
smektit. Pri vzorke SK-3 pri reflexe 3,53 Á možno predpo
kladať aj prímes kaolinitu . Vo vzorke SK-3 sa identifiko
vala aj prímes sadrovca. Zastúpenie minerálov je v tab. 6. 

Minerálne 
zloženie 

kalcit 
dolomit 
kremeň 
plagioklas 
illitsmektit 
sadrovec 
oxidy Fe, Ti 

Tab. 6 
Zastúpenie minerálov 
Presence of mi nerals 

Percentuálne zastúpenie (hmot. % ) 
SK-! SK-2 SK-3 

65.4 71,0 74,1 
5.8 4.3 3.5 
9,2 7,5 7.6 
3.0 1.4 1,9 

12.9 11.1 9,5 
+ 

1,5 1,4 1.2 

Technologická charakteristika 

Vápnitý slieň zo Skrabského je využiterný ako melivo 
pri skvalitňovaní pôdy tým, že do nej dodáva dôležité prvky 
(Ca, Mg, Zn, Cu a Cr), ako melivo sa dá vhodne upraviť 
(napr. s bentonitom) na peletky na rovnaké používanie, 
na neutralizáciu a melioráciu kyslej pôdy. Možno z neho 
pripraviť tzv. novú maltovinu schopnú nahradiť cement 
nižšej značky. Produkt s hydraulickými vlastnosťami sa 
z neho dá pripraviť kalcináciou pri 750-1 OOO °C, a to s prí
sadou alebo bez nej. Je využiteľný aj na prípravu syntetic
kého larnitu až wollastonitu vhodnou kombináciou zmesí 
a ich výpalom pri teplote 1 150-1250 °C, a to vo forme me
liva, drviny alebo tehál (tvaroviek). Nevýhodou je, že tieto 
produkty obsahujú prímesi znižujúce napr. žiaruvzdornosť, 
hydraulické vlastnosti a sú navyše nevhodnej farby. Ďalším 
jeho nedostatkom je, že pri nadbytku kremeňa v zmesi vzni
ká wollastonit a jeho časť potom zostáva v nez! účenom stave 
ako cristobalit a kremeň. Slieň je v podobe meliva po úprave 
drvením, mletím, granuláciou, peletizáciou a termicky vy
užiteľný aj na prípravu sorbentov vlhkosti, vody, niekto
rých katiónov ťažkých a toxických kovov. Vhodný je aj 
ako prídavná surovina do keramických zmesí s farebným 
črepom a nasiakavosťou, ktoré sa potom môžu glazúrovať. 

Ložisko Hodejov 

Smektitové slabo bituminózne horniny ložiska repre
zentuje svetlohnedý, hnedosiv)'1 až hnedočierny kryštalo
klastický tuf intenzívne premenený na smektit. Hornina 
má povahu piesčitoprachovitého ílu s úlomkami kryštalo
klastického tufu s malým objemom zuhofnatených rastlin
ných zvyškov, čo dokazuje aj obsah Coro O, 126-0,408 %. 

Hornina vystupuje v dvoch farebných varietách. Prvou 
je tmavohnedý až hnedočierny slabo bituminózny pracho
vitý íl s úlomkami nerozloženého alebo slabo premene
ného kryštaloklastického tufu s viditeľnými zátekmi Fe 
oxidov , druhou hnedý až svetlohnedý íl s úlomkami 
nepremeneného a slabo premeneného kryštaloklastického 
tufu a tufitu s veľmi nízkym obsahom C0 ,g· 
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Chemická charakteristika 

Chemické zloženie smektitového tufu je v tab. 7. 

Tab. 7 
Chemické zloženie smektitového tufu 
Chemical composition of smectitic tuff 

Zložka v % HO-! Zložka v % HO-! Zložka v % HO-! 

SiO, 64,33 MgO 
Al,Ô, 16,35 TiO, 
re;o; 6,98 MnÔ 

0,94 N a,O 0,40 
1,73 K,ô 1.07 
0,036 

CaO 0,88 P,O, 0,18 

Hornina nie je vápnitá, výmenná kapacita 0,15 M NH4 

je 0 ,216-0,349 mol/kg a obsah Coro bol O, 126-0,259 %, 
maximálny 0,408 %. 0 

Mineralogická charakteristika 

Hlavnou minerálnou zložkou bázického tufu je smektit, 
ku ktorému z ílových minerálov pristupuje kaolinit a illit, 
z dalších kremeň , plagioklas, K živec, amo1ťná sklovitá fáza 
a oxidy Fe (hematit) a Ti. Zastúpenie minerálov je v tab. 8. 

Tab. 8 
Zastúpenie minerálov 
Presence of minerals 

Minerálne zloženie 
HO-! 

Percentuálne zastúpenie 
(hmot. %) 

kremeň 
plagioklas 
K živec 
smektit 
kaolinit 
illit 
oxidy Fe, Ti 

29,8 
3.4 
3,1 

35,2 
16 
5,8 
6,7 

Technologická charakteristika 

Smektitový tuf z Hodejovaje vhodný na sorpciu katió
nov Pb2+, ktorého koncentrácia v roztoku neprekračuje 
1 O mg/1, na sorpciu katiónov Hg2+ pri vstupnej koncentrácii 
do 5 mg/1, na sorpciu Cu2+ a Cd2+ a na výrobu menej 
náročných tehliarskych výrobkov. 

Lokalita Dara-Starina 

Makroskopicky sa menilitové vrstvy skladajú z tmavo
sivohnedých až čiernohnedých jemnozrnných kompaktných 
až rozpadavých hornín s obsahom jemne rozptýlených 
organických látok. Štruktúrne ide o aleuriticko-pelitickú 
horninu, ktorú možno charakterizovať ako slieňovec alebo 
kalcitový ílovec. Veľkosť angulárnych úlomkov z aleuri
tického podielu je 0,01-0,08 mm a pelitov v pelitickej 
základnej hmote 0,003-0,004 mm. 

Chemická charakteristika 

Podľa obsahu CaO možno menilitové vrstvy charakte
rizovať ako spevnené horniny s vyšším obsahom karbo-

nátov (najmä jemne rozptýleného kalcitu) a s malým 
množstvom dolomitu (0,5 %). 

Obsahujú veľa organickej hmoty pravdepodobne bitú
menovej povahy (Coro 2,04--6,27 %) a jemne rozptýlené 
sulfidy (S,ulf 1,75-2, 17 %; Zuberec, 2000) . 

Chemické zloženie menilitových vrstiev je v tab. 9. 

Tab. 9 
Chemické zloženie menilitových bridlíc 
Chemical composition of menilite shales 

Zložka v% St-! Zložka v% St-1 

SiO, 51.99 TiO, 0.478 
AI,Ô3 9,47 MnÔ 0.056 
Fe,03 4,24 P,O.s 0.13 
CaO 12.05 Na,O 0.33 
MgO 1,29 K,Ô 1.72 

Mineralogická charakteristika 

Hlavnou zložkou horniny je kremeň, kalcit, illit smektit 
a chlorit sprevádzané vedľajšími minerálmi, ako je plagio
klas, dolomit oxidy Fe, Ti a sulfidy (pyrit). Bridlice obsa
hujú organickú hmotu pravdepodobne bitúmenovej povahy. 
Zo separovanej frakcie vzorky pod 0,002 mm a z orientova
ného preparátu sýteného etylénglykolom možno v oblasti 
illitového reflexu 10,06 Á pozorovať expandujúcu prímes, 
čo charakterizuje zmiešanovrstvový minerál illit smektit. 
Zastúpenie minerálov je v tab. 1 O. 

Tab. 10 
Zastúpenie minerálov 
Presence of minerals 

Minerálne zloženie 
St- ! 

Percentuálne zastúpenie 
(hmot. %) 

kalcit 
dolomit 
kremeň 
plagioklas 
chlorit 
illit smektit 
pyrit 
oxidy Fe. Ti 

21 ,5 
0.5 

37.2 
2.8 

14,1 
18,1 
2 
3.8 

Technologická charakteristika 

Surovinu z menilitových vrstiev možno využiť na prí
pravu expanditu (expandovaných agregátov), expandované 
agregáty s objemovou hmotnosťou 420-71 O kg/m3 na 
výrobu ľahkého betónu, ľahkých betónových prvkov 
a tvárnic. Nevýhodnou je vysoký obsah sulfidov (pyritu). 

Ložisko Ráztoka 

Makroskopicky ide o kompaktnú stredne pevnú horninu 
tmavosivohnedej až čiernej farby. Sfarbenie spôsobujú 
organické látky a voľné oxidy Fe. Hornina má peliticko
-aleuritický až kalový charakter. Lom je lastúrnatý s ná
znakom bridličnatosti, vryp svetlohnidý , na plochách 
odlučnosti a na puklinách býva často limonitický zátek 
a povlak, ktoré sú pre celkové hnedočierne sfarbenie hor-



Z. Hroncová a 1. Vavrová: Význam analýzy minerálneho zloženia pre intenzifikáciu a diverzifikcíciu ".vuž{vania iybraných nerudných surovín 1 05 

niny pomerne slabo viditeľné. Na povrchu býva svetlejší 
sivý ílový alebo prachovoílový pov lak. 

Mikrogranulometrickou analýzou sa zistilo mierne 
variabilné zastúpenie ílovitej a prachovitej frakcie. Obsah 
ílovitej frakcie (zrnitostná frakcia pod 0,002 mm) bol 
19-24 % (Zuberec, ibid.). Hornina sa charakterizuje ako 
slabo bituminózna lunzská bridlica. 

Chemická charakteristika 

Výsledky chemickej analýzy sú v tab. 11. 

Zložka v% 

SiO, 
Al,Ô, 
Fe:o, 
Ca-o· 
MgO 
TiO, 
MnÔ 
P20, 
Na,O 
K,Ô 
sô, 
stráca žíh. 
H20 · 

Tab. 11 
Chemická analýza 
Chemical analysis 

Ra - l 

19,6] 
5,37 
2,51 

37,67 
1,54 
0,267 
0,095 
0,09 
0,33 
1,14 

< 0,0] 
31,26 

0,33 

Obsah C 0 ro sa stanovil na 0,71-0,73 %. Približne 3 % 
z Fe20 3 je vo forme voľných oxidov. 

Mineralogická charakteristika 

Na minerálnom zložení lunzskej bridlice sa zúčastňuje 
illit smektit, kremeň, chlorit smektit, plagioklas, kaolinit 
a v nepatrnom množstve oxidy Fe a Ti. Zmiešanovrstvové 
minerály - chlorit smektit a illit smektit - boli hlavne 
v separovanej frakcii pod 0,002 mm a v orientovaných 
sýtených preparátoch. V oblasti reflexov chloritu a illitu 
sa objavujú prímesi expandujúceho minerálu - smektitu. 
Zastúpenie minerálov je v tab. 12. 

Tab. 12 
Zastúpenie minerálov 
Presence of mineral s 

Minerálne zloženie Percentuálne zas túpenie 
Ra-! (hmot. % ) 

kremeň 24,2 
plagioklas 12,2 
chlorit smektit 18,2 
kaolinit 7 
illit smektit 33,2 
oxidy Fe a Ti, org. hmota 0,2 

Technologická charakteristika 

Aplikačnými skúškami sa potvrdila možnosť využívať 
lunzské bridlice ako prídavnú surovinu do zmesí na výrobu 
rozličných druhov (dekoračnej a stavebnej) keramiky s fareb-

ným črepom , na prípravu engob a farebnej tehlovočervenej, 
hnedočervenej a červenohnedej zemitej nízkotaviteľnej 
glazúry, na prípravu liacich šlikov až liacich hmôt s obme
dzeným použitím (v hrnčiarskej, ozdobnej alebo figurálnej 
keramike) , na prípravu expandovaných ľahčených staveb
ných materiálov z kusových hornín a na prípravu sorbentov 
Pb2+ pri koncentrácii do 11,9 mg/1 Pb2+ vo vodnom roztoku. 
Očistená voda dosahuje koncentráciu do 0,5 mg/1 Pb2+, čo 
zodpovedá limitom na odpadovú vodu. Pri sorbentoch Hg2+ 

pri vstupnej koncentrácii 3,8 mg/1 očistená voda dosiahla 
koncentráciu do 0,2 mg/1 Hg2+, čo vyhovuje limitom 
na odpadovú vodu. 

Lokalita Banská Hodruša-Dolný rybm'k 

Makroskopicky ide o svetlobéžovú až sivobielu jemno
zrnnú horninu s prejavmi limonitizácie. Základná hmota je 
úplne rekryštalizovaná, kryptokryštalická. V nej sa vo forme 
kryštálikov identifikoval pyrit sčas ti postihnutý oxidáciou. 

Chemická charakteristika 

Chemické zloženie K metasomatitov je v tab. 13 . 

Tab. 13 
Chemické zloženie K metasomatitov 

Chemical composition of K-metasomatites 

Zložka v % 

SiO, 
Al2Ô1 
Fe,0 1 Ca_O_ 
MgO 
TiO, 
MnÔ 
P20, 
Na,O 
K,Ó 
sô, 
stráta žíh. 
H20 

DR-! 

65.29 
15.73 
3,86 
0,24 
0,83 
l.174 
0,019 
O.OS 
0.13 
7,00 
l. ]3 
4.58 
0.56 

Mineralogická charakteristika 

Rtg. difrakčnou analýzou sa na lokalite overila prítom
nosť kremeňa, illitu, K živca, kaolinitu, jarositu, pyritu, 
sadrovca, oxidov Fe a T i. Oxidy Fe sú pravdepodobne 
prejavom premeneného a rekryštalizovaného biotitu. 
Predpokladá sa, že jarosit vznikol z pyritu, v ktorom veľ
mi často tvorí pseudomorfózy po zrnkách a konkréciách. 
Zastúpenie minerálov je v tab. 14. 

Technologická charakteristika 

Pri technologickom testovaní produktov K metasoma
tózy sa zistil sklon rnetasomatitov expandovať pri pálení 
nad 1160 °C, čo naznačuje smer ich potenciálneho prak
tického využívania ako ľahčeného stavebnoizolačného 
alebo konštrukčného materiálu. 

Pri termickom spracúvaní je z ekologického hľadiska 
nepriaznivým faktorom prítomnosť pyritu (1,4 %). 
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Tab. 14 
Zastúpenie minerálov 
Presence of mineral s 

Minerálne zloženie 
DR-! 

kremeň 
K živec 
kaolinit 
illit 
pyrit 
oxidy Fe, Ti 
jarosit 
sadrovec 

Percentuálne zastúpenie 
(hmot. %) 

36,5 
9 

12,4 
35,7 

1,4 
5 
+ 
+ 

Ložisko Lehôtka pod Brehmi 

Makroskopicky ide o sivú a svetlosivú vulkanickú hor
ninu s veľkým objemom vulkanického skla (až 95 %), 
ktoré má vezikulárnu pórovitofluidálnu štruktúru s dutin
kami oválneho až elipsovitého tvaru. Je to vezikulárne 
sklo, v celistvej časti s ojedinelými mikrolitmi. Hornina 
má porfyrickú štruktúru s hyalínnou základnou hmotou. 

Chemická charakteristika 

Podľa chemickej analýzy hornina zodpovedá ryolitovým 
vulkanoklastikám s výrazným zastúpením vulkanického 
skla. Výsledky analýzy sú v súlade s údajmi z literatúry, 
ale obsah Al2O3 bol mierne vyšší (13,18 %), v literatúre 
(12,39 % ). Perlit v ul kanoklastického vývoja má nižší 
obsah vody (3,5-4,6 %). 

Chemické zloženie perlitu je v tab. 15. 

Mineralogická charakteristika 

Perlit sa skladá z vulkanického skla a z kremeňa (spolu 
93 hmot. %), vedľajším až akcesorickým minerálom je 
cristobalit, kremeň, biotit, plagioklas a zistil sa aj kaolinit. 
Smektit ako produkt hydratácie vulkanického skla sa nepo
tvrdil. Zastúpenie minerálov je v tab. 16. 

Technologická charakteristika 

Technologické vlastnosti perlitu a jeho možné využitie 
sa sledovali pri zrnitostnej triede 0,5-1,0 mm. Z doteraz 
známych vlastností perlitických surovín sa využilo najmä 
spekanie a tavenie už pri teplote 1050 a nad 1100 °C, čo sa 
dá využiť pri keramickej hmote s farebným vypaľovacím 
črepom na výrobu smaltu a frít. Perlit v nej môže pôsobiť 
ako tavivo znižujúce teplotu výpalu a zhutňujúce keramic
ký črep. Perlit sa dá využiť aj na výrobu obalového skla. 

Záver 

Technologickým výskumom sa zistili a overili sorpčné 
vlastnosti študovaných surovín zužitkovateľné v poľno
hospodárstve, pri výrobe ľahčených zvukovo a tepelne 
izolačných stavebných hmôt a v keramickom priemysle, 
a to najmä pri výrobe kerami ky s farebným vypaľovacím 
črepom. Naznačili sa aj možnosti perlitu pri výrobe smaltu, 
glazúry a farebného obalového skla. 

Tab. 15 
Chemické zloženie perlitu 

Chemical composition of perlite 

Zložka v% 

SiO, 
Al ,Ó, 
Fe~O, 
Ca_O _ 

MgO 
TiO, 
Na,O 
K,Ó 
strata žíh. 
H,O 

LB-1 

70.68 
13,18 
2.11 
1.73 
0,33 
0,217 
2,29 
4,84 
4.32 
0.70 

Tab. 16 
Zastúpenie minerálov 
Presence of minerals 

Minerálne zloženie 
LB-1 

Percentuálne zastúpenie 
(hmot. %) 

vulkanické sklo, kremeň 
biotit 
plagioklas 
cristobalit 
kaolinit 

93 
3 
1 
1 
2 

Zo štúdia minerálneho zloženia surovín jednoznačne 
vyplynulo, že možnosti novej aplikácie týchto surovín 
v rozličných oblastiach závisia od ich kvantitatívnej a kva
litatívnej minerálnej skladby. 

Na prípravu ekologicky ľahčených stavebných hmôt sú naj
vhodnejšie lunzské bridlice a K metasomatity. Podľa súčas
ných poznatkov môže expandačné vlastnosti ovplyvňovať 
vysoký obsah illitu a illitu smektitu, ale najmä amorfná fáza. 

Po komplexnom zhodnotení všetkých výsledkov získa
ných mineralogickým a technologickým výskumom, ako 
aj testovaním surovín modernou metodikou - analýzou 
optickej porozimetrie - konštatujeme, že takýto výskum 
je správny a treba v ňom pokračovať. 

Zároveň akcentujeme, že výskum nových technologic
kých vlastností a s tým súvisiacich moderných praktických 
a ekonomicky efektívnych aplikácií nie je možný bez pod
robného štúdia minerálneho zloženia. 
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Inovačné témy výskumu v rozvoji inžinierskej geológie 
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Innovation research topics in the development of engineering geology 

The longlasting investigation and research work at the Department of Engineering Geology (Come
nius Universi ty , Bratislava) during past five decades influenced the innovation trends in the develop
ment of engineering geological practice. Efforts were concentrated to introduce new methods into: 
regional investigation and mapping, systematic examination and classification of rock mass units. and 
the application oľ environmental and system approaches in landuse evaluation. 

Key words: engineering geology. innovation in research, regional investigation, mapping. typology, 
classification of rocks and zoning units. environmental and system approaches 

Úvod 

V období povojnovej rekonštrukcie a vytvárania zákla
dov dalšieho hospodárskeho rozvoja na začiatku 50. rokov 
20. stor. bol na Slovensku veľký nedostatok odborníkov, 
a preto v roku 1952 vznikla aj Fakulta geologicko-geo
grafických vied (FGGV) UK, v rámci nej nový študijný 
odbor inžinierska geológia a hydrogeológia a nová katedra 
rovnakého zamerania. Ich vznik, vývoj a vplyv na rozvoj 
inžinierskej geológie sme podrobne opísali v knižke Pol 
storočia inžinierskej geológie a hydrogeológie na Univer
zite Kamenského (Matula, 2002). V prílohovej časti tejto 
publikácie sa podľa rokov uvádzajú mená absolventov 
štúdia, rigoróznych skúšok (RNDr.), ako aj kandidátskych 
(CSc.) a doktorských (DrSc.) obhajob a názvy prísluš
ných kvalifikačnfch prác. Dokumentujeme v nej aj kvan
titatívny vývoj katedier inžinierskej geológie a hydrogeo
lógie v rokoch 1952-2002, ako aj výsledky ich odbornej, 
vedeckej a výchovnej činnosti. 

Namiesto opakovania historických dát by sme radi upútali 
pozornosť čitateľov na koncepčné východiská a niektoré 
výsledky, ktoré sme prinášali a priniesli do inžiniersko
geologickej práce ako nové a progresívne. Aj keby sa 
dnes niekomu tak nezdalo, boli to v tom čase skutočné 

Tab. 1 

inovacie rozvoja odboru a aj dnes sú silnými impulzmi 
a východiskami do ďalšieho vedeckého bádania. 
Keď sme po 2. svetovej vojne zač ína l i, čerpa l i sme 

množstvo poznatkov zo sporadicky a pomaly prichádzajú
cej zahraničnej literatúry. Konfrontoval i sme ich s povoj 
novým stavom v oblast i projektovania a s rastúcimi 
nárokmi na dokonalejšie podklady. Z toho pre nové odbory 
aplikovanej geológie vyplynula silná motivácia prehÍbíľ 
exaktnosť údajov a účelne špecialiwvaných podkladov, 
ako aj zdokonaliť ich zrozumiteľnosť i spôsoby odovzdá
vania technickej praxi. 

Na takýchto cieľoch sme si postavi li dlhodobú kon
cepciu rozvoja inžinierskej geológie a hydrogeológie. Tá 
sa sústredila na regionálnosť a komplexnost výskumu 
geologických javov, na hodnotenie dynamiky ich vývoja, 
na environmentálny, systémový a interdisciplinárny prístup 
(tab. 1). 

Regionálny výskum geologického prostredia 

Analýza vzťahov inžinierov k spolupráci s geológmi 
koncom 50. rokov 20. stor. poskytla smutné svedectvo 
o tom, že bez poznania regionálnych súvislostí, charakteru 
a dynamiky geologického prostredia geológovia nemôžu 

Princípy dlhodobého rozvoja inžinierskej geológie 
Principles of longlasting development of engineering geology 

1 Regionálny a historickovývojový výskum geologického prostredia 
2 Komplexnosť štúdia, hodnotenie zložiek geologického prostredia - hornín, podzemných vôd, reliéfu , geodynamických javov a ich vzťahov 
3 Hodnotenie súčasnej geodynamiky (exogénnych a endogénnych procesov) 
4 Environmentálny prístup. hodnotenie vplyvu geologických javov na životné prostredie 
5 Systémový a interdisciplinárny prístup k hodnoteniu javov a prognózovaniu koexistencie technických diel s geologickým prostredím 
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Obr. 1. Pleistocénna riečna terasa až do hÍbky vyše 4 m porušená mrazovými klinmi a kryoturbačnými kotl ami s premieseným a nakypreným pieskom 
a štrkom (Matula. 1956). 

Fíg. 1. Pleistocene ri ver te rrace disturbed up to 4 m by frost wedges and cryoturbation kettles. with mellowed and mi xed sands and grave ls 
(Matu la. 1956). 
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charakteristika hornín 

nivni náplavové hlíny pisči loprachové, hnédošedé at 
tmevohnBdé 

pisky a hlinité pisky, stredné a jemne zrnité . šikmo i horizon
tálné zvrstvené, laciálné značné prorriénlivé 

štérky pisčité, stŕedné zrnité, s polohaml čistých stredné Zf· 
nitých piskli 

štérky pisčilé. s17edné zrnité. s polohami piskú. ve starších 
terasách znat né zvetral8 a hlinit8 

spraše a spraSOvé hliny, pórovité , s vertíkáfof odluéností. 
šedook.rové až šedožluté 

pistitoprachoYifé sYahoYé hliny, vélšinou šcedohnédé až 
rezavohnódé. skvrnité. tuhé až pevne 

kameni to-hlini!ô SYahové suti, šedohnédé až tmavohné<ié, 
tuhé až pevné 

jily. iiloyce, prachovce, še(1é, s ojedinél')'rni slojkami hnädého 
uhli 

písky, jemné až stredné zrnité, svétle šedé 
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siltU a piskú 

andezity pyrox:er1icko-amfibolické s lavicovitou a s/oupcovou 
ôdlučnosti , tmavošedé 

andezitové lufy, pfevilžné lapilové a jemnozrnné, hrub~ lavl
covilé a masívni, svéllé a tmavošedé 

Obr. 2. Mapa inžinierskogeologických pomerov v mierke : 25 OOO (autor \1atula a Pašek; ukážka zo smernice SGÚ - ČGÚ, 1970). 

Fíg. 2. Map of engineering geological conditions 1 25 OOO (by Matula and Pašek; specimen from Instruction by State geological offices). 
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Obr. 3. lnžinierskogeologická mapa Slovenska v mierke 1 : 500 OOO (autor Matula; vzorka z Atlasu SSR. 1980). 

Fig. 3. Engineering geological map of Slovakia l 500 OOO (by Matula: a sample from the Atlas of SSR. 1980). 

spoľahlivo zhodnotiť údaje získané prieskumom jednotli
vého staveniska a správne ich extrapólovať v priestore ani 
v čase. Úzke ohraničovanie priestoru inžinierskogeo
logického prieskumu už v prvých štádiách plánovania 
a projektovania neumožňovalo všestranne hodnotiť záko
ni té súvislosti medzi geologickS'm prostredím a budúcim 
tec hnickým dielom, znemožňovalo racionálny výber 
miesta a spôsobu výstavby. Projektant nemal možnosť 
realizovať svoje technicko-ekonomické úvahy s úplnými 
poznatkami o geologickom prostredí a inžiniersky geológ 
nemohol byť už od začiatku spolutvorcom správnych a dobre 
podložených projektov. 

Potvrdilo sa naše presvedčenie, že sa hodnotenie inži
nierskogeologických pomerov staveniska (a tobôž väčších 
územných celkov na komunikácie a urbanizáciu) nemôže 
zakladať len na bodovej či líniovej interpretácii vrtov 
a prieskumných diel, lebo stavby sa budujú v priestoro
vých štruktúrach a tie - čím sú rozľahlejšie, tým sú 
tažšie vysvetliteľné bez pochopenia historickogeologic
kého vývoja danej regionálnej štruktúry. 

Na inži nierskogeologickú interpretáciu regionálnych 
geologických štruktúr nestačili vtedajšie obyčajné geolo
gické mapy, pri hodnotení geologického prostredia si bolo 
treba nasadiť „nové okuliare" a to sa stalo východiskom 
inžinierskogeologického a hydrogeologického regionálneho 
výskumu a mapovania. 

lnžinierskogeologické mapovanie 

V rokoch 1953- 1960 sme získali veľa skúseností pri 
terénnom výskume a mapovaní, ktoré katedra vykonávala 
pre rozličných investorov. Tvorili sa (Matula a Nemčok) 
prehľadné mapy geologických podmienok na hydroenerge
tické využívanie vodných tokov (Hron, Slaná, Hnilec a i.) 
v mierke 1 : 75 000 a na výber vhodných priehradných 
miest na rôznych tokoch v mi erke 1 : 5000. V rámci 
erieskumu základovej pôdy na rozvoj urbanizácie Matula, 
Sajgalík, Hyánková a i . zostavili podrobné geologické 
mapy v mierke 1 : 5000 (pre Bratislavu-Petržalku a mnoho 
iných miest) a podrobné geologické mapy rovnakej 
mierky sme utvorili na príprav u výstavby vodných diel 
na Dunaji, vodnú nádrž Nosickej priehrady a i. 

Z podnetu RV HP sme v rokoch 1958-1960 spracovali 
novú metodiku tvorby inžinierskogeologick)ích máp 
mierky l : 25 OOO - 1 : 50 OOO (Matula. 1961, 1969). 
V rámci regionálneho výskumu modelovej oblasti Zvo
lenskej kotliny sme paralelne pripravili mapy inžinier
skogeologických pom e rov a inžinierskogeologickej 
rajoni zácie územia. Na mape pomerov boli metódou 
superpozície komplexne znázornené inžin ierskogeologicky 
klasifikov ané jednotky horninového prostredia, jeho 
zvodnenia i geodynamické javy. Prúžkovou metódou sa 
vyjadrila hrúbka pokryvných útvarov. Rozpracovanie 
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0hr. 4. Mapa inžinierskogeologickej typologickej rajonizácie v mierke 1 25 OOO (ukážka rajónov a podrajónov Zvolenskej kotliny: autor Matula. 
1976). 

Fig. 4. Map of engineering geological typological zoning 1 : 25 OOO (ex ample of zanes and subzones subdivided in the Zvolen bas in; compiled 
by Matula, 1976). 

metodiky inžinierskogeologického rajónovania malo v úsilí 
o zrozumiteľnejšie a prehľadnejšie poskytovanie informácií 
o územných celkoch s podobným charakterom inžinier
skogeologických podmienok pre inžinierov a územných 
plánovačov zásadný význam. Tieto mapy a nová metodo
lógia ich tvorby mali velký medzinárodný ohlas (Zvolen 
maps) . 

Pri presadzovaní koncepcie regionálneho výskumu nám 
pomohli mnohé skúsenosti z vlastnej praxe. Spomenie
me tu aspoň niekoľko príkladov potvrdzujúcich nevy
hnutnosť regionálneho a historickovývojového prístupu 
na správne chápanie a pochopenie jednotlivých lokálnych 
javov. 
Keď sa v 50. rokoch 20. stor. vytýčil cieľ vybudovať 

nové sídliská a pretvoriť Bratislavu z mesta pri Dunaji 
na metropolu na Dunaji. predpokladala sa výstavba 
v jednoduchých pomeroch na hrubej štrkovej terase, kde 
môže byť problémom len podzemná voda. Až regionálny 
inžinierskogeologický výskum ( 1956-1957) ukázal, že 
v celom tomto priestore podmienky zakladania veľmi 
komplikujú mŕtve ramená vyplnené neúnosnou hnilo
kalovou zeminou. Na podrobnej mape mierky J : 5000 
sme zabrazili zložitú sieť mŕtvych ramien rozličného 
smeru, šírky aj hlhky (sieť ručných vrtov bola 50 x 50 m) 

a to viedlo k rozhodnutiu založiť celú novú Petržalku 
na nie lacných pilótach. 

O tom, že sa nemohlo spoliehať na vhodnosť štrko 
vých terás umožľíujúcich použitie jednoduchých páso
vých základov, nás presvedčili aj jedinečné odkryvy 
starej štrkovej terasy v dlhej stene ľažobnej jamy hliniska 
v Devínskej Novej Vsi ( Matu/a, I 957). Túto rozsiahlu 
pleistocénnu terasu v periglaciálnej klíme hlboko roz
rušili mrazavé kliny, mrazové kotly a iné kryoturbačné 
javy do hÍbky až 4 m vyplnené premieseným pieskom 
a sprašou ( obr. 1 ), ktoré veľmi nepriaznivo ovplyvňujú 
zakladanie stavieb. Regionálny výskum ukázal, že celý 
tento región hol v období kontinentálneho zaľadnenia 
šírou periglaciálnou oblasťou s tundrov_ými pomermi 
,, večnej mrznoty". 
Počas toho istého mapovania sme napr. zistili, že 

neočakávané podstatné zhoršovanie kvality kameňa 
ťaženého v devínskom žulovom lome bolo zapríčinené 
približovaním ťažobnej steny k rozsiahlej regionálnej 
tektonickej poruche (mylonitiwvanej zóne) , ktorá sa 
tiahne v smere SSZ-JJV paralelne s prielomom Dunaja 
k Devínskej bráne. 
Nedostatočné poznanie regionálnej tektoniky spôsobilo, 

že sa náročná betónová priehrada v Nosiciach na Váhu 
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budovala v rozsiahlom poruchovom pásme, v ktorom 
z hlbok_ých regionálnych štruktúr do stavebných jám vy
stupovala agresívna artézska voda. 

Azda netreba pripomínať, že neúspechov a havárií 
na stavbách spôsobených nedostatočným poznaním 
geologického prostredia sú vo svete tisíce. 

Výsledky predchádzajúceho regionálneho výskumu boli 
dobrým základom, ktorým sme spolu s Geologickým 
ústavom ČSA V (Pašek a Rybár) prispeli do inovácie 
inžinierskogeologickej kartografie. Naše podklady zaradili 
ako vzar na tvorbu unifikovaných máp strednej mierky 
1 : 25 OOO a 1 : 50 OOO ( obr. 2) do mapovacích smerníc 
RVHP (Berlín - Moskva 1966) a Ústredného geologic
kého úradu (ÚGÚ) v Prahe (1970). 

Po získaní skúseností pri tvorbe máp v stredných a väč
ších mierkach ( 1 : 75 OOO až 1 : 5000) sme prikročili 
k zásadnému kroku regionálneho výskumu - k tvorbe 
súborného obrazu inžinierskogeologických pomerov 
na Slovensku. V prehľadnej inžinierskogeologickej mape 
Slovenska v mierke 1 : 500 OOO (obr. 3) sme znázornili 
horninové formácie a komplexy - podrobne inžiniersko
geologicky charakterizované vo vysvetlivkách, ako aj bežný 
výskyt a agresivitu podzemnej vody v zák ladovej pôde 
a najdôležitejšie geodynamické javy. To všetko podrobne 
opisuje monografia Regionálna inžinierska geológia česko
slovenských Karpát vydaná v roku 1966 (Matula, 1969, 
v angličtine), ktorá sa stala základom celého ďalšieho regio
nálneho výskumu a rajonizácie územia Slovenska. 

Inžinierskogeologická rajonizácia 

Už v predchádzajúcich mapách sme s rajonizáciou Slo
venska experimentovali a výsledkom bola základná 
schéma rajonizácie. Členenie nášho územia na vyššie rajo
nizačné celky sa zakladá na podobnosti geotektonického 
vývoja velkých štruktúr (regióny) a na podobnosti makro
morfológie krajinných celkov (oblastí). Táto schéma sa 
stala súčasťou mapovacích smerníc ÚGÚ a zjednocujúcim 
podkladom pre mapy zosunov i ďalších geodynamických 
javov na Slovensku, ale najmä jednotným základom rajo
nizácie územia na mapách stredných mierok. 

Rajonizácia sa neskôr významne zdokonalila zavedením 
typológie územných celkov - inžinierskogeologických 
rajónov (podrajónov) a okrskov (Matula a Hrašna, 1976). 
Metodiku ich vyčleňovania - spolu s príslušnými sym
bolmi a kódovou klasifikáciou základových pomerov - si 
ústredné geologické úrady aj odborná prax v obidvoch 
republikách rýchlo osvojili. Typologickú metódu demon
štruje výsek mapy inžinierskogeologickej rajonizácie 
Zvolenskej kotliny v mierke 1 : 25 OOO (obr. 4). 

Komplexnosť inžinierskogeologického výskumu 

V regionálnom výskume a mapovaní sme uplatňovali 
zásadu komplexnosti. Spočívala najmä v tom, že saskú
mali všetky zložky geologického prostredia (horniny, 
podzemná voda, geomorfologické pomery, geodynamické 
javy). Pri každej osobitne a pri všetkých spolu sme posu
dzovali ich inžinierskogeologicky najvýznamnejšie vlast-

nosti. V 60. rokoch 20. stor. sme popri regionálnom 
výskume a mapovaní najväčšiu pozornosť venovali pod
robnému skúmaniu inžinierskogeologických vlastností 
hornín a z exogénnych procesov sme sa zameriavali 
hlavne na svahové deformácie a zvetrávanie hornín, pretože 
tieto procesy najviac degradovali technicky priaznivé 
vlastnosti územia i horninových masívov. 

Horninové prostredie 

Horninový materiál (monolity a vzorky) 

Po vybudovaní laboratória skalných hornín v 60. rokoch 
sme začali zisťovať celý komplex vlastností horninového 
materiálu stanovený normami. Využívaj úc nové racionálne 
techniky sme na skúšobných vzorkách z monolitov navyše 
zisťovali aj indexové charakteristiky tvrdosti, vtlačnej 
pevnosti, deformačné moduly, indexy stálosti, mrazu
vzdornosti atct: (tab. 2). 

Pri systematickom štúdiu inžinierskogeologických 
vlastností v rozličných regiónoch Slovenska sme narážali 
na velké ťažkosti pri vyhľadávaní a spracúvaní nerovnoro
dých, neúplných a nevýstižných archívnych hodnôt, a preto 
sme pristúpili k metodicky jednotnej pasportizácii ako 
hlavnej a komplexnej metóde racionálneho výskumu hornín 
s dlhodobým cieľom zostaviť reprezentatív ny inžiniersko
geologický atlas hornín ako podstatnú s účasť Regionálnej 
inžinierskej geológie Slovenska. Hlavný praktický prínos 
sme videli v umožnení: a) typologicky zhodnotiť rôzne 
horniny, s ktorými sa v teréne stretáva stavebný a banský 
inžinier (ale aj inžiniersky geológ!), priradiť ich ku kom
plexne charakterizovaným atlasovým prototypom, b) rýchlo 
určovať aproximatívne charakteristiky potrebné v praxi 
na predbežné hodnotenie súboru vlastností danej horniny, 
ako aj stanoviť rozsah terénnych i laboratórnych skúšok 
požadovaných pri stanovenej technickej úlohe. 

Ukázalo sa, že „klasické"' skúšky pevnosti, deformability 
a priepustnosti na kockách a valčekoch sú veľmi prácne 

Tab. 2 
Komplexný výskum hornín 

Comprehensive investigation of rocks 

Horninový materiál (monolit): 
- minerálne zloženie - základný názov horniny 
- štruktúra a textúra horniny 
-stupeň zvetrania (resp. inej alterácie) horniny 
-pevnosť a deformabilita neporušenej vzorky. indexové 

charakte-ristiky (napr tvrdosi_ vtlačná pevnosť), stálosť_ 
mrazuvzdornosť, rýchlosť prechodu ultrazvukových vín a i. 

Horninové masívy (in situ): 
- štruktúra a porušenosť masívu (vrstvovitosť. puklinovitosť. zlomy) 
- stav zvetrania masívu 
- priepustnosť a zvodnenie masívu 

Klasifikácia a opis horniny 
-zák.ladný litologický názov 
- vlastnosti horninového materiálu a masívu v stanovenom 

poradí (uplatnené v STN 72 1001) 
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Obr. 5. Korelácia ni ektorých ., indexových" charakteristík (dynamická 
tvrdosť R - Schmidtovým kladivom, rýchlosť ultrazvuku®) s labora
tórnou pevnosťou v prostom tlaku a alebo modulom deformácie 
D (Hyánková, Matula a Boroš. 1979). 

Fig. 5. Relationship between some •'index" characteristics (dynamic 
hardness R by Schmidťs hammer, sonic pul se velocity ®) and clas
sical laboratory tests of unaxial compressive strength a, and/or modulus 
of deformation D (Hyánková, Matula and Boroš, 1979). 

a nákladné, a preto ich možno robiť iba na reprezentatív
nych monolitoch z vybran5"1ch miest odkryvov (vrtov), 
čo býva príčinou veľkých ťažkostí najmä pri interpretácii 
výsledkov. Východisko sme videli v doplnení klasických 
skúšok súborom nedeštruktívnych, rýchlych a lacných 
racionálnych skúšobných metód, medzi ktoré sme zara
dili najmä dynamickú odrazovú tvrdosť R (Schmidtovým 
kladivom), vtlačnú pevnosť crv,1 (Šrejnerovým kužeľom) 
a rýchlosť ultrazvukom @(tzv. indexové charakteristiky). 

Východiskom bolo poznanie, že všetky vlastnosti 
hornín sa istým spôsobom podmieňujú a vzájomne sú 
závislé. To nám potvrdili aj tesné korelačné vzťahy medzi 

získanými indexovými charakreristikami a výsledkami 
klasických pevnostnodeformačných skúšok v laboratóriu 
(obr. 5). Závislosť od štruktúrno-textú rnych osobitností 
a charakteru štruktúrnej súdržnosti rozmanitých horn i
nových typov preukázali napr. tesné korelačné vzťahy 
odrazovej tvrdosti R s pevnosťou v prostom tlaku cr gra
nitoidov a andezitov. Pri týchto horninách sa tiež potvrdi l 
vysoký koeficient korel ácie a dobrá využiteľnosť indexov 
rýchlosti ultrazvuku pri hodnotení modulu celkovej defor
mácie O. 

Všetky skúšky, automatickú registráci u ich priebehu 
a štatistické hodnotenie výsledkov sme vykonávali vlast
nou prístrojovou a počítačovou technikou , ktorou sme už 
na prelome 60.-70. rokov 20. stor. disponovali (zloženie, 
štruktúru a stupeň zvetrania hornín sme, prirodzene, mik
roskopickými technikami zisťovali už dávnejšie predtým) . 

Horninové masívy ( in situ) 

V 70. rokoch sme už mali rozbehnutý program výsku
mu horninových masívov in situ a v jeho rámci sme 
okrem charakteristík štruktúry, zvetrania a priepustnosti 
masívu na desiatkach typových lokalít skúmali aj mnohé 
ďalšie charakteristiky fyzického stavu a porušenosti hor
nín, ako aj priestorovej nerov norodosti ich vlastností 
(Matula, Wagner, Ondrášik, Liščák a i.). Všetky získané 
poznatky sme využili pri príprave smernice Medzinárod
nej asociácie inžinierskej geológie (IAEG) na jednotný 
opis a klasifikáciu hornínv na inžinierskogeologických 
mapách, ako aj pri tvorbe CSN 72 1001. 

Opísané postupy komplexného inžinierskogeologic
kého výskumu hornín ako podstatnej zložky geologic
kého prostredia v našich slovenských pomeroch v tom 
čase neboli bežné a výs ledky katedry na tomto poli sa 
rýchlo prenášali do prípravy študentov aj do práce absol
ventov (vrátane učebníc, diplomových a doktorandských 
prác, smerníc, noriem atd'.). 

Osobitne sa tu treba zmieniť o troch inovačných úsiliach, 
a to a) o petrogenetickom prísrupe k štúdiu vlastností 
hornín, b) o klasifikácii úrovní a typov nerovnorodosti 
hornín a c) o metódach typológie horninových masívov. 

Petrogenetické štúdium hornín 

Všetky zmeny prebiehaj úce v horninových masách počas 
dlhodobej histórie ich petrogenetického vývoja sa odrážajú 
aj vo vytváraní (a pretváraní) ich fyzikálnych vlastností, 
najmä pevnosti, deťormability , nerovnorodosti a anizotro
pie. Nie náhodou na kľúčový význam sledovania závislostí 
medzi genetickopetrografickou povahou hornín a ich fy zi
kálnymi a inžinierskogeologickými vlastnosťami upozornil 
aj programový dokument Medzinárodnej spoločnosti pre 
mechaniku hornín - ISRM (1970). 

Už v 60. rokoch 20. stor. sme dôsledne skúmali for
movanie inžinierskogeologických vlasrností hornín 
v rozličných štádiách perrogenézy, hlavne v regresívnych 
(Hyánková, 1967). 

Ako príklad možno uviesť degradáciu vlastností auto
metamorfovaných a propylitizovaných andezitov (obr. 6). 
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Obr. 6. Degradana pe, no ,11 cr a del o rmab,l,ry D ande1Jtov ro zlič 

ného petrogenetic keho , y, OJ a N - no rmáln) ch. A - autometamorfo
, an) ch. P - prop)lit1zo,aných (Matula. Hyánkod a Pokorni:. 19791 

f ig. 6. Degradauon of w e nght cr and deformabiliry D of andes1uc 
rocb "1th d1fferrnt petrogenet,c h1 s tor) N - normal. A - autometa 
morphosed. P - propil1t11ed andes11 es 1 'vlarula. H1anko,a and Pokorny. 
19791 

Tento j av j e na Slovensku veľm i rozšírený a zapríčin i l 

napr. nútené opustenie zúženého a na výstavbu 60 m vyso
kej betónovej priehrady morfologicky vhodného úseku 
údolia Hrona nad žarnovicou alebo nákladnú rekonštrukciu 
ochrannej kamennej vrstvy na zemnej hrádzi Podvihorlat
skej nádrže. 

Nerovnorodosť hornln 

Hlbšie poznávanie prírodného charakteru hornín odha
lilo, ako daleko majú reálne horninmé masy od homo
génnosti prostredia našich výpočtov ých modelov a úvah. 
Každá hornina je už od svojho vzniku nerm norodá a takmer 
všetky procesy jej postgenetického vý \oja túto primárnu 
nerovnorodosi iba zvyšuj ú a komplikujú. ale v5počtové 
metódy - vrátane stanovovania štatisticky reprezenta
tívnych hodnôt jednotl ivých parametrov\ lastností hornín 
- predpokladajú vyčleňovanie kv ázirO\ norodých hornino
vých tel ies (celkov). Z hľadiska hodnotenia kv alít} hor
nín je veľmi dôležité rozli šoval rozmerovo odlišne typy 
11eroťnorodosri (resp. anizotropie) na kryštalografickej. 
mi ncralogi ckošt rnktúrnej. petrografickotextúrnej. geolo
gickoštruk túrnej alebo regionál nogeologickej úrm ni. 
Každá z týchto taxonomických úrovní má pri posudzova
ní horniny, napr. ako stavebného kameňa a kameniva, 
pri hodnotení rovnorodých celkov masívu v rámci zaťažo
vacích skúšok v stavebnej jame alebo v rozsahu zaťaženia 
základovej pôdy pod stavbou odlišný efektívny význam 
(Wagner, 1988). Z dnešného pohľadu by bolo veľmi uži
točné v takomto, ako aj v sústavnom výskume disjunk
tívnej porušenosti masívov pokračovať (napr. Li ščák, 
1989). 

Typológia horninových masívov 

V 70. rokoch sme spracovali metodiku typologickej 
klasifikácie horninových masívov ako veľmi vhodný 
nástroj inžinierskogeologického opisu hornín in situ 
(Matula a Holzer, 1976, 1978). V daka zjednotenému kó
dovaniu klasifikovaných charakteristík tak vznikol veľmi 
názorný , unifikovaný a pri počítačovom spracúvaní 
výhodný spôsob hodnotenia masívov, ktorý prevzali aj 
smernice IAEG a ČSN 72 1001 (obr. 7). Podstatnú úlohu 
v jednotnom opise masívov má klasifi kác ia blokovitosti 
(Holzer, 1975). V tom čase sme sa už naplno zapoj ili do 
dlhodobého projektu inžinierskogeologickej pasportizácie 
hornín Slovenska, ktorý prebieha dodnes a mal by vyvr
cholil v nasledujúcich piatich rokoch lnž:iniers~ogeologic
k) m atlasom hornín Sl ovenska. 

Obr. 7. Typolog1cka kla,1f,kác,a horrnnO\ ého ma, i, u Kod 1dent1ftkUJe 
l1tolog1cky typ. bi oko, ,tost horn, íl) a charak.ter pukJ,·n dolomit. <tredne 
, eľke la, 1covtté blok) , ruLkou ol\ oreno,tou a , elm1 malou , yplnenostou 
puklin (Matula a Holzer. 19781 

fíg. 7. T) polog1cal classification or rock. mas, ("oclrng ident1ľ1e, lttho 
logy. block1ness. apperturc and infilling of di scontinuities dolomlle , 
tabul a r medium size blocks. low loosening a nd sandy or no fill ing 
of j oints (Matula and Holzer. 1978). 

Podzemné vody 

Hodnotenie hydrogeologických pomerov musí byť 
súčasťou každého zisťovania inžinierskogeologických pod
mienok technického diela. Na rozdiel od hydrogeológov 
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Obr. 8. Mapa hydrogeologických pomerov Zvolenskej kotliny v mierke 1 : 25 OOO (Matula. 1961 ). 

Fig. 8. Map of hydrogcological conditions in Zvolen basin 1 · 25 OOO (Ma tula. 1961 ). 

sme pozornost zamerali na vlastnosti podzemnej vody 
ovplyvňujúce výstavbu a dlhodobú bezpečnú existenciu 
diela. Vo výskume katedry v 60. rokoch 20. stor. patrilo 
významné miesto štúdiu a mapovaniu podzemných vôd 
z hľadiska stavebníctva (Bähm), mapovaniu podzemných 
vôd na inžinierskogeologických mapách (Matula a Mod
li tba), modelovaniu a prognózovaniu režimu podzemných 
vôd a zmien hydrogeologických pomerov pomocou hyd
raulického integrátora (Duba a Mucha), v 70. rokoch hod
notenie priepustnosti a prítoku vody do stavebných jám 
s pomocou číslicových počítačov (Mucha a Ťavoda) atd'. 

Z týchto inovačných prínosov uvádzame aspoň dva. 
Je to a) mapa hydrogeologických pomerov Zvolenskej 
kotliny v mierke 1 : 25 OOO (obr. 8), na ktorej Matula 
a Modlitba (1961) novou technikou veľmi názorne zobrazili 
hÍbku hladiny, stupeň zvodnenia a agresivitu podzemnej 
vody; b) rajonizačná mapa agresivity podzemných vôd 
Slovenska v mierke l : 200 OOO (autori: Bähm, Fendeková 
a Hyánková, 1980-1984). 

Geodynamické procesy 

Popri regionálnom terénnom výskume, inovácii meto
dológie mapovania a rozsiahlom výskume charakteru 
hornín sa sústavne sledoval súčasný vývoj geologického 
prostredia, ktorý sa odráža v celom spektre geodynamic
kých procesov. Už v 60. rokoch katedra spracovala sché-

mu rozšírenia intenzívnych exogénnych procesov, z kto
rých sa potom hlavná pozornosť venovala svahovým 
deformáciám, intenzívnemu zvetrávaniu a neotektonickým 
pohybom. 

Už od začiatku sa pracovníci katedry inžinierskej geoló
gie zúčastňovali na intenzívnom regionálnom výskume 
a registrácii zosunov ( 1969-1 965) a v jeho rámci sa 
významne zaslúži li o spracovanie metodiky celoštátnej 
pasportizácie zosunov. Terénnym mapovaním zostavili 
prehľad zosunov ( 1 : 25 000) a ich pasporty západného 
a sz. Slovenska (Matula, Modlitba a Pikna, 1965). Pod
robné mapovanie a rajonizáciu stability svahov v mierke 
1 : IO OOO v rámci celoštátnej akcie SGÚ ([985-1995) 
urobila katedra pod vedením M. Hrašnu. 

Dlhodobý inžinierskogeologický výskum zvetrávania 
a vlastností zvetraných hornín v regionálnych podmien
kach slovenských Karpát už od roku 1964 vykonával 
Ondrášik. Výsledkom terénneho a laboratórneho štúdia 
bolo zhodnotenie a rajonizácia typov kôry neogénneho 
a kvartérneho zvetrávania na Slovensku, klasifikácia stupňa 
zvetrania hornín a horninotvorných mas ívov. 

Od roku 1969 sa v rámci základného výskumu (ŠPZV) 
dlhodobo študovali geodynamické procesy, hlavne 
neotektonícké pohyby, ktoré sú „motorom" všetkých 
geologických procesov ovplyvňujúcich v našej krajine 
tektonické aktivity aj životné prostredie. Nové a podstatné 
výsledky v tejto oblasti priniesol Ondrášik (1992). 
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Tab. 3 
Geologické faktory ovplyvňujúce ochranu a využívanie prostredia 

Geopotentials and geobarriers in development of human environment 

Geopotenciály Geobariéry 
(zdroje a možnosti využívania (geologické prekážky a obmedzeni a nepriaznivo limitujúce racionálne využívanie geologického prostredia) 

geologického prostredia) 

1. faktory umožňujúce 2. faktory ohrozujúce život 
priaznivý rozvoj spoločnosti a diela človeka 

- rudné a nerudné suroviny. - vulkanické erupcie 
zdroje energie (uhlie. ropa. - zemetrasenia 
zemný plyn, rádioaktívne - katastrofálne zosuvy. 
suroviny, zemské teplo a i.) zrú ten ia a bahennokamenné 

-stavebné materiály prúdy (mury) 
- pitná a liečivá podzemná voda - záplavy riečne aj pobrežné 
- kvalitná poľnohospodárska pôda (ako dôsledok tektonických 
- kvalitná základová pôda poklesov) 
- v hodné prostredie - toxické, radiačné a i. 

na skládky odpadu nebezpečné pôsobenie 
geologického prostredia 
na zdravie ľudí 

Environmentálne hľadiská 

V 70. rokoch 20. stor. sa vo svete do popredia stále 
viac dostávali otázky ochrany prírodného prostredia, prog
nózovanie správania technických diel a zabezpečovanie 
ich optimálnej koexistencie s geologickým prostredím 
tak, aby nevznikali nepriaznivé environmentálne a ekolo
gické dôsledky (napr. Letko, 1978). Katedra si včas a in
tenzívne uvedomila, že výskum a hodnotenie environ-
1nentálne prijateľných interakcií medzi stavebnými, 
ťažobn);mi a inými dielami a ich geologickým prostre
dím sa stali hlavným predmetom inžinierskogeologickej 
teórie i praxe. O pripravenosti katedry pohotovo reagovať 
na tieto novodobé výzvy svedčí rad prác, ktoré jej členo
via publikovali v odborných časopisoch už od roku 1972. 
Cieľavedomé hodnotenie geologických javov z hľadiska 

ich súvislostí s prostredím života a činnosti ľudí sme 
začali dôkladným rozborom problematiky. Výsledky sme 
publikovali v monografii Geológia a životné prostredie 
(Matula, 1979), ktorá bola v slovenskej geológii prvým 
dielom s touto tematikou (získala prémiu Slovenského 
literárneho fondu). Potom sme na základe teoretických 
analýz a skúseností vypracovali konzistentnú definíciu 
geofaktorov životného prostredia a ich klasifikáciu v poj
moch geopotenciálov a geobariér (tab. 3). 

Odborná verejnosť ako významný prínos uvítala prehľadný 
Atlas inžinierskogeologických máp SSR I : 200 OOO, 
ktorý s podrobnými vysvetlivkami na objednávku Sloven
ského geologického úradu (SGÚ) na katedre zostavil Hol
zer, Hrašna. Hyánková, Letko, Ondrášik, Vlčko a Wagner 
(hlavným redaktorom bol Matula). Mapové dielo vzniklo 
v rokoch 1984-1988 a v rokoch 1989-1990 ho vytlačila 
Slovenská kartografia na 12 listoch novej topografickej 
osnovy pokrývajúcich celé územie republiky. Mapa 
\ zjednodušenej forme poskytuje komplexný súbor infor-

3. 

-

-

-

-

-
-

faktory znižujúce efektívnosi 4. faktory poškodzujúce prostredie 
výstavby a prevádzky negatívnymi antropogénnymi 
technických diel vplyvmi 

veľmi stlačiteľná a neúnosná - pokles podrúbaného územia 
základová pôda - pokles územia po vyťažení vody. 
rýchlo zvetrávajúce ropy. zemného plynu 
a silno s krasov ate né horniny - devastácia územia povrchovým 
málo stabilné svahy dobývaním nerastov. odvaľovaním 
vysoká hladina podzemnej vody hl uši ny. odkaliskami a pod. 
a podmáčaná základová pôda - podmáčanie alebo vysušovanie 
agresivita podzemnej vody územia výstavbou 
seizmické územia atď. (napr vodohospodárskou) 

- znečisiovanie podzemnej vody 
a hornín nesprávnym ukladaním 
odpadu. poľnohospodárskou 
výrobou atd: 

mácií o geologickom prostredí. ktoré sú užitočné pre pra
covníkov územnoplánovacích, projektových aj prieskum
ných organizácií v súvislosti s plánovaním účelného vy
užívania územia a s projektovaním výstavby pri plnom 
rešpektovaní rozvoja i ochrany prostredia. Veľmi informa
tívne sú najmä vysvetlivky publikované pod názvom 
Využitie a ochrana geologického prostredia Slovenskej 
republiky (Matula, Hrašna a Ondrášik, 1989). Schematické 
mapy n~ okraji mapových listov dopÍňajú inžiniersko
geologickú charakteristiku z hľadiska geomorfologických 
a klimatický•ch pomerov, rajonizácie agresivity podzemnej 
vody a inžinierskogeologickej rajonizácie územia (regióny 
a oblasti). 

Základnou mapovou jednotkou sú inžinierskogeolo
gické typologické rajóny. Okrem informácií, ktoré 
o nich možno získať priamo z mapy, vo vysvetlivkách 
i v osobitných tabuľkách, sa pri každom z 33 rajónov 
uvádza jeho typový re::, a podrobná charakteristika in'!,i
nierskogeologických pomerov. Okrem toho sa tu osobitne 
opisujú: 

- využiteľné zdroje geologického prostredia, t. j. nerastné 
suroviny, zdroje energie, kvalitná podzemná voda, úrodná 
pôda, vhodná základová pôda 

- fakty negatívne ovplyviíujúce inžinierskogeologické 
podmienky V)'Stavby (napríklad nedostatočná únosnosť 
a nadmemá stlačiteľnosť základovej pôdy, jej namŕzavosť, 

schopnosť napučiavať a zmrašťovať sa, podmáčanie 
územia atď.) 

- pravdepodobné možnosti poškodenia a znehodnotenia 
územia negatívnymi vplyvmi technických diel a zásahov 
do geologického prostredia, možnosti a riziká spojené 
s ukladaním odpadu a pod. 

Významným príspevkom katedry do ochrany životného 
prostredia bola v 90. rokoch 20. stor. účasť jej pracovníkov 
v projektoch MŽP SR na tvorbe máp vhodnosti územia 
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na ukladanie odpadu (Hrašna, Ondrášik, Letko, Holzer, 
Vlčko, Adamcová a i.). 

Dlhodobú úlohu MŽP SR Monitoring geologických 
faktorov životného prostredia plní Wagner, Hrašna, Matys 
a i. Problematikou záchrany historických objektov sa 
v rámci výskumného projektu dlhoročne zaoberá Vlčko 
a nové metódy tesnenia dna skládok odpadu minerálnymi 
látkami rieši Adamcová. 

Systémové a interdisciplinárne prístupy 

V strede nášho záujmu v 80. rokoch 20. stor. bola me
todológia nových prístupov k výskumu javov geologic
kého prostredia a ich vzťahov s technický mi dielami 
na základe systémových analýz. V roku 1988 sme na celo
štátnom seminári zhodnoti li výsledky na tomto poli 
v zborníku Systémové prístupy v inžinierskogeologickom 
výskume. Ukázalo sa, že systémové a interdisciplinárne 
prístupy sa stávajú hlavným prostriedkom moderni zácie 
v teórii aj praxi inžinierskej geológie, poskytujú ucele
nejší a exaktnejší pohľad na skúmané javy aj na nové 
metódy ich hlbšieho objasňovania. Metódy systémového 
modelovania otvorili cestu prognózavaniu a regulácii 
vývoja javov. 
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0hr. 9. Systémové hodnotenie vzťahov medzi technickým dielom a jeho 
geologickým prostredím v procesoch projektovania (Matula, 1988). 

Fig. 9. System evaluation of interrelations between the engineering 
work and its geological environment in the design operations (Matula. 
1988). 

Systémová analýza moderným spôsobom vysvetlila 
miesto i funkciu inžinierskej geológie v zložitých a postup
ných operáciách projektovania a potom aj tvorby reálnych 
geologickotechnických systémov (obr. 9). Prieskumom sa 
získavajú údaje o povahe a parametroch vlastností reálneho 
geologického prostredia v záujmovej oblasti a na ich zá
klade sa vytvárajú a etapovite spresňujú inžinierskogeolo
gické podklady (inžinierskogeologická informácia a inži
nierskogeologické modely). Pri interakčnom technickom 
modelovaní vznikajú podklady (systémy informačných 
údajov) jednotlivých stupňov predprojektovej a projektovej 
prípravy. Optimalizované projektové varianty sa potom 
výstavbou alebo inými inžinierskotechnickými operáciami 
premieňajú z projektových modelov na skutočnosť, na ob
jektívnu materiálnu realitu. 
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0hr. 10. Postupná transformácia údajov o inžinierskogeologi ckom 
prostredí v tvorbe inžinierskogeologických máp rôzneho obsahu a účelu 
(Matula, 1981 ). 

Fig. 10. Gradual transformations of geological information in prepa
ring the engineering geological maps of various content and purpose 
(Matula, 1981 ), 

V rámci úloh ŠPZV v úzkej súčinnosti s geofyzikmi 
a geotechnikmi sme hľadali možnosti modelovania vzťahov 
v jednotlivých fázach prieskumu, projektovania, výstavby 
a pôsobenia interakcií medzi reálnym technickým dielom 
a jeho prostredím. V 80. rokoch sme už využívali pro
striedky modernej výpočtovej a grafickej techniky, čo sa 
naplno rozvinulo v 90. rokoch. Do popredia vystúpili 
otázky adekvátnosti modelov realite a s tým aj základná 
úloha inžinierskej geológie „prekladať" relevantné infor
mácie z jazyka geológie, hydrogeológie a pod. do jazyka 
geotechniky a hydrotechniky, ktorý umožňuje výpočtové 
riešenia. 

Nové metódy modelovania sa uplatni li aj v novom po
stupe práce s mapami, v rozličných transformáciách ich 
obsahu podľa potrieb rôznych používateľov (obr. 1 O). 
Budovanie báz dát a rozvoj počítačovej grafickej techniky 
znamenali nové obdobie inžinierskogeologickej kartografie, 
umožnili v reálnom čase vykonávať na mapách valorizačné 
operácie, optimalizáciu a prognózavanie (bez ktorých si 
nemožno predstaviť napr. hodnotenia typu EIA). Viac poku-
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sov v tejto oblasti vykonal Matula s Vlčkom a Letkom 
(napr. Letko, 1978; Vlčko, 1982). 

Transformácie máp sú veľmi atraktívne a užitočné, ale 
neslobodno zabúdať na to, že ani pri najdokonalejších 
valori?11čných a prognózovacích technikách, ani pri transfor
mácii geologických máp na geotechnické mapy, počítače 
neposkytujú východiská - podobu reálneho geologického 
prostredia zobrazeného na základe zhodnotenia jeho prí
rodných zložiek možno vyjadriť iba na dobrej mape inži
nierskogeologických pomerov utvorenej podľa výsledkov 
originálneho terénneho bádania a mapovania. 

Záver 

Pozornosť sme sústredili na najvýznamnejšie inovačné 
témy rozpracované v regionál nom výskume a inžiniersko
geologickej kartografii, v oblasti výskumu hornín a horni
nových masívov, v aplikácii environmentálnych aspektov 
a moderných metód systémovej analýzy aj interdisciplinár
neho výskumu. Takýmito témami, ktoré charakterizujú 
bratislavskú školu inžinierskej geológie, boli: 

a) Regionálny inžinierskogeologický výskum a mapo
vanie: 

- rajonizácia údolí riek na hydrotechnickú výstavbu 
(Slaná, Hnilec, Hron a i., 1952-1959) 

- tvorba komplexných máp inžinierskogeologických 
pomerov a rajonizácie (modelové územie Zvolenská kotlina, 
1958-1960) 

- monografia Regionálna inžinierska geológia česko
slovenských Karpát s mapou 1 : 500 OOO, základná 
schéma rajonizácie, charakteristika regiónov a oblastí SR 
( 1960-1966) 

- komplexná charakteristika zložiek inžinierskogeolo
gických pomerov (hornín, podzemných vôd a geodyna
mických javov), faciálne kom plexy dunajských náplavov , 
periglaciálne kryoturbácie terás, zvetranosť hornín, mapo
vanie a registrácia zosunov, mapovanie hydrogeologických 
pomerov a i. (1956-1967) 

- metodika typologickej rajonizácie, vyčleňovanie 
a charakteristika rajónov a okrskov ( 1970-1979) 

b) Podrobný inžiniersko geologický výskum hornino
vého prostredia: 

- formovanie vlastností hornín v štádiách petrogenézy 
( 1965-1975) 

- pasportizácia a inžinierskogeologický atlas hornín 
Slovenska (od roku 1971 ), typológia horninových masí
vov, hodnotenie nerovnorodosti a disjunktí·mej poruše
nosti hornín ( 1967-1990) 

- komplexná charakteristika a klasifikácia horninových 
masívov ( 1972-1990) 

c) Environmentálny a systémový výskum orientovaný 
na racionálne využívanie prostredia: 

- vzťahy geológie a životného prostredia, monografické 
spracovanie problematiky ( 1970-1979), klasifikácia geo
faktorov ( 1986), mnohoúčelové a špeciálne mapy geofak
torov ( 1975-1988) 

- Inžinierskogeologická mapa Slovenska 1 : 200 OOO 
s inštrukciami na využívanie a ochranu geologického pro
stredia SR (1984-1988), 

- optimalizačné, valorizačné a prognostické analýzy , 
špeciálne inžinierskogeologické mapy (1976-1985), me
tódy transformácie máp s využitím počítačovej grafiky 
( 1976-1990) 

- metodológia modelovej analýzy, rozbory systémových 
vzťahov medzi geologickým prostredím a technickými 
dielami v prieskume a projektovaní ( 1987-1991 ). 

V)ísledky výskumných prác sme pravidelne odovz.dá
vali do Geofondu, uložené sú v archíve katedry a použili 
sa v mnohých publikáciách jej členov (na katedre sú aj 
bibliografické zoz.na my) . Väčšina z nich predstavuje 
zaujímavé originálne prínosy, ktoré sú aj v súčasnosti 
užitočné nielen z. hľadiska priameho využívania v praxi, 
ale aj ako odrazové body rozvoja ďalšieho výskumu 
(Matula. 1998). Neslobodno z.abúdať na to, že aj v dnešnej 
„ remeselnej" fáz.e vývoja naša inžinierska geológia sa 
ako vedný a profesionálny odbor nevyhnutne musí 
oplodňovať novými poz.natkami a metodickými prí
stupmi vedeckého bádania. Takáto potreba sa ukaz.uje 
najmä pri riešení zložitejších problémov väčších akcií 
a náročných stavieb. 
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Innovation research topics in the development of engineering geology 

The attention is concentrated to the most im portant inves
tigation topics which influenced the development of engine
ering geology: 

a) Regiona! engineering geologica/ investigation and mapping: 
Preparation of comprehensive maps of engineering geolo

gical conditions and zoning (Zvolen maps, 1958-1960). 
Monograph on Regional engineering geology of Czechoslo
vak Carpathians, accompanied with a map at 1 : 500 OOO, the 
regional zoning scheme, and a characteristic of engineering 
geological conditions in zoning regions and areas 
( 1960-1966). Systematic description and classification 
of rocks, groundwater and geodynamic phenomena in terms 
of engineering geology (1956-1967). lntroduction of typo
logy into zoning and description of engineering geological 
zanes and districts ( 1970-1979). 

b) Sysremaric description and classification oj rocks: 
Dependence of rock properties on petrogenetic history 

( 1965-1975). Passportization and classification of rocks, 

rational testing techniques, preparation of Engineering geo
logical atlas of rock types in Slovakia (since 1971), typology 
of rock mass units ( 1967-1990). 

c) Environmental and system approaches in evaluating 
a rariona/ Landuse: 

Summarization of geological problems in the environ
mental protection ( 1970-1979). Classi fication and mappi ng 
of geofactors ( 1975-1988). Engineering geological map of 
Slovakia 1 : 200 OOO with detailed instructions to the envi
ronmental protection and exploitation ( 1984- 1988). Opti
mization, valorization and prognostic analyses in mapping 
(1976-1985), transformations of maps by us111g computer 
techniques ( 1976-1990). System analyses and modelling in 
evaluating the interrelations of engineering works and their 
geological environments (1987-1991). 

New methods and knowledge resulting from 111vestigation 
projects have been operatively applied in practice al horne, 
and in i nternational cooperation. 
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Analýza vzniku, vývoja a súčasného stavu katastrofálneho 
handlovského zosuvu z rokov 1960/1961 

KRISTIÁN INGÁR' a PETER WAGNER' 

'HES-COMGEO. Kostiviarska cesta 4. 974 01 Banská Bystrica 
'Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Mlynská dolina 1. 817 04 Bratislava 

(Doruľené l. 12. 2003, revidovaná ,•erúa doruľenä 2.2.2004) 

Analysis of the origin, development and actual state of the catastrophic 
Handlová landslide from the 1960/1961 

The catastrophic landslide in Handlová belongs to the biggest natural disasters. which ever occurred 
in Slovakia. The authors of the paper summarized all available information on investigation. corrective 
measures and monitoring which have been realized in the landslide area from 1958 till recent. Based on 
the analysis and semiquantitative reinterpretation of the collected dala they have tried to answer the 
questions on origin. development and recent stability state of landslide. They have drawn conclusion. 
that the triggering factor of the landslide in December 1960 was an anomalous precipitation in July 
1960. Corrective measures directed to dewatering of the slope. Jed to stabilization of the landslide in the 
1970s and 1980s. The observations from the last period (the 1990s) have indicated a specific activation 
of the movement in the scarp area of landslide (its accumulation area is sufficiently stabilized by the 
stabilizing fil!). Therefore. maintenance and innovation of the dewatering system have to be realized to 
reach a real stabilization of the landslide. Otherwise the !oca! movements in the scarp area, which waste 
forest stands and negatively influence the slope stability on the whole. may occur. 

Key words: Handlová landslide, precipitations, monitoring measurements. stability state 

Úvod 

Od vzniku katastrofálneho handlovského zosuvu na pre
lome rokov 1960 a 1961 uplynulo už viac ako 40 rokov 
a pre väčšinu odborníkov je zosuv poučnou a z hľadiska 
štúdia svahových pohybov až prelomovou históriou. 
Zosuv sa v geologicky veľmi citlivom prostredí vyvíjal 
a vyvíja i naďalej , ale vdaka súboru sanačných opatrení 
je jeho vývoj čiastočne limitovaný a regulovaný. Okrem 
toho viac pozorovacích objektov rozličnej povahy, ktoré 
na zosuvnom území zostali po predchádzajúcom priesku
me a sanačných opatreniach. umožňuje svahový pohyb 
monitorovať. Spätná analýza a prehodnotenie jestvujúcich 
a v archívoch dostupných poznatkov o meraniach v celom 
uplynulom období však poukázali na dost neočakávaný 
fakt, že napriek všeobecnej známosti, ba až „popularite" 
tejto zosuv nej lokality v odborných kruhoch je množstvo 
informácií o vývoji zosuvného pohybu v uplynulých 
desaťročiach veľmi malé. Práve preto sa autori tohto prí
spevku rozhodli spracovať všetky dostupné poznatky 
a pokúsili sa odpovedať na niekoľko zásadných otázok 
o vzniku, vývoji a súčasnom stave zosuvu, ktorého prie
skum a sanácia položili základ moderného inžinierskogeo
logického výskumu svahových pohybov u nás a významne 
prispeli aj do rozvoja inžinierskej geológie ako samostat
ného vedného odboru. 

1 l 9 

Základné informácie o zosuve 

Geologická stavba územia 

Okrem rozsiahlych správ o vzniku , prieskume a sanácii 
zosuvu sa jeho súborná charakteristika uvádza i v základ
n5'•ch učebniciach a monografiách týkajúcich sa zosuvnej 
problematiky (Záruba a Mene!, 1987; Nemčok, 1982). 
Lokalizácia zosuvu je vyjadrená na obr. 1. Z hľadiska 
geologickej stavby sledovaného územia a jeho širšieho 
o kol ia treba iba zopakovať, že je na rozvoj svahových po
rúch veľmi priaznivá. Vulkanické príkrovy pevného 
a krehkého andezitu resp. aglomerátového tufu pokryté 
kvartérnymi sedimentmi nerovnakej hrúbky ležia na mäk
kom terciérnom sedi mentárnom podklade brid! ičnatého 
flyša, neogénnych ílov, sil tov, pieskov, štrkov a tufitov 
(Simon et al., 1997). Náchylnosť na zosúvanie tejto 
z hľadiska stability veľmi citlivej geologickej štruktúry 
ešte umocňujú hydrogeologické pomery, ktorých charak
teristickým znakom je striedanie relatívne priepustných 
a nepriepustných hornín a z toho vyplývajúca existencia 
vztlakových horizontov podzemnej vody. Špecifickou 
črtou geologickej stavby územia je prítomnosť priepustnej 
polohy sarmatského štrku v hornej časti zosuvu, ktorá 
sprostredkúva stále nasycovanie zosuvnej hmoty vodou. 
Značne tektonicky porušené sú i vulkanity v okolí zosuvu, 
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0hr. 1. Lokalizácia katastrofálneho zosuvu na južnom okraji Handlovej. 

Fig. 1. Location of the catastrophic landslide on the southern margin 
of the Handlová town. 

zrážková voda sa rýchlo stráca v podzemí a preniká až 
na nepriepustné podložie blokov pevných hornín. 

Zjednodušený reprezentatívny profil svahu vychodiaci 
z publikovaných rezov (Záruba a Mene!, 1987; Nemčok, 

1982; Malgot et al., 1973) a výsledkov novšieho prieskumu 
i aktuálnych monitorovacích meraní (Wagner a Jelínek, 
1997) je na obr. 2. 

Vznik zosuvu a uskutočnené prieskumné a sanačné práce 

Handlovský zosuv sa rozvíjal od 11. decembra 1960 do 
30. mája 1961 a najväčší zosuvný pohyb bol v období 
22. decembra 1960 až 20. januára 1961 (Nemčok, 1982). 
Najprv v plytkej brázde vyplnenej svahovou sutinou 
vznikol v decembri 1960 zosuv I. Asi o 14 d ní neskôr sa 
pri jeho východnom okraji začal pohybovať prúdový zo
suv označovaný ako zosuv II (obr. !). Obidva zosuvné 
prúdy sa vytvorili medzi blokmi blokového poľa. Po ich 
splynutí šírka zosuvu v akumulačnej oblasti dosiahla 
1200 m. plocha zosuvného územia okolo 0,75 km2 

a hrúbka zosuvu v odlučnej oblasti sa pohybovala okolo 
7 m , v akumulačnej časti až okolo 25 m. V pohybe bolo 
okolo 20 mil. m3 zosúvajúcej sa hmoty . Rýchlosť pohybu 
v prvých dňoch bola až 6 ,3 m za 24 hodín, postupne sa 
zmierňovala a v lete roku 1961 sa pohyb zastavil. Zosuv 
mal katastrofálne následky, pretože zasiahol časť Handlovej, 

zničil 150 obytných domov, prípojku mestského vodovodu, 
diaľkové elektrické vedenie a štátnu cestu z Handlovej 
do Žiaru nad Hronom v úseku takmer I km (Záruba 
a Mene! , 1969 a 1987; Nemčok, 1982; Čertík a Badíková, 
2000). 
Hneď po vzniku zos uvu sa vykonal súbor prieskum

ných a sanačn5'1ch prác (prieskumné vrty, kopané sondy 
a ryhy, 6 sanačných štôlní, 13 drenážnych vrtov , systém 
povrchovýc h odvodňovacích rigolov, zalesňovanie úze
mia) a vytvorili sa základy monitorovacej siete na pravi
delné pozorovanie zosuvu (zámerné priamky geodetických 
bodov, merné priepady, z rážkomerný totalizátor). Pre 
pokračujúcu zos uvnú aktivitu sa na zosuvnom území 
vykonával prieskum a sanačné práce aj v dalších rokoch 
(Beracko a Tyleček, 1973) . Významné bolo rozsiahle 
odvodnenie celého svahu v rokoch 1977 a 1978 pomocou 
29 horizontálnych vrtov sústredených do šiestich základ
ných stanovíšť (obr. 2), ktoré boli doplnené vertikálnymi 
pozorovacími vrtmi zaznamenávajúcimi efekt odvodňova
nia územia (Beracko a Fussganger, 1980). Konečným, 

najrozsiahlejším a originálnym sanačným riešením je sta
bilizačný násyp v údolí Handlovky, prekrytie rieky a pre
vedenie jej vody potrubnými systémami pod násypom. 
Úlohou stabilizačného násypu je priťažiť paty recentných 
zosuvov na obidvoch svahoch Handlovky a ich rozoprením 
zabrániť dalšej aktivizácii svahových pohybov (Čertík 
a Badíková, 2000). V rámci prieskumnej činnosti je po
slednou zaznamenanou etapou technických prieskumných 
prác na území katastrofálneho zosuvu vybudovanie sied
mich inklinometrických vrtov doplnených pozorovacími 
piezometrický mi vrtmi v profile vedenom centrálnou 
časťou zosuvného prúdu I (obr. 2) v roku 1992 (Wagner 
a Jel ínek, 1997). 

Monitoring zosuvu 

Základné informácie o pohybe zosuvu v čase jeho akti
vizácie sú spracované v monografiách Zárubu a Mencla 
( 1969 a 1987). 

Po dočasnej stabilizácii svahového pohybu sa dalšie 
pozorovacie objekty na zosuvnom území postupne reali
zovali počas jednotlivých etáp prieskumu a sanácie. 
V nadväznosti na ne sa vykonával aj monitoring zosuvu, 
ale zvyčajne sa sústredoval iba na časovo obmedzené úseky. 
Možno konštatovať, že pravidelný (i keď vonkoncom nie 
dostatočný) monitoring zosuvného územia sa opäť začal 
až v roku 1993 po zaradení zosuvu do súboru monitoro
vaných lokalít v rámci riešenia úlohy Monitoring geolo
gických faktorov životného prostredia SR - podsystém 
Zosuvy a iné svahové deformácie, ktorej obstarávateľom 
je Ministerstvo životného prostredia SR a vykonávateľom 
Štátny geol og ický ústav Dionýza Štúra v Bratislave 
(Kl ukanová, l 998). 

Treba upozorniť na to, že značná časť starších pozorova
cích bodov sa postupne znehodnocovala a zanikala, a pre
to sa pri hodnotení pozornosť sústredila na výsledky po
zorovania relatívne najnovších (a teda z technického hľa
diska najkvalitnejších) objektov rozmiestnených v repre
zentatívnom profile, v ktorých sa okrem merania zmien 
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Obr. 2. Ka tas trofálny handlovský zosuv A - Situácia 
zosuvu a monitorovacích objektov B - Reprezentatívny 
profil zosuvu. 1 - morfologické ohraničenie zosuvu. 
2 - horizontálne odvodňovac ie vrty a čísla oblastí ich 
sústredenia, 3 - línia reprezentatívneho profilu 1- 1 '. 
4 - geodetické body, 5 - geoakusticko-inklinometrické 
(Gl) a inklinometrické (Hl) vrty, 6 - hÍbka hladiny pod
zemnej vody vo vrtoch (znázornené v profile), 7 - ílovec , 
pieskovec a slieni tá bridlica (paleogén), 8 - íl, ílovec , 
s\ieňovec (báden), 9 - íl kašovitej konzistencie. 1 O - štrk 
(sarmat). 11 - predpokladaná staršia šmyková plocha. 
12 - predpokladané šmykové plochy aktívnych zosuvov. 
13 - predpokladané zlomy. 
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hÍbky hladiny podzemnej vody aplikovali aj moderné 
monitorovacie merania presnej inklinometrie a poľa pul z
ných elektromagnetických emisií (PEE). Podstatu týchto 
meraní opisuje viac prác (Wagner et al., 2000; Vybíral 
a Wagner, 2002). Údaje z pozorovaní v reprezentatívnom 
profile sa dopÍňali meraniami premiestňovania geodetic
kých bodov situovaných v štyroch líniách a meraniami 
výdatnosti subhorizontálnych vrtov na šiestich stano
vištiach ( obr. 2). 

Analýzy a hodnotenia teda vychádzali zo všetkých prí
stupných informácií o meraniach od vzniku katastrofálneho 

m 
JV n.m. 

Fig. 2. The Handlová catastrophic landslide. A - The 
landslide and the objects monitoring situation. B -A repre
sentative profile through the landslide. 1 - morphological 
border of landslide. 2 - horizontal dewatering clrillholes 
and numbers of sections, 3 - line of geological cross
-section 1-\ ', 4 - geocletic points. 5 - geoacoustic-
-inclinometric (G]) and inclinometric (Hl) boreho\es, 
6 - depth of groundwater in boreholes (expressed in profile), 
7 - claystone. sandstone and marly siate (Paleogene). 
8 - clay, claystone, marlstone (Baclenian), 9 - clay of very 
soft consistency, IO - grave\ (Sarmatian). 11 - assumed 
older slide surface, 12 - assumed slide surfaces of active 
slope failures. 13 - assumed failures. 

handlovského zosuvu až po súčasnosť. I keď 
išlo o súbor výsledkov kvalitatívne a kvantita
tívne veľmi rôznorodých meraní nerovnomerne 
rozptýlených v priestore i v čase, ich účelové 
spracovanie pomohlo odpovedať na konkrétne 
otázky - prečo vznikol katastrofálny handlov
ský zosuv, aký bol jeho vývoj od vzniku až 
po súčasnosť a napokon, aký je jeho súčasný 
stav. 

Výsledky hodnotenia 

Príčiny vzniku zasuvu 

Faktory, ktoré spôsobili handlovský zosuv, 
sú v podstate zhrnuté v opise geologickej 
stavby územia. Na ich _j)áze sa pozornosť 
sústredila na zistenie bezprostrednej príčiny 
vzniku zosuvného pohybu. Podľa Nemčoka 
( 1982) ,,príčinou reakti vizácie starého zosuvu 
v depresii pod Trasľavým vrchom bola zrážková 
anomália od j úna do decembra 1960"'. Analo
gickú bezprostrednú príčinu vzniku zosuvného 

pohybu uvádza i Záruba a Mencl ( 1987). My sme vyšli 
z predpokladu, že bezprostrednou príčinou bola významná 
zmena hydrogeologických podmienok vo svahu spôsobená 
zrážkovou anomáliou (o iných možných príčinách , napr. 
seizmickom otrase a pod., sa neuvažuje) a zamerali sme 
sa na jej konkretizáciu a spresnenie. 

Najprv sme analyzovali ročné zrážkové úhrny zo zráž
komernej stanice Handlová (indikatív 30080, nadmorská 
výška 448 m) a zo stanice Handlová-totalizátor (725 m n. 
m.), zriadenej po katastrofálnom zosuve vo výškovej 
úrovni jeho odlučnej oblasti. Dlhodobý priemerný ročný 
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úhrn zrážok (na stanici Handlová za roky 1958 až 2002 
bol 775 ,74 mm, na totalizátore za roky 1962 až 2002 
942,63 mm) sme porovnali s ročnými úhrnmi a podľa 
prijatého hodnotenia (obr. 3) sme vyjadrili vlhkostný cha
rakter jedno ti i vých rokov. Z hľadiska ročného úhrnu 
zrážok bol v celom pozorovanom období extrémny rok 
1966 (na stanici Handlová bol zrážkový úhrn 941 mm, 
na to tal izátore 1 194 mm). Kritický rok 1960, s úhrnom 
zrážok 819 mm (prekročenie dlhodobého priemeru o 6 % ), 
možno hodnotiť ako normálny. Tento fakt sa zásadne 
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Obr. 3. Hodnotenie zrážkového cha
rakteru rokov 1 958 až 2002 zo zrážko
mernej stan ice Handlová. indikatív 
č. 30080 (a) . a 1962 až 2002 z totalizá
tora (b). 1 - veľmi suchý rok (60 až 
79 % dlhodobého priemeru N). 2 - suchý 
(80 až 89 % N) . 3 - normálny (90 až 
110 %N).4-vlhký(lll až 120 %N), 
5 - ve ľmi vlh ký ( 12 1 až 140 % N). 
N - priemerný ročný úhrn zrážok 
za roky 1958 až 2002 (a). resp. 1962 
až 2002 (b) 

Fig. 3. Evaluation of the precipitation 
character from 1958 till 2002 accor
ding to observations from the ombro
metric station Handlová. ind. 30080 (a), 
and 1962 till 2002 from the totalizer 
(bJ. 1 - very dry year (60-79 % of 
long-term average N). 2 - dry year 
(80-89 % N), 3 - norma! year (90-
1 l O% N), 4 - wet year (l l l - 120 % 
N). 5 - very wet year (121-140 % NJ. 
N - an average precipitation total in 
period from 1958 till 2002 (a). or 1962 
till 2002 (b). 

nezmenil ani po výpočte priemernej ročnej aktuálnej eva
potranspirácie a odvodení ročných úhrnov efektívnych 
zrážok (lngár. 2002). Z analýzy ročných zrážkových úhr
nov teda bezprostredná príčina vzniku zosuvného pohybu 
nevyplynula. 

K oveľa zaujímavejším poznatkom sme dospeli pri 
podrobnej analýze mesačných zrážkových úhrnov. Ako 
vyplýva z obr. 4, mesačné zrážkové úhrny v roku 1959 
a 1960 boli - okrem júla 1960 - relatívne nízke, ale júl 
1960 bol výrazne extrémny. V tomto mesiaci na pozora-
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Obr. 4. Mesačné úhrny zrážok v rokoch 
1959 a 1960 (a) a priebeh priemerných 
mesačných úhrnov zrážok z vybraných 
období (b) zo zrážkomernej stanice 
Handl ová 30080. PV - priebeh mesač
ných hodnôt potenciálneho výparu. 

Fig. 4. Monthly precipitation totals in 1959 
and 1960 (a) and courses of average 
monthly precipitation totals in selected 
periods (b) from the ombrometric station 
Handlová. ind. 3J080. PV - a course 
of values of the monthly potential eva
poration. 
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vané územie spadlo až 278 mm zrážok (čo je 332 % dlho
dobého júlového priemeru). Táto hodnota je najvyššia 
zo všetkých júlových úhrnov v hodnotenom období rokov 
1958 až 2002, pričom aj potenciálny výpar (predstavujúci 
takú intenzi tu vyparovania, ktorú neov pl yvň uje množ
stvo vody na vyparujúcom povrchu - Novák, 1995) bol 
v júli 1960 veľmi nízky. V5"1razný zrážkový extrém z júla 
1960 vyplýva i zo spracovania priemerných mesačných 
úhrnov zrážok vo vybranom období, ako aj z dlhodobého 
mesačného priemeru (ktorý v júli predstavuje 83,8 mm 
- obr. 4). 

Z analýzy zrážkových pomerov vyplýva, že pravdepo
dobne najvýznamnejšou príč i nou aktivizácie katastrofál
neho handlovského zosuvu v decembri 1960 bola zrážko
vá anomália v júli 1960. Zmena hydrogeologických po
merov, vedúca ku kritickým zmenám napätostnodefor
mačného stavu, ktoré vyústili do aktivizácie pohybu 
hmôt, sa v danom geologickom prostredí prej avila s časo
vým odstupom pribli žne pol roka. 

Analýza vývoja zasuvu 

Ďalší vývoj zosuvu v značnej miere ovplyvňovali sa
načné opatrenia rôzneho charakteru a rozsahu. Ich vykoná
vanie zvyčaj ne nadväzovalo na výrazné prejavy pohybovej 
aktivity zosuvnej hmoty. V literatúre sa zachovali infor
mácie o aktivizácii pohybu v rokoch l 967 a 1970 
(Kuchár, 1996). 

Napriek nedostatočnému množstvu a frekvencii pozoro
vaní sme sa pokúsili zužitkovať všetky dostupné materiály 
a po ich účelovom prehodnotení spracovať súbornú pred
stavu o vývoji zosuvu od j eho vzniku po súčasnosť. 
Z v5"1sledkov každého typu merania sme zostavili hodno-

Tab. 

tiacu škálu, ktorá vyjadruje stupeň náchylnosti prostredia 
na aktivizáciu zosuvného pohybu podľa nameraných hod
nôt pozorovaného parametra. Hodnotiaca škála pre každý 
typ merania má tri stupne - prvý vyjadruje náznaky 
nepriaznivého stavu daného parametra, druhý jeho nepriaz
nivý a tretí veľmi nepriaznivý stav. Kritériá hodnotenia 
meraní (tab. 1) sú zostavené na základe zaužívaných klasi
fikácií, skúseností a analogických hodnotiacich postupov 
(Jadroň et al., 1998) a môžu sa na základe pribúdajúcich 
informácií upravovať. 

Po aplikácii kritérií na ročné zrážkové úhrny (obr. 3) 
boli podmi enky pre 2. stupeň hodnotiacej škály v hodno
tenom období splnené v šiestich rokoch (obr. 5). Kritéri á 
na zaradenie do 3. stupňa neboli splnené. 
Oveľa pestrejši e sú výsledky hodnotenia mesačných 

úhrnov, pri ktorých sa kritériá na zaradenie do 3. stupňa 
veľmi nepriazniv5"1ch podmienok (do roku 1962 podľa 
meraní zo stanice Handlová a od roku 1962 z totalizátora) 
splnili až v 14 rokoch (obr. 5). 

Pri hodnotení veľkosti premiestnenia geodetických bodov 
sa použilo viac zjednodušení, a to: 

- Namerané hodnoty premiestnení sa prepočítali na prie
mernú rýchl osť pohybu v období medzi dvoma etapami 
merania (čo, prirodzene, nevystihuje skutočný stav, keď 
výrazný pohyb mohol nastať v u rčitom krátkom časovom 
úseku). Informácia je cenná predovšetkým z hľadiska 
vzájomného porovnávania aktivity vo viacerých časových 
intervaloch ohraničených etapami merania. 

- Do hodnotenia sa zaradili posuny iba tých geodetic
kých bodov , ktoré sú v priestore zosuv u. 

- Nesporným pozitívom hodnotenia je jeho parciálna 
aplikácia na body umiestnené v odlučnej, transpor1ačnej 
a akumulačnej oblasti zosuvu, vdaka čomu možno 

Kritéri á pre hodnoten ie výs ledkov rôznych monitorovacích meraní 
Criteria fo r assessment of vari ous monitoring measurements 

Typ monitorovacieho merani a 

Ročné úhrny zrážok 

Mesačné úhrny zrážok 

Geodetické merania 

lnkli nometrické merania 

Me ran ia poľa PEE 

1. stupeň 
(náznaky nepriazniv ého stavu) 

vlhký rok 
( 1 1 1 až 120 % ročného 
dlhodobého priemeru) 

Kritériá hodnotiacej stupnice 

2. stupeň 
(ne priazni vý stav ) 

veľmi vlhký rok 
( 121 až 140 % ročného 
dlhodobého priemeru) 

3. stupeň 
( veľmi nepriaznivý stav) 

extrémne vlhký rok 
( nad 140 % ročného 

dlhodobého priemeru ) 

prekročenie mesačného dlhodobého priemeru 

o 50 % o 100 % o 150 % 

pr iemerná rýchlosť premiestnen ia bodov 

20 až 30 mm/rok 30 až 40 mm/rok nad 40 mm/rok 

priemerná rýchlosť deformácie 

2 až 5 mm/rok 5 až 15 mm/rok nad 15 mm/rok 

aktivita poľa PEE 

st redná vysoká veľmi vysoká 
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Obr. 5. Vyjadrenie stupňa náchylnosti 
(SN) prostredia na aktivizáciu zosuv
ného pohybu ( 1 - náznaky nepriazni
vého stavu, 2 - nepriaznivý stav, 
3 - veľmi nepriaznivý stav) na základe 
semikv anti tatívneho hodnotenia roč

ných (a) a mesač ných úhrnov zrážok 
(b). geodetických meraní (c), inklino
metrických meraní (d) a meraní poľa 
PEE (e) podľa kritérií zhrnutých v tab. 1. 
l - hodnoteni e meraní v odlučnej, 

2 - v transportačnej. 3 - v akumulačnej 
časti zosuvu. 

1994 1995 1996 1997 1998 1 999 2000 2001 2002 

Fig. 5. Degree of s usceptibility (SN) 
to activation of landslide movement 
( 1 - indication oť unfavourable state, 
2 - unfavourable state. 3 - very unfa
vourable state) basecl upon the semiquan
titative assessment of the year (a) and 
monthly precipitation totals (b). geo
detic measurements (c), inclinometric 
measurements (d). and PEE Jogging (e) 
accorcling to criteria summarized in tab. 1. 
1 - evaluation of measurements in scarp 
area. 2 - in transport area, 3 - in accu
mulation area of lanclslicle. 

-1 □ 203 

vyjadrí ť rozdiely v pohybovej aktivite jeho častí. Pre každú 
z týchto oblastí zosuvu sa z hodnôt polohových pre
miestnení príslušných bodov vypočítala priemerná hodnota 
posuvu v rámci príslušnej línie . 

Na základe zvolených kritérií (tab. 1) sa najvyšší, 3. 
stupeň pohybovej aktivity zosuvu identifikoval v rokoch 
1994 až 2001 v odlučnej oblasti zosuvu (obr. 5). 

fnklinometrické merania sa vykonali s analogickými 
zjednodušeniami ako hodnotenie posuvov geodetických 

bodov. Podobne sa samostatne hodnotili deformácie z.azna
menané v okolí odlučnej (vrt GI- 1 a Hf-7), transportačnej 
(vrt GI-2, GI-3 a Hl-5) a čiastočne i akumulačnej (vrt Gr-4 
a HI-6) časti zosuvu. Najvyšší stupeň pohybovej aktivity 
sa zaregistroval v odl učnej oblasti v rokoch 1997 až 2001 
(obr. 5). 

Aj merania poľa PEE sa hodnotili samostatne pri jed
notlivých častiach zosuv u, pričom základom bolo zovšeo
becnené hodnotenie ak tivity poľa v okolí j ednotlivých 
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Obr. 6. Súborné hodnotenie (SH) výsledkov všetkých monitorovacích meraní uskutočnených v celom posudzovanom období (prepočet z bodového 
hodnotenia na percentuálne vyjadrenie; najmenej priaznivý stav vyjadruj e hodnota 100 %). 1 - obdobie 1958 až. 1968. v ktorom sa hodnotili iba 
ročné a mesačné úhrny zrážok, 2 - obdobie 1969 až 1992. v ktorom k predchádzajúcim pribudlo i hodnotenie výsledkov geodetických meraní, 
3 - rok 1993, v ktorom k predchádzajúcim pribudlo i hodnotenie výsledkov inklinometrických meraní, 4 - roky 1994 až 2002, v ktorých k predchá
dzajúcim pribudlo i hodnotenie výsledkov meraní pofa PEE. 

Fig. 6. Complex evaluation (SH) of the al\ monitoring measurements resu\ts realized during the whole period of interest (recount from point evalua
tion to percentage; the most unfavourable state is expressed by value of 100 % ). J - a period from 1958 till 1968 with year and monthly precipitation 
totals evaluation, 2 - a period from 1969 till 1992 with precipitation and geodetic measurements results evaluation. 3 - year 1993 with previous 
and inclinometric measurements evaluation, 4- a period from 1994 till 2002 with previous and PEE logging measurements evaluation. 

vrtov reprezentatívneho profilu. Najvyššie stupne aktivity 
sú pomerne značne rozptýlené z časového i priestorového 
hfadiska (obr. 5). 

Jedno zo základných monitorovacích pozorovaní - reži
mové pozorovanie kolísania hÍbky hladiny podzemnej vody 
a zmien V)1datnosti odvodňovacích zariadení - sme samo
statne nehodnotili, lebo frekvencia týchto meraní bola 
veJ"mi nepravidelná a sústredená iba do určitých, relatívne 
krátkych časových úsekov. Z analýzy údajov vyplynulo, 
že v prevládajúcej časti handlovského zosuvu je úroveň 
hladiny podzemnej vody stále blízko povrchu terénu. Infor
mácie o parciálnych zmenách pôsobenia podzemnej vody 
monitoring dostatočne nepotvrdil, a preto sme jej vplyv 
považovali za rovnako nepriaznivý v celom zosuvnom 
území a v celom hodnotenom období. 

Pri súbornom spracúvaní výsledkov všetkých meraní sa 
pre jednotlivé roky hodnoteného obdobia použila semi
kvantitatívna bodovacia stupnica analogická označovaniu 
stupňa pohybovej aktivity (1 - náznaky nepriaznivého 
stavu, 2 - nepriaznivý stav, 3 - vermi nepriaznivý stav 
pozorovaného parametra). Z takéhoto spôsobu hodnotenia 
vyplýva, že čím bol súčet hodnotiacich bodov vyšší, tým 
bol zosuv v danom časovom období v nepriaznivejšom 
stave. 

Kedže v rozličných časových obdobiach bol počet rôz
nych typov meraní odlišný, absolútne hodnoty výsled
ného bodového hodnotenia nemožno porovnávať. Kým sa 
napríklad v rokoch 1958 až 1968 stav zosuvu hodnotil 
iba na základe analýzy ročných a mesačných zrážkových 
úhrnov (čiže najnepriaznivejší stav sa mohol vyjadriť 
počtom hodnotiacich bodov 6), v rokoch 1994 až 2002 
sa aplikovalo až 5 odlišných typov meraní a hodnotení 
(maximálny počet hodnotiacich bodov vyjadrujúci najne
priaznivejší stav tak stúpol až na 15). Aby sa hodnotenia 
z rôznych období dali porovnávať aspoň relatívne, súčtová 
bodová hodnota sa vyjadrila v percentách (napríklad 
ak maximálne bodové hodnotenie prvého obdobia bolo 6, 
čo je 100 %, potom bodové hodnotenie 5 bolo 83,3 % atd} 

Čím viac sa hodnota v% blíži k 100, tým je stabilitný 
stav zosuvného svahu (podfa výsledkov monitoringu) 
nepriaznivejší. Takto spracované výsledky hodnotenia stavu 
zosuvu na základe komplexného spracovania monitorova
cích meraní vyjadruje obr. 6. 

Napriek rôznorodej kvalite aj kvantite vstupných údajov 
a všetkým zjednodušeniam použitým pri ich hodnotení, 
zo súborného spracovania vyplývajú nasledujúce zaujímavé 
skutočnosti: 

- Najnepriaznivejšie podmienky stability v zosuvnom 
území sa identifikovali v období po vzniku zosuvu (rok 
J 960, 1963 až 1966) a v posledných deviatich rokoch 
(1994 až 2002), v ktorých sa ako stabilitne najnepriazni
vejší javí rok 1999 a 2000. 

- Relatívne priaznivejší stav zosuvného územia bol 
v 70., 80. a na začiatku 90. rokov 20. stor., k čomu 
nemalou mierou prispelo niekolko etáp sanačných, predo
všetkým odvodňovacích opatrení. 

- Pri prvom hodnotenom období ( 1958 až 1968) treba 
opätovne pripomenúť, že sa analyzovali iba merania roč
ných a mesačných zrážkových úhrnov. V roku vzniku 
zosuvu (1960) bol najnepriaznivejším stupňom (3) ohod
notený mesačný úhrn zrážok, ale z hľadiska ročného úhrnu 
bol hodnotiaci stupeň O. 

- Nepriaznivý stav zosuvu v poslednom období môže 
sčasti vyplývať zo zvýšeného počtu monitorovacích meraní 
(v roku 1993 k predchádzajúcim pri bud Io meranie presnej 
inklinometrie a v roku 1994 merania PEE), a teda aj 
z väčšieho počtu rôznorodých informácií. Faktom však 
zostáva, že mesačné úhrny zrážok (ktoré sa podfa analýzy 
na aktivizácii zosuvu podieľajú najvýraznejšie) sa hodnotili 
3. stupňom hodnotiacej škály v roku 1993, 1994, 1998. 
2000 a 2001. 

Jednoduchým spôsobom hodnotenia sa teda vyčlenili 
najkritickejšie obdobia vo vývoji handlovského zosuvu, 
v ktorých sa zaznamenali fakty nepriamo indikujúce 
možnosť aktivizácie zosuvného pohybu (zrážkové úhrny) 
alebo priamo meraniami preukazujúce výrazné zmeny 
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stabilitného stavu (geodetické a inklinometrické merania, 
merania poľa PEE). 

Súčasn_ý stav zosuvu 

Pri hodnotení súčasného stavu zosuvu sme vychádzali 
z analýzy výsledkov monitorovacích meraní z posledného 
obdobia uvedených v predchádzajúcej časti (obr. 5 a 6) 
a z hodnotenia aktuálnych meraní výdatnosti odvodf10-
vacích zariadení. 

V rámci celkove nepriaznivých výsledkov komplex
ného hodnotenia posledného časového obdobia (od roku 
1994) , ktoré významne ovplyvnili zvýšené ročné úhrny 
zrážok aj častejší výskyt extrémnych mesačných zrážko
vých úhrnov, ostatné monitorovacie merania (geodetické, 
inklinometrické i merania poľa PEE) jednoznačne identifi
kovali ako najaktívnejšiu odlučnú oblasť zosuvu. Naopak 
najmenšia pohybová aktivita sa zistila v akumulačnej 
časti zosuvu, v ktorej sa pravdepodobne prejavuje pozitívny 
vplyv ukončujúceho sa stabilizačného násypu. 

I keď odl učná časť zosuv u bezprostredne · neohrozuje 
nijaké objekty technosféry, prípadné parciálne pohyby 
môžu v priaznivejšom prípade znehodnotiť lesný porast 
a v nepriaznivejšom negatívne vplývať na stabilitu nižších 
častí svahu. Preto treba pohybovú aktivitu nadalej pozo
rovať a pri jej stúpajúcom trende navrhovať a robiť dopln
kové stabilizačné opatrenia alebo rekonštruovať jestvujúce 
sanačné objekty. 

O súčasnom stave zosuvu sa možno nepriamo vyjadriť 
i na základe hodnotenia efektívnosti jeho odvodnenia, 
ktoré v tomto prípade patrí medzi nosné sanačné opatrenia. 
Pri takomto hodnotení sa vyšlo z jednoduchej predstavy 
založenej na odhade množstva vody, ktoré do zosuvnej 
štruktúry pritečie, a jeho porovnaní s množstvom vody, 
ktoré odvádzajú zo zosuvu odvodňovacie zariadenia. 

Ak sa v rámci zjednodušenia vyčlení hranica infiltrač
ného územia iba podľa morfologického kritéria (obr. 1), 
potom z vyčlenenej plochy, veľkosti efektívnych zrážok 
a z odhadu podzemného odtoku (podľa analógie s územím 
podobného geologického i morfologického charakteru) 
možno určiť množstvo prírodných zdrojov podzemnej 
vody (v sledovanom území sa pohybuje od 309 až do 412 
1. min 1 ). Podľa vykonaných meraní priemerná ročná 
výdatnosť odvodňovacích vrtov za roky 1995 až 2002 dosa
huje 72 l.min·1, teda predstavuje 19,9 % z hodnoty prie
mernej ročnej veľkosti prírodných zdrojov (lngár, 2002). 
Scherer ( 1998) považuje efektívnosť odvodnenia za veľmi 
nízku, ak drenážne prvky odvádzajú menej ak.o 3 % z prie
mernej ročnej veľkosti prírodnýc h zdrojov, za nízku, ak 
odvádzajú 3 až IO %, za strednú, ak je tento pomer IO až 
30 %, za vysokú hodnotu 30 až 50 % a za veľmi vysokú, 
ak odvádzajú viac ako 50 % priemernej ročnej velkosti 
prírodných zdrojov . Podľa tejto klasifikácie teda možno 
aktuálnu efektívnosť odvodňovania územia handlovského 
zosuvu subhorizontálnymi vrtmi a povrchovými rigolmi 
pokladať za strednú. l keď sa takto odvodená efektívnosť 
odvodňovania v súčasnosti ukazuje ako postačujúca, treba 
upozorniť na to, že odvodňovacie vrty a povrchové rigoly 
bez pravidelnej údržby starnú, ich funkčnosť klesá a v ko-

nečnom dôsledku klesá i efektívnosť odvodňovania zos uv
ného územia. V rámci zjednodušeného riešenia sa navyše 
nebral do úvahy prítok vody do zosuvného územia 
z iných hydrogeologických štruktúr, čo v danom prostredí 
nemožno vylúčiť. 

Záver 

Pôvodné predstavy o veľkom množstve údajov o hand
lovskom zosuve a jeho v5'1voji sa pri porovnaní s reálnou 
bázou dát, ktorá je z kvalitatívneho aj kvantitatívneho 
hľadiska málo nasýtená dátami a informáciami na dané 
hodnotenie, ukázali ako veľmi optimistické. Napriek tomu 
sa vdaka viacerým zjednodušeniam, generalizácii a semi
kvantitatívnemu prehodnoteniu podarilo na nerovnakej 
úrovni exaktnosti odpovedať na základné otázky sformulo
vané v úvode príspevku. Stručne ich možno zhrnúť do na
sledujúcich odpovedí: 

a) Bezprostrednou príčinou vzniku katastrofálneho 
handlovského zosuvu na prelome rokov 1960 a 1961 bol 
najpravdepodobnejšie extrémny zrážkový úhrn v júli 1960 
(332 % dlhodobého júlového priemeru). 

b) Vo vývoji zosuvu od jeho vzniku až po súčasnosť 
možno rozlíšiť tri základné obdobia: 

- Z hľadiska stabilitných pomerov relatívne nepriaznivé 
obdobie po vzniku zosuvu (približne roky 1961 až 1971). 
Podľa našich hodnotení za veľmi kritické pokladáme zráž
kové pomery zaznamenané v roku 1966. Z analýz a hodno
tení vyplýva, že stabilitu svahu najviac ohrozujú výdatné 
zrážkové anomálie sústredené do kratších časových úsekov, 
ktoré možno nepriamo vyjadriť prostredníctvom mesačných 
zrážkových úhrnov . 

- Relatívne priaznivé obdobie rokov 1972 až 1993. 
V ňom sa vdaka sanačným opatreniam (odvodnenie zosuvu 
sústavou subhorizontálnych vrtov vyúsťujúcich do systé
mu povrchových odvodňovacích rigolov), vcelku priazni
vým zrážkovým pomerom, zalesneniu svahu i postupnému 
budovaniu stabilizačného násypu svah stabilizoval. 

- Relatívne nepriaznivé obdobie rokov 1994 až 2002. 
V ňom sa hlavne podľa charakteru zrážok vytvorili pod
mienky na aktivizáciu svahového pohybu, ktorého prejavy 
boli lokálne (v hornej časti svahu) zaznamenané monitoro
vacími meraniami. 

c) Podľa výsledkov monitoringu je súčasný stav zosuvu 
pomerne nepriaznivý. Istú podobnosť so stavom v 60. 
rokoch 20. stor. však zmierňuje to, že sa zistené prejavy 
pohybovej aktivity sústreďujú do odlučnej oblasti zosuvu, 
kým akumulačnú časť zosuvu v miestach trasy štátnej 
cesty z Handlovej do Žiaru nad Hronom dostatočne stabi
lizuje stabilizačný násyp. Podľa hodnotenia súčasného 
stavu zosuvu je pomerne priazn ivý aj orientačný výpočet 
efektívnosti jeho odvodnenia. Vyplynulo z neho, že aj 
v súčasnosti (t. j. okolo 25 rokov po real izácii odvodňova
cích vrtov) je efektívnosť odvodňovania podľa zaužívaných 
kritérií stredná. 

Na záver konštatujeme, že vdaka komplexným sanač
ným opatreniam nie je pohybová aktivizácia celého telesa 
katastrofálneho handlovského zosuvu v súčasnosti pravde
podobná. Akumulačnú časť zosuvu dostatočne stabilizuje 
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stabilizačný násyp. Prejavy nestability sa sústreďujú iba 
do odlučnej oblasti zosuvu. Treba však zdôrazniť, že ak sa 
nevykonajú práce zamerané na kompletnú údržbu a sťunkč
nenie odvodňovacieho systému, možno v budúcnosti pred
pokladať další rast podmienok nestability najmä v odlučnej 
časti zosuvu, kde môžu nastať lokálne svahové pohyby 
nepriaznivo ovplyvňujúce stabilitu svahu ako celku. 

Poďakovanie. Ďakujeme MŽP SR za možnosť publikovať niektoré vý
sledky získané pri riešení úlohy Čiastkový monitorovací systém geolo
gických faktorov životného prostredia Slovenskej republiky. V rámci 
riešenia tejto úlohy ďakujeme za ochotu a ústretovosť pri vybavovaní 
našich požiadaviek aj pracovníkom SHMÚ v Bratislave, predovšet
kým Mgr. Z. Sekáčovej. 

Autori venovali príspevok pamiatke RNDr Miroslava Šimečka, 
významného slovenského geológa, dôverného znalca geologických 
pomerov širokého okolia Handlovej , veľmi múdreho a dobrého človeka. 

Literatúra 

Beracko. I. & Tyleček, B .. l 973: Handlová II - prieskum zosuvov, 
lokalita 1 - inžinierskogeologické pomery. Manuskript - archív 
IGHP Žilina, 15. 

Beracko. I. & Fussgänger, E .. l 980: Handlová - staré zosuvy. Záve
rečná správa zo sanačnoprieskumných prác. Manu skript - archív 
IGHP Žilina, 14. 

Čertík. P. & Badíková, N .. 2000: Zhodnotenie opatrení pri prieskume 
a stabilizácii zosuvov v Handlovskej kotline. Manuskript, Bratislava, 
!NCO-Banské projekty, I 82. 

lngár. K., 2002: Analýza vývoja a súčasný stav katas trofálneho zosu
vu v Handlovej. [Diplomová práca. l Manuskript - archív Katedra 
in{ geológie PF UK Brcuislava. 69. 

Jadroň, D., Wagner. P., Pauditš. P & Vybíral. V .. 1998: Evaluation 
of slope movement activity based on the results of monitoring. Pro
ceeding of 8th Int. Con gr of IAEG. D. Moore & O. Hungr (eds.). 
A. A. Balkema, Rouerdam, Brookfield, 1653-/659. 

Klukanová, A .. 1998: Mapovanie a monitorovanie geologických fak
torov životného prostredia. /11: P Wagner & T Durmekovä (ed.ľ.): 
Geológia a životné prosrredie I. Brmislarn. Vvd. D. Stiira. 123-126. 

Kuchár, Š. , 1996: Handlová - svahové deformácie (niečo z histórie). 
In: P Wagner (ed.): Výskum. prieskum a sanácia wsuvnvch äzemí 
na Slovensku. Bratislava, Iris, 97-1 05. 

Malgot. J.. Baliak. F„ Čabalová, D .. Mahr. T & Nemčok, A., 1973: 
Handlová II - lokalita VII lnžinierskogeologické mapovanie. 
Manuskripr - archíľ Katedm georechniky SF SVST. Brmislava. 131. 

Nemčok. A., 1982: Zosuvy v slovenských Karpatoch. Bratislal'a, Veda. 
VSAV, 3 /9. 

Novák, V .. 1995: Vyparovanie vody v prírode a metódy jeho určova
nia. Bratislava. Veda, VSA V. 260. 

Scherer, S., 1998: Nové poznatky o optimálnom situovaní horizontál
nych odvodňovacích vrtov v zosuvných územiach. In: P Wagn er 
& T. Durmekovd ( eds.): Geológia a iivmn.é prostredie !. Bratislava, 
Vyd. D. Sníra. 97-99. 

Šimon, L., Elečko , M .. Lexa. J.. Pristaš, J .. Halouzka, R. Konečný. V., 
Gross, P., Kohút, M .. Mello, J.. Polák. M. , Havrila, M. & Vozár, J., 
1997· Geologická mapa Vtáčnika a Hornonitrianskej kotliny. Brari
.dava, Vyd. D. Stära. 28 !. 

Vybíral. V. & Wagner, P., 2002. Interpretácia výsledkov meraní poľa 
PEE pri monitorovaní svahových deformácií. In. A. K/ukanovcí 
& M Hrašna (eds.): Geológia II životn é prosrredie III. Bratislava, 
Vyd. D. Štúra, 31-34. 

Wagner. P. & Jelínek, R., 1997· Katastrofálny handlovský zosuv dnes. 
In: Ceotechnické symposium. Brno. Úsrav gemechniky Fakulry 
sravební VUT, 36- 39. 

Wagner, P .. lglárová. L. & Petro. L., 2000: Methodology and some 
results of slope movement monitoring in Slovakia. Mínera/ia Slov., 
4. 359-367. 

Záruba, Q. & Mene!. V., 1969: Sesuvy a zabezpečování svahi't. vyd. 
Praha, Academia. 221 

Záruba, Q. & Mencl, V., 1987· Sesuvy a zabezpečování svahô. 2. vyd. 
Praha, Acac/emia. 338. 

Analysis of the origin, development and actual state of the catastrophic 
Handlová landsli de from the 1960/ 196 1 

The landslide threatening the southern part of the Handlová 
Town (Fig. 1) in December 1960 has attracted the attention 
of not only specialists, but of the whole society. The impacts 
of the landslide were really catastrophic - the movement de
stroyed 150 houses, a connection of water-supply, a long
-haul land line, and about I km of public road from Handlová 
to Žiar nad Hronom (Nemčok, 1982; Záruba and Mencl, 1969, 
1987), 

A susceptibility of the territory to slope movements origin 
is conditioned by its geological structure (Fig. 2 ) and hydro
geological conditions. A volcanic mass of solid andesites and 
aglomerate tuffs covers the soft sediments of Paleogene flysch 
and Neogene clays. A permanent saturation of landslide mass 
is mediated by a permeable Sarmatian gravels, which occur in 
the upper part of the slope (Malgot et al., 1973; Šimon et al., 
1997). 

The authors of the paper have collected all available infor
mation on realized investigation, corrective measures and 
monitoring in the landslide area during the period from 1958 
till 2002 and have tried to answer three basic groups of ques-

tions - about the origin of landslide, its development and its 
present state. 

Analysis of the landslide origin was based upon informa
tion on precipitation exclusively. The annual precipitation 
totals (Fig. 3) did not indicate any anomaly during the eval ua
ted period (the years 1960 and 1961 were evaluated as norma! ). 
However, the analysis of the monthly prec1pitation totals 
identified the expressive anomaly on July 1960, when 332 % 
of long-tenn average was recorded (Fig. 4 ) . 

The next development of the landslide area was evaluated 
through the semiquantitative reinterpretation of the monito
ring results according to defined criteria (Tab. 1). Degree 
of susceptibility of the area to sliding, based upon the results 
of monitoring, is presented in Fig. 5. Because of a differences 
in amount of observations realized in various time periods, 
the complex evaluation of the susceptibility to activation 
of slope movement has been expressed in per cent range 
(Fig. 6). A complex evaluation shows that during the deve
lopment of the landslide the periods after the landslide for
mation (60-ties of the last century) and after 1993 have been 
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unťavourable. Stabilization effect due to corrective measures 
was ťavourably manifested during period from 1972 to 1993. 

Present state of the landslide is unfavourable mainly in its 
scarp area (see the results of geodetic, inclinometric and PEE 
measurements - Fig. 5). On the contrary, relative ly favourable 
results were obtained from the calculation of dewatering 
effi ci ency. 

To conclude, it is apparent that unstable manifestations 
are concentrated within the scarp area of the landslide only. 
Therefore, the maintenance and innovation of the dewatering 
system have to be realized for complete real stabilization 
of the landslide. Otherwise the local movements in the scarp 
area, which could waste foresl stand and negatively influence 
the slope stability on the whole, may occur. 
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Minerály ako súčasť ľudského organizmu 

PETER ANDRÁŠ . IVAN KRIŽÁNI a STANISLAV JELEŇ 

Geologický ústav Slovenskej akadémie vied. Severná 5. 974 01 Banská Bystrica 

(Doruľené 21 11 2003, revidovaná \'erzia doruľend 13. 2.2004) 

Minerals of the human body 

The article presents various types and forms of biomineral s in the human body within which we can 
di stinguish normal (inherent or essentiai) and patologic minerals. The minerals of teeth and bones belong 
into the first group while to the second one belong e.g. minerals of tumors, urolites . salivolites, pankreolites, 
osteolites. The study of these mineral s expects special procedures to get biomineral s containing samples 
from various ti ssues with unaltered original composition and fo rms of the mineral phases. 

The main component of these biominerals is apatite (hydroxylapatite . tlorapatitc. bioapatite) but there 
are several next specific Ca-, P- and Mg- mineral s as brushite, monetite, weddelite. francolite. uricite 
etc.The main features of the chemical composition and mineral structure of the selected biominerals are 
presented in the article . 

Key words: biominerals, ''bioapatite'', urolites , salivolites. pankreolites, osteolites, tumors, pneumoconiosis 

Úvod 

Poznatky o vzniku, funkci i a povahe minerálov v ľud
skom organizme sú veľmi skromné. Minerál y v ľudskom 
tele (tzv. biominerály) sú analógmi uhličitanov, ktoré 
tvoria ulity a lastúry, alebo kremitých fytolitov opísaných 
zo stebiel tráv (Lowenstam a Weiner, 1989). Tvoria ich 
agregáty zložené z geneticky spríbuznených minerálnych 
a organických látok, ktoré sa sformovali pri evolúcii or
ganizmu, a z produktov jeho životnej aktivity, ako aj pri 
premene odumretej biomasy na minerali zovanú. 

Biominerály vznikajú ako výsledok: a) metabolizmu, 
b) voľnej depozície minerálov z telových roztokov v ži
vom organizme, c) vzájomných reakcií odpadových pro
d uktov organizmu s okolitým prostredím ad) syngenetic
kých a diagenetických premien odumretej organickej 
hmoty (Zuzuk, 1995). Biominerály ľudského tela možno 
rozdeliť na: l. esenciálne - normálne fyziologické súčasti 
organizmu (napr. minerály kostí a zubov), 2. patogénne -
nežiaduce endogénne organominerálne agregátne zložky 
(napr. žlčové, močové a i. ,,kamene"). 

Na ľud ský organizmus pôsobia aj minerálne zložky 
vonkajšieho prostredia. Exogénne minerály naň vplývajú 
clištančne (minerály obsahujúce rádioaktívne prvky), kon
taktne (sulfidy, sulfosoli) aj interne (cudzorodé minerálne 
častice, ktoré sa clo organizmu môžu dostať s potravou 
a lebo vdýchnutím, napr. čiastočky azbestu, kremeňa, 
grafitu a pod.) (Skinner et al., 1968; Juškin a Pavlišin, 
1991). 

Biominerály majú viac základných funkcií, a to: a) kon
štrukčnú (statickú) - formovanie kostry (skeletu) , na ktorú 
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sa upevňuje telo organizmu a ktorá organizmu prepožičiava 
mechanickú stabilitu v j eho životnom prostredí ; b) aktív
nu - formovanie špeciálnych orgánov, napr. zubov urče
ných na aktívne mechanické pôsoben ie na prostredie ; 
c) vylučovaciu (očistnú) - spočíva v kryštalizácii mine
rálov v rozličných orgánoch (v obličkách, žlčníku , črevách 

a i.) ako výsledok kryštalizačnej kondenzácie látok vy
skytujúcich sa v organizme, ale prebytočných z hľadiska 
normálneho chodu fy ziologickýc h alebo vylučovacích 
procesov; d) orientačnú (senzorickú) - plnia ju kryštáliky 
magnetitu vyskytujúce sa v niektorých bunkách (Juškin 
a Pavlišin, 1991). 

Metódy a technika štúdia biominerálov 

Minerály ľudských kostí a zubov tvorí mimobunkový 
jemnozrnný „bioapatit" intímne asociovaný s biomol eku
lami a bunkami omývanými telesnými te kutinami pripo
mínajúcimi svojím zložením morskú vodu. 

Pri štúdiu minerálov v kostiach alebo tkanív obsahujú
cich minerály sa vzorka tkaniva vo väčšine prípadov odo
berá chirurgicky a možno j u skúmai až po odstránení 
mäkkého tkaniva s pomocou mäsožravých lariev. Táto 
procedúra je veľmi výhodná, lebo zachováva fyzické 
a chemické podmienky biologického prostredia, v ktorom 
bol minerál uložený (Wi ll iams a lrving, 1954). 

Chemická extrakčná procedúra sa zakladá na odlišnej 
rozpustnosti organických a neorganick51c h zložiek. Pri 
mal ých vzorkách vyrezaného kostného tkaniva sa osvedčilo 
bázické pH. Niekedy sa vzorky pripravujú dosť drastickými 
metódami. Tkanivo sa často namáča clo Na-hypochlorito-
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Obr, 1. Diagram CaO-P2O5-H 2O systému s vyznačeným chemickým 
zložením jednotlivých minerálov (Wogelius a Vaughan, 2000). 

Fig. 1. Plot of CaO-P2O5-H2O system with the compositions and names 
of minerals in the system (Wogelius and Vaughan, 2000). 

vého bielidla alebo sa procedúra urýchľuje v etylén-diamíne 
pri pH 14 (Skinner et al., 1972). 

Na zistenie kvantitatívneho zastúpenia minerálu v ob
jemovej jednotke sa vzorka známej hmotnosti spopolní 
pri vysokej teplote ( ~ 1 OOO °C) a potom sa opätovným 
vážením zistí hmotnosť v nej prítomného minerálu. 
Mäkké tkanivá pri takejto procedúre síce zmiznú, ale pri 
spopolňovaní môže sám minerál rekryštalizovať (hydro
xylapatit je stabilný až do teploty 1200 °C; Skinner et al., 
1975). 

Opísanú metódu možno nah radiť nedeštruktívnou metó
dou - rtg. analýzou. Rádiologické metódy využívajú roz
l ičnú hustotu apatitu (~ 3,0) a mäkkých tkanív (~ 1,1), 
ale ich nevýhodou je nízka medza dôkazu(> 3 % hmot.). 

Pri štúdiu biominerálov sa využíva aj elektrónová mik
roskopia a energodisperzná analýza. Tá identifikuje aj 
submikroskopické minerálne fázy a možno ňou zistiť ich 
chemické zloženie. 

Minerál sa dá identifikovať porovnaním morfológie 
kryštálov a ich presného chemického zloženia. Ak je 
známy presný pomer Ca/P = 1,0, možno predpokladať 
apatit. Ale minerálnych fáz s pomerom Ca/P = 1,0 je 
viac. a tak môže zodpovedať brushitu CaHPO4.2H2O, 
monetitu CaHPO4 (obr. 1) a niektorým dalším minerá
lom. Na identifikáciu mnohých minerálnych fáz (napr. 
hydroxylapatitu) treba použiť rtg. difrakčnú analýzu. 

Minerály kostí a zubov 

Človek sa od ostatných stavovcov odlišuje špecifickým 
tvarom kostí a zubov. Ľudská kostra má 208 kostí a chrup 
dospelého jedinca 32 zubov. Každá z týchto mineralizo
vaných štruktúr je individuálnym a oddeleným orgánom 
zloženým z tkanív, ktoré obsahujú bunky, spájacie tka
nivá alebo matrix z organických biomolekúl a fosfátov 
Ca v mineralizovanej forme pripomínajúcej apatit. 

Špecifické črty minerálnych fáz v tele a v schránkach 
kontinentálnych živočíchov alebo pseudomorfóz kostí 
a zubov skamenelín sa skúmajú už vyše 200 rokov. Bio-

chemici, genetici, internisti, ortopédi, dentisti a technici 
študujú dynamické procesy, ktoré tvoria a podporujú zmesi 
organických a anorganický·ch fáz kostí a zubov a výsledky 
sa využívajú pri liečení osteoporézy a pri patologických 
zmenách kostry (Marcus et al., l 996). 

Každá kosť a každý zub má osobitnú genézu, rast, 
štruktúru a oporný systém. Ich vznik iniciujú, modulujú 
a upravujú špeciálne funkcie buniek. V maternici sa ini
ciuje rast kostných orgánov dvomi spôsobmi (Neuman 
a Neuman, 1985; Albright a Skinner, 1987). Kosti rúk 
a nôh (tzv. dlhé kosti) sa začínajú tvoriť ako predforrnované 
chrupkové modely kostí. Druhým spôsobom je medzi
membránová tvorba kostí. Prebieha na konci dlhých kostí 
a je typická pre tvorbu a rast plochých kostí, aké tvoria 
napr. lebku. Výskyt týchto dvoch prekurzorových spôsobov 
rastu má pravdepodobne fylogenetický význam (Patterson, 
1977). Tkanivá produkované bunkov5"1m systémom, 
chondroblastmi s chrupkovou postupnosťou vývoja alebo 
osteoblastmi v medzimembránových kostených sekvenciách 
nemožno presne rozoznať. Obsahujú organický matrix, 
hlavne proteínový kolagén, mukopolysacharidy , minerály, 
bunky a fluidá. 

Každá kosť sa začína tvoriť syntézou proteínov, trojitými 
štandardnými molekulami kolagénu z ami nokyselín a mu
kopolysacharidov s rozmermi 1,5 nm x 280 nm (Bornstein, 
1974) . 

Kolagénové agregáty a spojenia zrastajú s inými bio
molekulami do mimobunkovej siete a nemineralizova
ného gélu . Minerály sa ukladajú na povrchu a do mimo
bunkovej siete pravdepodobne pomocou elektrostatických 
nábojov aminokyselín v proteínoch a polovičného podielu 
sacharidov a mukopolysacharidov (Eanes, 1973; Skinner, 
1987) . Variácie v zložení am inokyselín a postupnosť 
vzniku originálnych kolagénových molekúl môžu na jed
nej strane spôsobovať zhlukovanie a na druhej ovplyvniť 
aj štruktúrnu integritu tkaniva, ba aj funkčnosť orgánu. 

Kolagén je hlavným asymetrickým proteínom v tele 
a vyskytuje sa nielen v kostiach a zuboch , ale aj v iných 
orgánoch a v spájacích tkanivách. Doteraz sa podarilo 
identifikovať viac ako 15 chemických typov kolagénu, 
pričom niektoré z nich sú schopné mineralizácie (Termíne 
a Robey, 1996). Kým v kostiach je mineralizácia kolagénu 
fyziologickým procesom, v iných tkanivách, napríklad 
v aorte, možno tvorbu mineralizovaných častíc považovať 
za patologický jav. Kolagén so zmeneným zložením 
môžu (azda ako dôsledok genetických abnormalít) produko
vať mnohé telesné orgány. Pri chorobe známej ako osteo
genesis impeifecta sprevádza u pacientov znetvorenie kostí 
a deformnú mineralizáciu kostry, defekty zubov a modré 
sfarbenie bielka očí (Skinner et al., 1978). 

Ak kostné bunky - osteoblasty pokračujú v produkcii 
organického matrixu, ten postupne mineralizuje, začína 
sa obklopovať „bioapati tom"' alebo ukladať sa v minerali
zovaných tkanivách , pričom vitálne zostáva spojený 
s krvným obehom (Jee, 1983; Skinner, 1987). Tieto bunky 
sú známe ako osteocyty, sú opornými bunkami kostn5'1ch 
tkanív, vzájomne spojené výčnelkami protoplazmy a pre
pojené s arteriálnym a žilným systémom dodávajú výživné 
látky a odstraňujú škodliviny. Prísun O obstarávajú 



P Andrcíš el al.· Minerály uko s úc'asľ ľu ds kého organizmu I 31 

hemoglobínové molekuly v erytrocytoch (červených 
krvinkách) a zároveň odstraňujú CO2 z metabolizmu osteo
cytov . 

Podľa Zuzuka (1995) sú dva hlavné názory na vzni k 
východiskových foriem fosfátu pri formovaní kostí: 
l. Najprv sa formuje kryštalická fáza, pričom v embryu ju 
tvorí brushit CaHPO4 .2H2O. Amorfná fáza - apatit -
sa formuje až neskôr a stupeň jej kryštali zácie rastie s ve
kom. 2. Amorfný apatit sa postupne transformuje 
na kryštalický. 

Apatit a „bioapatit" 

Kvantitatívna analýza minerálu extrahovaného zo zub
nej skloviny potvrdila, že dominantným prvkom je Ca 
a Pa pomer Ca/P je variabilný. Nižší obsah Na (1-10 %), 
K a Mg(< 1 %) sa zistil vo vzorkách s prímesou Al, Cu 
a Sr ( < O, l váh. % ). Obsah H a O sa pri analýze zaned
bal. Široké rozpätie obsahu ostatných prvkov odráža roz
diely v strave a jedinečnosť metabolizmu biologických 
jedincov. Minerálne zloženie tkanív živočíchov žijúcich 
na rozličných lokalitách, ale aj jedincov z tej istej lokality 
je odlišné (Skinner e t al., 1972). Dynamický metaboliz
mus kostných tka nív a jeho minerálne zloženie sa mení 
v závi s losti od aktivity buni e k, času , veku jedincov , 
miesta odberu vzorky a choroby. Mnohé publikované 
analýzy minerálov v kostiach , zuboch a v sklovine umož
ňujú konštatovať, že „bioapatit'· je veľmi prispôsobivý 
minerál a plní dvojakú úlohu - štruktúrnu aj zásobovaciu 
- ako zdroj prvkov (Driessens a Yerbeeck, 1990). Je mi
moriadne ťažko rozpustnou zlúčeninou (Morena a Aoba, 
1991), ktorá má funkci u depozitu Ca a P, ako aj iných 
stopových prvkov potrebných pre metabolizmus buniek 
(Skinner, 2000). 

štruktúra a minerálne fázy hydroxylapatitu 

Detailná kryštalografická analýza apatitu ukázala, že 
v jeho mriežke môžu vznikať početné prejavy substitúcie 
(Elliot, 1994). Apatit sa zvyčajne vyznačuje hexagonál
nou symetriou zodpovedajúcou fluórapatitu, t. j. fáze, 
ktorá sa spravidla identifikovala v biologických vzorkách , 
kým hydroxylapatit Ca 10(PO4)6(OH)2 môže byť aj mono
klinický· (Elliot et al. , 1973). Dispozícia H v (OHt ióne, 
ktorý je situovaný pozdÍž vertikály, vyžaduje prítomnosť 
rornako orientovaných OH iónov pozdÍž osi c (obr. 2). 
Hexagonálnu symetriu spôsobujú len štatistické výchylky 
v stÍpčeku kryštálu. Kryštály hydroxylapatitu môžu mať 
rozličné defekty kryštálovej mriežky, ktoré majú destabi
lizuj úci účinok na komplikovanú kryštálo vú štruktúru 
a znižujú úroveň kryštalinity apatitu v biologických tka
ni vách. Na miestach mriežkových defektov substi tu uje 
v hydroxylapatite Na za Ca alebo inkorporuje molekul u 
CO3-. Podobná substitúcia bola opísaná ako dôsledok reak
cie na roztrhnutie OR molekúi. Z dentistických štúdií je 
známe, že fluór F· môže substituovať (OH)· na povrchu 
kryštálov a vstupovať aj do mriežky. Ingescia F umožňuje 
na povrchu zubov vznik fluoridového hydroxylapati tu -
fluórapatitu, ktorý je najstabilnej šou formou karbonátovo-
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Obr. 2. Kryštálová štruktúra fluó rapatitu Pozíc ie . ktoré vo fluórapatite 
obsadzuje fluór (F) , sú v š truktúre hydrox ylapatitu obsadzov ané (OH) 
s kupinami. Va riácie v orientácii (OH ) s kupín redukujú symetriu 
hydroxylapatitu na monokl inickú. č o j e pravdepodobne jedna z príčin 
nedostatočnej kryštalinity .. bi oapatitov-- (Skinner. 2000) . 

Fig. 2. An a-axi s projection of the crysta l s tructure of flu orapatite. 
The site occupied by flu orine (F) in the fluorapatite struc ture is occu
pied by (O H) in hydroxylapatite . The posi tion of the hydrogen relative 
to the oxygen at this site in the channel paralle l to the c-axis directi on. 
and constrained by Ca atoms. is variable. These vari ations of the (OH) 
o rientation reduce the symmetry of the phase hyd ro xylapatite to mono
clinic and thi s is probabl y one of the reasons for the poor crystallinity 
of bioapatites. 

-apatitovej fázy (Wei a Forbes, 1968; Jokl a Skinner, 
1973; Morena et al., 1974 ; While et al. , 1988). 

Štúdium CaO-P2O5-H2O systému v rovnovážnych pod
mienkach pri 2 kbar a teplote 300-600 °C ukázalo, že 
hydroxylapatit je pomerne stabilnou pevnou fázou veľkej 
časti tohto diagramu (obr. 3) a nad týmto rozpätím zlože
nia - obyčajne sprevádzaný dalšou pevnou fázou a fl ui
dom - býva mono klinický (Skinner, I 973) . V závislosti 
od teploty experimentu sa objavuje druhá pevná fáza. Pri 
500 °C sa Ca2P2O7 vyskytuje na diagrame spolu s hydro
xylapatitom v poli s nízkym obsahom Ca a vysokým P. 
Ca2P2O7.H2O je pri takýchto vysokoteplotných a vyso
kotlakových podmienkach nestabil nou fázou. Je zaujímavé, 
že v poli #9 je pH asociujúceho flu ida 4. V malom pol i 
#5, v ktorom je hydroxylapatit j ed inou pev nou fázou, 
má fluidum pH = 7, ký m v poli #6 = 12. T ieto polia sú 
ohraničené extrémnou koncentráciou Ca a P a pH rozpätím 
v oblasti , v ktorej možno očakávať objavenie sa hydro
xylapatitu. 

Mriežkové parametre hydroxy lapatitu produkovaného 
v týchto fázovýc h poliach ukazujú malé rozdiely korelujúce 
s pomerom Ca/P počiatočného zloženia, ktoré produkuje 
pevnú fázu. Kedže všetky pokusy prebiehali pri 2 kbar 
a konštantnom tl aku H2O a s použi tím identických vý
chodiskmrý'ch materiálo v obsahuj úcich Ca a P, možno 
parametre variabilnosti pokladať za pozoruhodné. Dokonca 
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soo·c 2 Kbar H,O (váh.) 

1 Ga(H1P04).HiO+flu1dum 
5 HA+fluidum 
6 HA•Ca{OH)a+fiuidum 
7 Ga(H2PO.) .Hp+~-Ca,P20,+fluidum 
8 l3-C~P10,+flu1dum 
9 ~-C~P,O,•HA+nu1dum 

H,PO, Ca(OH), 

p .OsL__ ______ ~~=-'""H"'yd'='ro'""~1"'apa'D~JLt __ ___:,. CaO 
~-Ca,P,O, -, 

Obr. 3. CaO-P,05-H,O systém pri 500 'Ca 2 kbar (200 MPa) tlaku 
vodnej pary Pole hydroxylapatitových fluíd (#5) je vermi zúžené. 
Hydroxylapatit tvorí pevnú fázu v asociácii s inými pevnými fázami 
a fluidami v poli (#6) a (#9) (Skinner. 2000). 

Fig. 3. Phase diagram of the CaO-P,05-H,O system. This equilibrium 
phase diagram at 500 'C and 2 kbars (200 MPa) water pressure 
depicts the very restricted phase field, (#5) , hydroxylapatite/fluid. 
Hydroxylapatite is the solid phase in association with other solids and 
fluids in phase fields (#6) and (#9) (Skinner, 2000). 

aj v jednoduchom chemickom systéme a pri rovnovážnom 
stave štruktúra vykazuje rozdiely v rozmeroch mriežko
vých parametrov bunky odrážajúce rozdiely zloženia fázo
vých polí počas kryštalizácie. Nijaká analýza kryštálu, 
ktorá by objasňovala detaily chemického zloženia kryš
tálov vo vziahu k posunu kryštalografických parametrov, 
sa neuskutočnila. Parametre syntetického hydroxylapatitu, 
ktoré opísal Trautz (1955) a Mengeot (1975), sú podobné, 
ale vykazujú viditeľné posuny, ak je do dobre vykryštali
zovaného materiálu zabudovaný Fa Ca. 

Inou a možno ešte významnejšou vlastnosfou odrážajú
cou chemické zloženie kryštálov „bioapatitu" je asociácia 
karbonátov s minerálnou fázou. McConell a Gruner 
(l 940) demonštrovali, že pri vysokoteplotných a vysoko
tlakových podmienkach nastáva vzájomná substitúcia kar
bonátu a apatitovej štruktúry. Fázu, ktorá pri týchto pod
mienkach vznikala, nazvali COTapatit A. V nej pozdÍž 
osi c substituujúce CO3 vstupuje na OH/F pozície . 

Vo fáze COrapatit B vstupuje CO3 na pozície PO4. 
Apatit s obsahom až do 22 váh. % CO3 pripravil Zapanta
-Legeros ( 1965), ale nijaké údaje o pozíciách karbonáto
vých iónov neuvádza. Doteraz sa v laboratórnych pod
mienkach nepodarilo pripravil kryštály dostatočne veľké 
na presnejšie kryštalografické štúdium. 

Vykonal sa aj rad experimentálnych štúdií, pri ktorých 
sa v CaO-P2Os-H2O-CO2 systéme mal vytvoriť apatit pri 
nízkej teplote (Legeros, 1967; Simpson, 1967). Väčšina 
pokusov v úsilí zvýšiť rozpustnosť a urýchliť reakcie 
zahŕňala v systéme aj iné ióny, napr. amónny a citrátový. 
.V-šetky experimenty na báze vodných roztokov, pri kto-

rých bola snaha o precipitáciu apatitu, hlavne CO3-apatitu 
pri normálnej telesnej teplote 37 °C a atmosférickom 
tlaku, vždy vyprodukovali len defektné jemnozrnné fázy. 
Neosvedčilo sa ani používanie hydroxylapatitových kryš
talizačných jadier, po ktorom začiatkom 80. rokov 20. 
stor. pri experimentoch siahol Doi a Eanes (1984). Ked· 
sa do roztokov obsahujúcich Ca pridá fosfátový roztok, 
fázy vznikajúce pri kryštalizácii tvorí brushiL (CaH
PO4.2H2O), oktakalcium fosfát (Ca8Hz(PO4)6.5H2O a de
fektný hydroxylapatit. Pokiaľ je pomer Ca/P v roztoku 
1,67, sú tieto minerálne fázy v porovnaní s apatitom me
tastabilné. Ak sa do systému pridá fosfát, vznikne dalšia 
minerálna fáza, ktorú tvorí alebo Ca-karbonát. alebo 
hydrátovaná fáza - portlandit Ca(OH)2 (v závislosti od 
koncentrácie CO2). Z porovnania mriežkových paramet
rov CO3-apatitov pri teplote pod 200 °C vyplýva, že 
prítomnosť dalších katiónov, ako je Na alebo amónny 
katión, má na stabilitu minerálov značný vplyv. 

Približný vzorec apatitických minerálov v biologických 
tkanivách nie je presný a ukazuje len základné chemické 
zloženie a rozdiely v elektrickom náboji. ktoré tvorí vzá
jomná substitúcia skupín CO/ a POi· so skupinou (OH)" 

Ca 1o-y+ Nay(PO4k,(CO3)x(OH)2.,+ 
kde O:::; x :::; 2. a O:::; z:::; O, 1. Rad alternatívnych vzorcov 
publikoval Kuhl a Nebergall (1963) a Elliot (1994). 

Apatitová fáza sa zvyčajne identifikm ala v biologic
kých tkanivách (napr. v krvi alebo v sére) pri približne 
neutrálnom pH= 7,1 - 7,4, ale pri mineralizácii tkanív sa 
nijaké potrebné fosfáty (napr. v podobe HPO3· alebo fos
fátovej skupiny v biomolekulách, ako sú bunkové mem
brány fosfolipidov), ktoré by mohli mat funkciu kryštali
začných jadier biominerálov, nevyskytujú . Prídavok 
HCO3 vstupujúci do roztoku ako produkt metabolizmu 
buniek môže iniciovať vznik pevnej fázy obsahujúcej Ca. 
Zdroje fosfátov a karbonátov sú kontrolované bunkami, 
takže, ako uvádza Skinner (2000), lokálna precipitácia 
minerálu je funkciou bunkovej aktivity. 

Najranejšia minerálna fáza zistená v kostnom tkanive má 
váhový pomer Ca/P 1,5 a menší, čo je podstatne menej 
ako ideálny pomer Ca/P pri hydroxylapatite (2, 15 váh. %). 

Exkrečnopatogénne minerály 

Močové kamene - urolity 

Štúdium štruktúry močových kameňov (urolitov) mi
neralogickými metódami poskytuje užitočné informácie 
o faktoroch, podmienkach a mechanizmoch vzniku, rastu, 
premeny a rozpadu týchto organominerálnych agregárov 
(Katakova a Filippov, 1993). Podfa morfológie možno 
rozlíšiť zrnitú, globulárnu a matricovú mikroštruktúru mo
čových kameňov. Významné miesto medzi nimi majú fos
fátové kamene. Spravidla ide o agregáty týchto minerálov 
zo skupiny fosfátov a organogénnych zlúčenín (oxalátov, 
urátov): struvit MgNHiPO4).6H2O. newberyit MgHPO4. 

3H2O, brushit CaHPO4.2H2O, whitlockit Ca9(Mg, 
Fe2+)(PO4) 6 fPO3 (OH) 1, hydroxylapatit Ca5(PO4)3(OH), 
karbonát-hydroxylapatit Ca 10(PO4CO3OHMOH)z a rad 
ďalších (Londsal a Sjutor, 1971 ) . 
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Herring (1962) skúmal desaťtisíc vzoriek obličkových 
kameňov a identifikoval v nich viac ako 20 zložiek. Prie
merná hmotnosi jedného kameňa bola 27,5 mg. Kamene 
mali prevažne sférický tvar, hnedú až čiernu farbu, hladký 
alebo morušovitý povrch. 61 % kameňov obsahovalo okta
édrické kryštály a jemnozrnný weddellit CaC2O4.2H2O. 
Len niekolko kameňov bolo čistých. Väčšina obsahovala 
hydroxylapatit a whewellit CaC2O4.H2O - zložku s asocio
vanými minerálnymi fázami . Dihydrát sa často identifiko
val podla „pseudooktaédrického" tvaru, kým hydroxylapa
ti l a kyselina močová sa nachádzali vo forme piesku 
a nidusov . 80 % z IO tisíc vzoriek obsahovalo fosfáty a len 
asi 17 % viac ako 50 % fosfátov (Prien a Frondel, 1947; 
Jensen, 1940). V fadvinových kameňoch sa zistil hydro
xylapatit, karbonátový apatit, brushit, Ca-fosfát, Ca, Mg
-hydroxyfosfát. Mg-fosfát-oktahydrát, Mg-amónny fosfát-
-hexahydrát, Mg-hydrogénfosfát a diamónny fosfát-hexa-
hydrát, Mg-hydrogén-fosfát a diamónny Ca-fosfát. Len 
v l % kameňov sa našiel organický materiál (napr. cystín). 

Za hlavný dôvod tvorby Ca-oxalátov (whewellitu 
a weddellitu) v ľadvinách možno považovať vysoký obsah 
Ca absorbovaný črevami niektorých jedincov. Tieto ulo
ženiny sa pre svoje rozmery a anorganické zloženie 
obyčajne nazývajú kameňmi (Robertson et al., 1981 ). Sú 
aj kamene neobsahujúce Ca a z nich len asi 10 % spôso
buje bolesť. Struvit MgNHiPO4).6H2O sa v ľadvinách 
tvorí ako dôsledok infekcie organi zmu baktériami Esche
richia coli, Pseudomonas, Klebsie/la a Stafylococcus. 

Fosfátové kamene bývajú biele, vyznačujú sa značnou 
sypkosfou a štúdium ich výbrusov v optickom mikroskope 
ukázalo, že tvoria homogénnu masu z neorientovaných 
kryštálikov a okrúhlych častíc. Mikroštruktúra močových 
kameňov odzrkadľuje ich rast, určuje ich vlastnosti, ale je 
preskúmaná nedostatočne. 

Mikroštruktúra fosfátových močových kameňov sa štu
dovala polarizačnou mi kroskopiou, rastrovacou elektróno
vou mikroskopiou a minerály sa zisfovali rtg. difrakčnou 
analýzou. 

Kryštalizačné jadrá kryštálov sú veľké 1-2 µm a na 
mikrofotografiách sa pomerne ťažko odlišujú od baktérií 
a produktov ich metabolizmu. Londsal a Sjutor (1971) 
predpokladajú, že úlohu kryštalizačných jadier mohli mať 
aj odumreté baktérie . .Jednotlivé zrná struvitu a apatitu 
tvoria monokryštály. Apatit má prevažne tvar lístkoví
tých kryštálov, kým kryštály struvitu v močových ka
meňoch sú prevažne alotriomorfné. Časť z nich má póro
vitý povrch pokrytý početnými amorfnými fosfátovými 
časticami. Globulárne mikroagregáty majú spravidla sfé
rický zárodok velký približne IO µm a radiálnu stavbu. 
Ako inklúzie sú v kameňoch zastúpené leukocyty, erytro
cyty a kolónie baktérií (Takeuchi et al., 1984). Na drsnom 
povrchu kryštálov struvitu možno často identifikovať 
kolónie tyčinkovitých a sférických baktérií s neporuše
nými bunkovými stenami (baktérie sú velké 1,5-2 µm) , 
čo svedčí o ich životaschopnosti pri raste močových 
kameňov. Na lomových plochách kameňov sa vyskyto
vali kolónie baktérií z čefade mikroplazmidov. 
Močové kamene zač ínajú vznikať v obličkových kanáli

koch pri presýtení moču kameňotvornými komponentmi, 

ale rast koncentrácie taký'Chto látok nemusí vždy viest 
k vzniku kameňov . Podla výskumu, ktorý vykonal Katkov 
a Filippov (1993), býva spúšťacím mechanizmom tvorby 
močových kameňov patogénna flóra produkujúca fer
menty zvyšujúce zásaditosť prostredia a umožňujúce pre
vod rozpustených fosfátov na nerozpustné komplexné 
zlúčeniny. V štádiu diagenézy fosfátových kameňov po
tom za aktívnej účasti baktérií prebieha prerozdeľovanie 
organických a anorganických látok , cementácia a vznikajú 
konkrementy. 

Žlčové kamene a kamene slinných žliaz 

O žlčových kameňoch - cholelitoch, slinných žliaz -
salivolitoch a slzných lakryolitoch či pankreasu - pankreo
litoch je pomerne málo údajov. 

Cykly v fudskom organizme vykazujú podobnosť 
s minerálnym formovaním Zeme. Obsahujú fluidné fázy 
komplikovaného chemického zloženia, ktoré sa ustavične 
menia (tab. 1 ). 

Zloženie žlčových kameňov (cholelitov alebo cholago
litov) závisí od chemického zloženia žlče. Kamene slin
ných žliaz sú typickými organominerálnymi agregátmi, 
v ktorých organická zložka tvorí až 75-95 % objemu. 
V anorganickej zložke prevládajú fosfáty (Zuzuk, 1995). 

Medzi pankreatickými kameňmi prevláda kalcit s men
šou prímesou Mg a Na fosfátov (Dong et al., 1972). č:asto 
vznikajú ako dôsledok alterácií normálnych tkanivových 
štruktúr a cukrovky (Edmondson et al., 1950). V niekor
kých vzorkách pankreatických kameňov sa identifikoval 
brushit (CaHPO4.2H2O) a apatit, ale pravdepodobne netvoria 
kryštalizačné jadrá týchto mineralizovaných fáz. 

Tab. 1 
Biominerály a patologické kryštalické zlúčeniny 

v ľudskom organizme (Skinner. 2000) 
Biominerals and pathological crystalline compounds 

in the human body (Sk inner. 2000) 

hydroxylapatit 
fluórapatit 
bioapatit 
monetit 
brushit 
oktakalcium fosfát 
tri kalcium fosfát 
whitlockit 
bobierrit 
Mg-hydrogén fosfát 
Mg-NH1 fosfát hexahydrát 
diamónny Ca-dihydrát 
kalcit 
monohydrokalci t 
whewellit 
weddellit 
izoklasit 
dahi lit (karbonát-hydroxylapatit) 
francolit (karbonát -fluórapatit) 
uricit 
cystín 
struvit 

Ca,(PO-1)/OH) 
Cas(PO-1JiF 
Ca ,0 _, , Na,(PO-1) 6_JCO3)JOHhv 
CaHPO-1 . 
CaHPO-1 .2H,O 
Ca,H,(PO-1J,,Mg(PO1OH) 
Ca;(PO-1), 
Ca,(PO") e,(Mg, Fe'+)(PO1OH) 
Mg,( PO")' .SH,O 
MgHPO-10) 
Mg,(NH-1J(PO"),.6H,O (?) 
Ca2P2O7.2H,O 
CaCO1 

CaCO,. H,O 
CaC,O".H,O 
CaC,O".2H2O 
Ca,( PO-1)(OH).2H:,O 
Cas(PO-1, CO1)(O H ) 
Ca5(PO-1, CO,)F 
C5H-lN-1O, 
C-1H,,(N HJ,S(COOH)o 
MgNH-JiPO").6H2O 
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Kamene chrupiek a šliach - osteolity 

Spojitosť s kryštálmi majú aj kÍbové ochorenia (artrózy). 
Medzi najznámejšie patrí dna čiže pakostnica, ktorú veľmi 
detailne opísali už starogrécki a starorímski lekári. Ďalšou 
skupinou chorôb vznikajúcich po zápaloch sú artritídy, 
ktoré spôsobujú ložiská minerálov v kÍboch. 

Tkanivo kostí údov je spojené a pokryté 2--4 mm hrubou 
chrupkou. Cievy, chondrocyty a ich produkty obsahuje 
len časť chrupiek priliehajúca ku kostiam. Chrupkovú masu 
tvorí medzibunková základná hmota, akýsi napuchnutý 
gél skladajúci sa z vody, (75 % ), kolagénu a proteoglycanu. 
Na styčných plochách klbových spqjov sú kolagénové ihlice 
husto uložené a ležia paralelne s povrchom. Pod povrchom 
sú ihlice kryštálov zriedkavejšie, ich distribúcia chaotickejšia 
a koncentruje sa do častí vystavených intenzívnejšiemu 
stresu (Skinner, 2000b). 

Lámka je choroba vyvolaná metabolickou poruchou, 
pri ktorej sa môžu kryštály tvoril kdekoľvek v ľudskom 
organizme, ale môžu sa koncentrovať aj lokálne ako dô
sledok bunkového metabolizmu a fyzikálneho prostredia. 
Kryštálový základ týchto minerálov tvorí monohydrát 
NaC 5H3N40 3.H20. Tvoria sa v kÍboch končatín pri nežia
ducom vylučovaní kyseliny močovej (Skinner, 2000b). 

Pred vyše 30 rokmi sa ukázalo, že špecifická porucha 
enzýmov v metabolizme, rovnako aj v syntéze a vylučo
vaní vedie k tvorbe kyseliny močovej. 

Kryštály triklinickej , doštičkovej až ihlicovitej morfoló
gie sa identifikovali optickým mikroskopom (Mandel 
a Mandel , 1976). Môžu byť dlhé až do 20 µm a široké 2 µm 
(McCarty a Hollander, 1961 ). Kryštály kyseliny močovej 
možno nájsť v kÍboch, periartikulárnych mäkkých tkani
vách a na koncoch kostí, okolo Achillovej šľachy, v ru
kách, očiach a v očných viečkach , jazyku a v obličkách. 
Charakteristické pre ne je, že sa v svaloch, pečeni a v tkanive 
nervov nevyskytujú. Pri chronickej lámke sa môžu kosti 
intenzívne poškodiť blízko ložísk minerálov, no mechaniz
mus tohto poškodenia nie je jasný. Kryštály kyseliny mo
čovej sú ohybné a mäkké, a preto nemôžu deštruovať kosti. 

lJ niekoľkých pacientov s príznakmi podobnými lámke, 
ale bez kryštálov kyseliny močovej sa zistili kryštály hyd
roxylapatitu a Ca2P20 7.2H20 , a to v monokl inickej aj tri
klinickej forme (McCarty, 1976). Niektoré kryštály boli 
zdvojčatené. Kryštalická fáza Ca2 P20 7.2H20 asi vzniká 
len ako lokálny fenomén. Choroba sa vyznačuje výskytom 
týchto kryštálov, ktoré vznikajú pri metabolických po
ruchách chondrocytov v kÍbových chrupkách. Ak v týchto 
bunkách rastie intenzita metabolických procesov, môže sa 
produkovať velké množstvo pyrofosfátov (Dieppe a Calvert, 
1983). Experimentálne štúdium ukázalo, že tvorbu mine
rálov v kl boch môžu napomáhať aj zmeny pH a zmeny 
v koncentrácii Fe v niektorých tkanivách. 

Apatitické uloženiny v kf boch sa identifikovali v pe
riartikulárnej šľache aj v klbovej chrupke. Na obidvoch 
miestach sa uloženiny ukazujú ako analogické s patolo
gickými apatitickými kalcifikáciami v iných tkanivách. 
Z toho vyplýva, že ich spôsobila trauma alebo iné procesy 
spôsobujúcimi choroby. Apatitické ložiská usadenín sa 
zistili aj v avaskulárnych oblastiach. Dieppe a Cal vert 

(] 983) vyslovili predpoklad, že zmeny\ zásobovaní krvou 
môžu viesť k zmenám funkcie buniek a znížiť inhibíciu 
kalcifikácie týchto miest. Kalcifikácia šliach je pomerne 
častá, postihuje 2-7 % populácie, hlarne mužov nad 60 
rokov . Kalcifikácia mäkkých tkanív môže viest k vzniku 
výbežkov, ktoré spevňujú pripojenie ši iach. alebo vo 
väčšine z nich sa tvoria v strednej časti šliach. 

Hydroxylapatit sa v okolí kÍbO\ často tvorí bez akých
koľvek symptómov . Apatitické kryštály, kryštály močo
viny a pyrofosfátov maj ú spojitosť s osteoartritídou, de
štrukciou chrupky, s pretváraním subchondrálnych kostí 
a menia normálnu štruktúru kÍbov. Najpoškodenejšie kÍby 
majú najvyšší obsah apatitickej mineralizácie (Schumacher 
et al., 1981 ). Okrem toho sa v niektorých kÍboch zi stili 
roz ličné zmesi Ca-fosfátový,ch minerálov (Halverson 
a McCarty, 1979). 

Kamene v tumoroch 

Schopnosť medicíny lokalizovai malígne aj benígne 
tumory je často založená na tom, že tumor je mineralizo
vaný. Rýchle množenie sa buniek delením a ich odumie
ranie môžu viesť k vzniku ložísk Ca a P v ktoromkoľvek 
tkanive a takéto ložiská potom možno rádiologickým vý
skumom lokalizovať. Tumor na pný pohľad tvorí len 
masa buniek, ale ich rýrchle množenie a odumieranie uvoľ
ňuje fosfáty, čo môže viesi k lokálnej tvorbe minerálov 
(Hirschler et al., 1990). Telesné tekutin1 sa síce odlišujú 
svojím zložením, no vždy sú presýtené hydroxylapati
tom. Mechanizmus tvorby minerálov troskami buniek , 
najmä ich membránami , mimobunkovými elektricky nabi
tými organickýrmi molekulami a časticami sa pri vhodnýrch 
podmienkach môže spustii a pokračovať. Karbonáty gene
rované metabolizmom môžu spôsobiť, že minerál je roz
pustnejší, ale tam, kde nie sú k dispozícii špecializované 
bunky schopné resorbovať ložisko. sa môže minerál rapídne 
rýchlo akumulovať (Skinner et al.. 1989). 

Trauma alebo lokálne chemické poruc hy môžu v tele 
spustiť odpoveď pôvodne len v podobe zapálených buniek. 
Kdekoľvek sa poškodí tkanivo, nastupuje reakcia zdravé ho 
tela vedúca k chaosu v tvorbe extrakolagénu (Skinner et al., 
2000b). Nasledujúcim krokom môže by ť mineralizácia 
kolagénu. Minerály prevažne tvorí apatit obsahujúci karbo
nát a iné obsahujúce fázy Ca-fosfáty. 

Kamene cievneho systému 

Patologické minerálne usadeniny v aorte sú z apatitu 
obsahujúceho karbonát a dôsledkom je akumulácia ihlíc 
kolagénu, ktorý mineral izuje. Ložiská arterosklerotí ckýrch 
plátkov nájdené na stenách ciev a na ínýrch miestach tela 
možno získať chirurgicky. 

Vzorky minerali zovanýrch častíc z hrudnej a brušnej 
aorty (Schmid et al. , 1980) sa podľa veľkosti dajú rozdel iť 
do dvoch skupín (suchá hmotnosť originálneho tkaniva 
kolísala od 0,2 do 1,0 g). Vzorky sa indi viduálne ošetri li 
organickými rozpúšťadlami tak, aby sa rozpustili lipidy, 
a enzýmami, aby sa odstránilo mäkké tkanivo. Opakované 
analýzy potvrdili v sušine Ca 29,3 %, P 13,6 %, (Ca/P 
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2, 15), (CO3)2- 8,69 %, Mg 0,37 %, Na 0,28 %, Cl 1,08 %, 
okolo 15 % proteínov, 4,5 % straty vody sušením pri 
11 O °C a menej ako 0,35 % F, Ba, Si, Zn, K, ako aj sto
pové koncentrácie Fe a Pb. 

Pomer Ca/P minerálnej frakcie sa pri hydoxy lapatite 
dá predpovedal. Je zaujímavé, ak obsah (CO3) 2· kolíše 
okolo 9 %, pretože takýto obsah je vo vzťahu k jednofázo
vým minerálom neprimeraný. Mikrokryštalický minerál 
( < O, 1 µm) sa skladá z apatitových minerálov s amorfnou 
prímesou a karbonátovou fázou. Po -1-8 hodinách v desiká
tore sa niekoľko úlomkov CaSO4 študovalo v polarizač 
nom mikroskope. Vyhrané fragmenty sa pokryli Au-Pd 
fi lmom a podrobili SEM analýze. Gainesove práce z pre
lomu tisícročí ukázali, že povrch kryštálov je drsný, zlo
žený zo sférických častíc s priemerom 2,5 až 6 µm s pre
lámovanými centrálnymi častami. Ihlice s priemerom asi 
O, 1 µm boli spojené s niektorými sférickými časticami 
a s dalšími nepravidelnými časticami velkým i do 2,5 µm. 
Samostatné hladké lesklé doštičky boli hrubé asi 0,5 , dlhé 
50 a široké 20 µm (Gaines et al., 1997). 

Konkrementy na stenách aorty bývajú z viacerý•ch mine
rálov. Drsný povrch minerálov má zlú vodivosť a neumož
ňuje presnú chemickú analýzu. Niektorí autori predpokla
dajú, že makroskopické doštičky velké do I mm v prie
mere zložením zodpovedajú prechodnej fáze medzi kosťou 
a sklovinou a tvorí ich karbonátovo-apatitová zložka. 
Na ich povrchu vzniká samostatná CO/· fáza, ktorá bola 
na povrch adsorbovaná. Pri difrakčnej analýze sa nezistil 
nijaký karbonát (Skinner, 2000b). Niektoré údaje pouka
zujú na veľmi znížený pomer Ca/Pa zvýšený obsah Mg. 
Jemnozrnný minerál asi zodpovedá whitlockitu. Predpo
kladaný vzorec whitlockitu Ca3PO4 nezodpovedá realite 
(Bigi et al., 1981; Tomazic et al., 1986), pretože witlockit 
obsahuje aj Mg a HPO/ skupiny a má skupinový vzorec 
Ca9(PO4)6Mg(PO3OH) (Gopal et al., 1974). Fáza 
Ca9(PO4)6Mg(PO3OH) sa identifikovala aj v dentálnych 
doštičkách a v kameňoch (Leach, 1973). V zubných doštič
kách sa zistil aj brushit, oktakalcium fosfát, weddellit, 
whewellit a kalcit, ale dominantnou zvyčajne bola apatitická 
minerálna fáza (Driessens a Verbeeck, 1990; tab. 1). 

Štúdium pom erne vysokého obsahu Mg v plátkoch 
z aorty spolu s inverzným v zťahom medzi koronárnou 
srdcovou chorobou a tvrdosťou pitnej vody (Mg je hojnej 
šie zas túpený v tvrdej vode), ktoré urobil Carlstrbm et al. 
( 1953) a Crawford et al. (1977), ukázalo, že zvýšená in
gescia Mg solí môže pomáhať pri redukcii minerálov -
flebolitov vytvorených na stenách. Dalo by sa očakávať, 
že krv vracajúca sa do srdca bude obsahovať vyššiu kon
centráciu CO2 v červených krvinkách a asi aj HCO3· 

v plazme, ale tento predpoklad sa nepotvrdil. Nateraz ne
možno rozhodnúť, či to spôsobujú rozdiely pH alebo pre
menl ivý obsah Mg (Memmler et al.. 1996). 

Alogénne minerály - nutričné a patogénne účinky 
v ľudskom organizme 

Okrem biominerálov sa v ľudskom organizme mozu 
vyskytovať aj minerály, ktoré sa doň dostali s potravou 
alebo vdýchnutím (napr. čiastočky azbestu, kremei'ía a pod.). 

Takéto minerály spôsobujú (predovšetkým mechanickým 
dráždením) viac chorôb, rakovinu, silikózu a pod. Napr. az
best tvorí vláknité kryštály, ktoré vdych01 aním spôsobujú 
•. zaprášenie" pl°t.'.ic - azbestózu. mechanicky dráždia pfúcne 
tkanivo alebo spôsobujú j eho zánik (Hahn- Weinheimer 
a Hirner, 1977). Podobné .,zaprášenie" pľúc (pneumoko
niózu) môže vyvolať aj j emný kremenný prach(\' baniach , 
lomoch a pod.), ktorý vyvoláva silikózu. Aj na tieto cu
dzorodé minerály organizmus často reaguje produkciou 
mi nera! izovanýich tkanív. ktoré obaľujú cudzorodé tel esá 
a tvoria okolo nich biominerály. 

Biominerálom sa doteraz nevenOI ala pozornosť zodpove
dajúca ich významu, ale v ostatných desaťročiach záujem 
o ich štúdium rasti e. Možno predpokladať, že sa v bl ízkej 
budúcnosti poznatky o tejto sk upine minerálov vý- razne 
rozšíria. 

Podakovanie. Ďakujeme MUDr Eve Gajdošovej z Rooseveltovej 
nemocnice v Banskej Bystrici za korektúru medi cíns kej terminológ ie. 
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Lapily, akrečné lapily - dôsledok pohybu na svahu alebo konkrécie 
v pyroklastikách hronika Malých Karpát? 

DUŠAN HOVORKA 

Univ erzita Konštantína Filozofa. Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra 

(Doru{ené 21 1. 2004) 

Lapilli, accretionary lapilli, consequence of rolling down the slope or concretions in pyroclastic rocks 
of the Hronic Unit of the Malé Karpaty Mts. (the Western Carpathians)'? 

The Hronic Unit (Permian) of the Malé Karpaty Mts . is composed of effusive. volcaniclastic as well 
as sedimentary rock sequences. From volcaniclastic beds the balls of 8 up to 30 mm in diameter have 
heen desc ribed in the past as lapil Ii (Vozár, 1966. 1971 ). Identical morphoiogical forms were studi ed 
from the other places of the Hranie Unit by the prese nt a uthor 

Ball s have ideall y rouncled form. No traces of their deformations as well as cleformations on the sur
rouncling vo lcanicl as tic s are ohservable. In ind ivídua! ball s no accretionary "cores" were found. 
In diameter sections of balls their composition is iclen ti cal and corresponds to the adjacent rock. The 
coiour of balls and neighbouring rocks is identical - it is brownish-red. 

According to thin section observation the hall s are composed of volcaniclastic fragments originally 
of basaltic composition. The majority of clasts were of glassy character. in some places with crystallites 
of plagioclasses present. Somc oť clasts have JluidaI texture with pronouncedly preferably oriented laths 
of tiny (less than 0.1 mm) plagiociasses. No clasts of dark minerals were found. On places their outlines 
are visible within hematitic mass. Numerous clasts of plagioclasses as well as quartz were identified. 
Last ones together with present up to 2 mm clasts of quartzy sandstones with quartz matrix should bc 
ranked among epiclasts . So rock of indivídua! balls corresponds to fine-graincd psammi tic basaltic tuffitcs. 
Matrix of ball s is composed of hematite of corrosive character. lts amount reaches 30 up to 40 per cents 
of the rock. 

In the containing Slovak text of the article the confrontation of intemationally accepted terminology with 
results of the authors' thin sections observations is presented. The presence of epiclastic quartz grai ns 
together with clasts of quartzy sandstone s exclude their lapilli, or accretionary lapilli origin. No 
"nuclei" or snowball textures presence exludes the balls formations as the consequence of down-slope 
movement. So balls studied by thcir origin are the most closest to the concretions of the late diagenetic 
origin. 

Key words: the Hronic Unit. Permian. the Mal é Karpaty Mts., concretions 

Jednou zo základných malokarpatských geologických 
jednotiek je chočský príkrov (hronikum). Jeho integrál
no u súčasťou je sedimentárnovulkanické súvrstvie známe 
zo západokarpatskej literatúry ako „melafýrová séria". Jej 
sa v tomto pohorí v minulosti venoval najmä Čechov ič 
(1948), Maheľ (1962), Luptovčiak (1962), Peržel (1964), 
Zuberec (1965). Všetky citácie sú z Vozára (1966, 1971), 
ktorý sa ako jediný zo spomenutých autorov špeciálne 
venoval problematike melaťýrových pyroklastík sledo
vanej malokarpatskej jednotky. Na S od Dolných žliabkov 
v nich opísal (]. c.) ojedinelé výskyty hnedočervených lapí! 
veľkých do 3 cm. Podľa Vozárovho opisu (1. c.) majú 
vitroťyrickú štruktúru a drobnopórovitú až mandľovcovú 
(kalcit, chalcedón) textúru. 

V tejto práci uvádzam výsledok mikroskopického štúdia 
guličiek z oblasti Raštúna, ktoré mi poskytol prof. Mišík, 
a z dalších (bližšie nešpecifikovaných) lokalít uvedenej 
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jednotky a pohoria, z ktorých mi materiál na štúdium 
poskytla RNDr. Hornáčková . 

Charakteristika guličiek 

Telieska s priemerom 8-30 mm maj ú dokonale guľo
vitý tvar bez pozorovateľnej deformácie na báze (obr. 1). 
Najčastejšie sa vys kytuj ú guličky s priemerom 8-12 mm. 
Majú tmavočervenú farbu s ťialovohnedastým odtieňom, 
čo je rovnaké sfarbeni e , ako má horninové prostredie, 
v ktorom vystupujú. Povrch guličiek po ich ľahkej izo
lácii z horninového prostredia je hladký ( obr. 2). Na ich 
priečnom reze nevidno nijaké znaky zonálnosti , čo platí 
aj o zrnitostnej charakteristike alebo o farebnom odtieni. 
Nie sú na nich ani znaky rotácie alebo „zárodočné ho" 
centra, ktoré by bolo odlišné od ostatnej hmoty 
telieska. 
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Pre mikroskopický obraz guľovitých teliesok je charak
teristický vysoký (30-40 %) podiel opakového hematito
vého tmelu. Má výrazne všesmernú stavbu. Spoločné 
základné a zároveň charakteristické znaky guličkovej 
hmoty sú: 

- Tmel je korozívny, dotykový. Jeho korozívnosť 
je výrazná najmä vo vzfahu ku klastom živcov, medzi 
ktorými výrazne prevládajú plagioklasy. 

- Okrem hematitu je pre mikroskopický obraz guličiek 
charakteristická prítomnosť klastov jednoduchých aj jed
noducho zrastených plagioklasov, kremeňa, kremenného 

' 1 1 ' 

Obr. l. Bazaltové vu lkanoklast ikum 
s guličkovitým i ko nkréciarni Raštún , 
Malé Karpaty 
Fig, l. Basalti c vo\ca niclas tic rock with 
ba ll -like concreti o ns. Raštún, the Malé 
Karpaty Mts. 

pieskovca s kremenným tmelom a textúrne variabilný•ch 
úlomkov bázickej vulkanickej horniny (,, melafýrov"). 
Posledné sú reprezentované najmä sklovitými resp. sklo
vitodrobnoporfyrickými. prevažne ostrohrannými frag
mentmi bazaltového zloženia. V niektorých z nich sa 
vyskytujú jednosmerne orientované tenkolištovité plagio
klasy (= fluidálna textúra fragmentov ). I ntenzívne ich 
zatláča hematitový tmel. 

- Horninové prostredie, v ktorom skúmané telieska vy
stupujú, má s nimi identickú stavbu a zloženie. Pre obidve 
domény (guličky aj horninové prostredie. ktoré ich obkJo-

Obr. 2. Ko nkréc ia g uľovitého tvaru 
z baza ltových vu\kano klas tík. Raš tún. 
Mal é Karpaty 
Fig, 2, Concreti on of th e ball-like mor
pho logy frorn basa lti c vo lcaniclasti cs . 
Raš tún. the Mal é Karpa ty Mts . 



D. HovorkC1: LC1pilv, okrec'né lapil_v - 'dôsledok pohvbu na svahu C1lebo konkrécie v pyroklasrikcích hroniku Mol_vc/1 Korpdf; 139 

puje) je charakteristická absencia tmavých silikátových 
minerálov bázických vulkanitov (pyroxény a olivíny). 
Úplne ich zatlačil hematitový tmel, pričom sa len ojedinele 
zachovali ich tvarové obrysy (pseudomo1fózy hematitu 
po tmavých silikátoch). 

- V priestore guľovitých teliesok nie sú póry ani ich 
prípadne sekundárne vyplnené ekvivalenty (mandle), a tak 
ich preto, ale aj na základe prítomnosti klastov (do 2 mm) 
kremenného pieskovca s kremenným tmelom nemožno 
považovať za efuzívne, ale ani za tufové horninové typy. 
Pieskovcové klasty vedno s klastickými kremennými 
úlomkami sú predpokladom na ich zaradenie medzi tufitické 
horniny. 

Diskusia 

- Z charakteristiky guličiek , ako ju zverejnil Vozár 
( 1966), a charakteristiky guľovitých útvarov tak, ako sme 
uviedli v predchádzajúcom texte, vyplýva, že ide - na roz
diel od Vozárovho opisu (1. c.) - o telieska odlišného zlo
ženia, vnútornej textúry, ako aj odlišnej genézy. 

- V záujme jednoznačnosti používaných termínov uvá
dzam príslušné definície tak, ako ich schvál i la Subkomi
sia pre systematiku eruptívnych hornín IUGS (návrh bol 
uverejnený v Geol. Rdsch.; Schmid, 1981, 70, 2, 
794-799, in Hovorka a Kamenický, 1982, 14, 2, 
155-159). 

- Podľa návrhu uvedeného v predchádzajúcom odseku 
študované horniny patria do širšej skupiny zmiešaných 
pyroklasticko-epiklastických hornín zložených z prevlá
dajúcich pyroklastov, ale jednoznačne aj z epiklastov, 
a teda zodpovedajú kategórii tufitov. Keďže guličkovité 
útvary majú zmiešanú pyroklasticko-epiklastickú náplň , 
nemožno ich (napriek tomu, že veľkostne patria do danej 
kategórie) označiť ako lapily, ktoré sú tvorené len pyro
klastmi. V takomto význame sa termín lapily interpreto
val aj v iných, medzinárodnou vedeckou komunitou akcep
tovaných prácach (Naučný geologický slovník: Svoboda 
et al., 1960; Petrologičeskij sl ovar: Tomkejev, 1986). 
Lapily predstavujú zrnitostnú kategóriu (Petránek, 1963) 
vulkanickoklastického (t. j. z lávy v období jej prieniku 
na zemský povrch vzniknutého) materiálu a zložením 
zodpovedajú vulkanickým horninám alebo ich sklovitým 
varietám. 

- Osobitným prípadom lapí! sú plastované lapily (accre
rionary lapilli): Wentworth a Wiliams, 1932, in Hess 
a Poldcrvaart, 1967, 1, 50) konštatujú: ,, ... te rm is known 
as volcanic pisolites - spheroidal masses of weakly to 
well cemented ash, generally between 2 and 10 mm, but 
occasionally up to 30 mm or possible even 60 mm, in 
diameter .. :· most commonly formed „by accretion of par
ticles around a wet nuclcus falling through a cloud of 
ash." The resulting „mud balls" flatten somewhat on stri
king the ground. Some of them may roll on the surface 
of loose ash and „grew like snowballs rolling down hill, 
thus acquiring a spiral structure." 

Na základe zistenej prítomnosti klastov kremenného 
pieskovca v týchto útvaroch, ako aj chýbania znakov 
deformácie podložia, ale aj akýchkoľvek zárodočných 

centier treba vylúčiť aj tento spôsob vzniku študovaných 
guličiek. 

- Guličkovité útvary môžu vznikať aj ako výsledok 
daždov, ktoré predstavujú kondenzovanú \ odnú paru spre
vádzajúcu vulkanickú aktivitu. Vtedy na svahoch vulká
nov/stratovulkánov môžu vznikať kotúľajúce sa bahenné 
guličky, ale aj v takomto prípade by sa v rámci jednotli
vých guličiek dala zistiť textúra ich valivého/rotačného 
pohybu. 

- Konkrécie sú pomerne častými textúrnymi formami 
v sedimentoch rozličného typu. Pre väčšinu z nich je 
charakteristická odlišná látková náplň konkrécií, ako má 
sedimentárna hornina, ktorá ich obklopuje. Konkrécie 
vznikajú v sedimente, v ktorom vystupujú (Petránek, 
1963). Vznikli vyzrážaním z \ odného roztoku, a preto 
majú vo výraznej väčšine monominerálne, ale miestami 
aj polyminerálne, v takomto prípade najčastejšie zonálne 
zloženie. Guľovité telieska študované v tejto práci majú 
zloženie intenzívne hematitizmaných drobnozrnný;ch psa
mitický;ch tufitov, pričom zloženie guličkovitý·ch útvarov 
zodpovedá zloženiu okolitého horninového prostredia. 

Záver 

V spevnený;ch malokarpatských pyroklastický;ch horni
nách hronika sa na niekoľkých miestach vyskytujú pravi
delne obmedzené guličky veľké 10-30 mm, ktoré zložením 
zodpovedajú drobnopsamitickým tufitom s hematitový;m 
tmelom, pričom látkovou náplňou sú guličkovité útvary 
totožné s hmotou okolitej horniny. 

Študované textúrne útvary nemajú nijaké znaky roto
vaného pohybu, nijaké prírastkové zóny, ale ani náznak 
prítomnosti klastický;ch zárodočný·ch centier. Na základe 
prítomnosti klastov kremenného pieskovca s kremitým 
tmelom, ale aj početných kremenných úlomkov študované 
tvary pokladáme za fenomény vzniknuvšie in siru v danom 
horninovom prostredí. 

V súčasnosti akceptovanej terminológii sú skúmané 
guličky látkovou náplňou jemnozrnné (spravidla s klastmi 
vulkanickej horniny aj s epiklastmi \ eľký mi do 2 mm) 
pyroklasti ká. Majú hemati tm ý tmel korozÍ\ neho typu. 

Podľa konštatovaného guličky zodpovedajú konkréciám 
diagenetického štádia v}voja horninm ého prostredia. Gu
ličky, ako aj ich hladké guľonté plochy odlučnosti sú 
pravdepodobne výsledkom lokálneho preskupenia hmot) 
teliesok pri diagenéze horniny a nasledujúceho uplatnenia 
sa predpokladaného termálneho kolapsu, ktorý; lokálne 
postihol tufit) hronika Malých Karpát. 

Poďakovanie. Pokladám si za milú povinnosi podakovai kolegom. ktorí mi 
poskytli študijný materiál. Bol to prof M. Mišík a RNDr M. Hornáčková. 
Vďakou som zav iazaný aj doc. V Ďurmičovi a RNDr J Vozárovi, 
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Geopoézia _ symbol uznania alebo (ne)zdvorilo 
ironická nadávka? 

]EDNOU Z KRÁS GEOLOGICKÝCH VIED JE, 

lE NIE SÚ REÁLNE l!ADNE ZÁKONY ALEBO 

PRAVIDLÁ, SMERNICE Čl OBYČAJE, 

KTORÉ SÚ APLIKOVATEĽNÉ A PLATNÉ 

VO VSETKÝCH PRIPADOCH A SITUÁCTÁCH. 

M. STRICKLER 

Význam zložiek term(nu geopoézia isto netreba odbornej verej
nosti vysvetľova(. Term(n ako celok sa väčšinou viaže na komen10-
vanie určitých výsledkov geologických prác, ktoré nie sú v súlade 
so zvycyajným trendom, čo môže podnecovať ako oceňujúci, tak aj 
znevažujúci pohtad na interpretačné závery. V príspevku sa 
zamýšľame nad podstatou termínu geopoéz.ia a spôsobmi narába
nia s11(m. 

Geológia ako veda sa vo všeobecnosti nechápe v poetických ter
m(noch, lebo nie je kompatibilná s poetickými predstavami. V minu
losti však bolo isté obdobie, keď veda a poézia stáli bok po boku 
(R. Hoffman) , pre10že umelci aj pr(rodovedci sa usilovali pochopiť 
a op(sať krásy aj nebezpečenstvá, k10ré poskytuje život na povrchu 
našej planéry. 

Sám termín geopoézia, v anglickom origináli geopoetry, vznikol 
v roku /960, keď ho zrejme ako prvý oficiálne použil profesor Prin
cetonskej univerzity H H. Hess pri opise rozpínania sa morského 
dna na základe paleomagnetických údajov. Ten/O autor si naplno 
uvedomil, že sa napriek potrebe vypovedať o niečom novátorsky 
prevratnom dostáva do úplne neodhalených, neprebádaných 
a „ nebezpečných" priestorov. Napriek tomu bola hypotéza taká 
príťažlivá, že ju nemohol nezverejniľ poistiac sa termínom, o kto
rom je reč. Napriek autorovej opatrnosti sa zhruba o desať rokov 
na základe výsledkov hlbinného vŕtania lode Glomar Challenger 
z hvpotézy geopoézie stal reálny geofaktor. 

Na dokreslenie uvádzame dnes už vfaobecne známy fakt, že aj 
po publikovaní teórie kontinentálneho driftu A. Wegenera väčši
na geológov považovala jeho teóriu za „rozprávku" a autor zoží
na l priam zúrivé, nenávistné útoky a urážky, čo vyústilo až 
do situácie, že nemohol získať profesúru na nijakej nemeckej uni
verzite. Prichýlila ho až univerzita v Stajerskom Hradci (1924), 
kde pôsobil ako profesor meteorológie a geofyziky. Stále bol nútený 
tráviť výroky typu: ,,Kto si cení svoju reputáciu vedca, nemal by 
podporovať túto teóriu" alebo: ,,Ak máme u veriť tejto hypotéze, 
musíme zabudnúť všetko, čo sme sa naučili za posledných sedem
desiat rokov, a začať znova". Všetky tieto útoky so cťou ustál. 
O uplatnení a mieste tejto - v spomenutom čase - ,,hypotézy" 
v súčarnej geológii nemá zmysel diskutovat; pretože sa stala 
hybnou silou geologického progresu. 

Ale pozrime sa trochu bližšie na miesto geopoézie v našom 
stavovskom spolo(enstve. Je aj „normälna" geologická poézia, 
v ktorej sa časť geologickej pospolitosti inšpiruje zlomami, vulka
nickou aktivitou alebo inými geologickými fenoménmi. Ukážka 
takej/O poézie je v úvode prľspevku, pričom ju ponechávame v ori
gináli, aby sa (o najlepšie zachovalo autorovo cftenie. Aj keď je to 
nesporne zaujľmavá oblasť. nemožno rvrcliť, že ide o oblasť poézie 
formulujúcu jej vývoj a smerovanie. 

MOTHER EARTH (PART) 

As GODESS GAIA OR MOTHER EARTH 

HER LIFE AND SO/L FlLTER WATER AND AIR 

AND BIND THE H/LLS WITH GRACE AND CARE 

EREBUS STILL STRIKES WITH VOLCANI C PLUME, 

AND ASTEROID lMPACT SPREADTNG DOOM 

BuT LIFE HAS GROWN SINCE IT BEGAN 

IN TlLTED BALANCE, MORE YlN THAN YANG. 

G. RETTAIACK 

1 



Hlavným cieľom nášho príspevku je však vyjadriť niekoľko 
postrehov o používaní termínu geopoézia v prípadoch, keď sa 
výsledky pozorovaní neviažu do rýmov a ryrmu, ale napriek tomu 
neraz vyvolávajú mohutnú rurbulenciu v stojatých vodách alebo 
v monotónne plynúcich prúdoch zabehnutých klišé. Stretávame sa 
s nimi hlavne pri prezentácii nových, nezvyčajných či nezažit_ých 
koncepcii, pri vysvetľovaní spektra z!ožit:)ch geologických proce
sov, ktoré sa čiastočne alebo úplne vymykajú tradičným, alebo skôr 
tradicionalistickým koncepciám, z ktorých sa časw po desaťročiach 
trvajúceho memorovania stali axiómy. Je jasné, že niektoré z nich 
vďaka svojej „ sedliacky zemitej podstate" úskalí tektonicky 
a metamorfiie nedeštruovateľný fundament, ale isto by sa našlo 
nemá/o wkých, ktoré vznikli ako produkr okrídleného výroku 
Sto ráz opakovaná lož sa stáva pravdou. 

Slovu lož by sme sa predsa len mali vyhýbať ako príliš expresív
nemu, hádam a:" pejoratívnemu. Možno ho pohodlne a eticky prija
teľnejšie nahradiť spojením nesprávne pochopený, z iného uhla 
pohľadu zrejme nesprávne interpretovaný údaj. V povedomí naj
širšieho spoločensrva populácie sa veľmi ľahko ujalo a stále žije 
Senecovo Mýliť sa j e ľudské. Menej známe je Heg!ovo Strach 
z omylu je tiež len omyl, ale našlo by sa dosť vyznávačov aj tohto 
výroku. Lenže kde je kritérium determinujúce, čo je a čo nie je 
omy/? Trochu hodnotiacej objektivity by do toho mohlo priniesť 
A ristotelovo Mýli sa ten, kto chápe veci inak, ako sa ony samy 
správajú. Lenže možno v geológii vyčerpávajúco pri megamnožine 
javov v takmer nekonečnom štvrtom rozmere obsiahnuť „správne" 
správanie sa vecí? Uznáte, že by to s najväčšou pravdepodob
nosťou bola možnosť na nekonečnú diskusiu s výsledkom na míle 
vzdialeným od jasného definovania problému. 

V geológii je tvorba hypotéz takrečeno na dennom poriadku. 
A práve tu sa opär' približujeme k predmetu našej úvahy. Každá 
hypotéza je základom nejakej konštrukcie, ktorú v prírodných vedách 
možno verifikovať, no aj falzifikovať. Preto si myslíme, že Platónovo 
tvrdenie ontologického realizmu Naše idey sú skutočnejšie než veci 
vnímané zmyslami a aparatúrou ( dovoľujeme si citát aktuálne 
doplniť slovom aparatúrou) má živnú pôdu aj v geologickom inter
pretačnom priestore. Každý skúsený geológ vie, čo tým máme 
na mysli. 

Takmer každý ambiciózny čo i len trochu pragmaticky zmýšľajúci 
geológ (a takí sme, priznajme si, skoro všetci) nepochybne nosí 
v sebe čas10 odborne publikované alebo v rukopisoch zapísané, nie
kedy len kuloárne pertrakwvané, alebo aj nevypovedané telanie, 
aby práve jeho dedukcie a nasledujúce interprewčné syntézy boli 
IO pravé orechové. nesúce trval} odkaz v podobe povinnej citácie 
pre nasledujúce generácie v území (alebo v disciplíne), v ktorom 
(v kwrej) pôsobil. 

V teoretických geologických vedách, kde sa pracuje s mnoh}mi 
premennými, mimoriadne záleží na rom, na akú množinu premen
n_ých zameriame pozornosľ, považujúc ju za signifikantnú, ktorú 
v našich úvahách sčasti potlačíme alebo ktorú si vôbec nepovšimneme. 
Výn imkou nie je ani postoj, že to, čomu nerozumieme, jednoducho 
ignorujeme, pretože nezapadá do našej starostlivo poskladanej 
mozaiky o poznaní isrej lokality či územia, a to napriek tomu, že 
niekedy ide o opakovane objektívne ústen_ý údaj, lenže má tú smolu, 
že plytčina nášho poznania nedosiahla h!bku jeho objektívnej reality. 
Aj IO je pomerne čast} úkaz v našej brandti. ( Jeden z priekopníkov 
slovenskej geológie takéto prípady komentoval strohým Nevidím). 
Niekedy nás totiž najmä výsledky nov}ch, neošúchan_ých (možno 
aj neoverených) metodík nútia opa!me robiť ~ávery, ktoré sú 
na samotnom zdanlivom astr( no:"a, k1oré nie každý je ochotn_ý 
vyskúšať vlastn)imi prstami, lebo predpokladá, čo sa môže stať. 

Aj na našom geologickom poli sú odvetvia, ktoré nevyžadujú 
komplikovaný interpretačný prísrup, stačí im zistenie určitej hodnoty 

( alebo jej monitoring) a jej porovnanie s prfslušnou konvenčnou či 
legislatívnou normou. Takéto zisrenie možno z literárneho hľadiska 
prirovnať k próze - jasnej a zrozumireľnej v)ipovedi takmer novi
nárskeho štýlu, ktorá presne vymedzuje mantinely interpretačnej 
fantázie a niekedy ju potláča na úroveľí such_ých konštatácií 
s vyjadrením súhlasu alebo vera. Takéto v_vsledky sotva možno 
pokladaľ za geopoéziu, pretože ide o nespochybniteľnéfakty. Azda 
by sa dalo hovoriť o akejsi geopróze. Lenže rakýto prístup - aj ked' 
je v mnohých prípadoch potrebnv, ba nev_vhmaný - okamžite vyvo
láva otäzku, či je to cesta k d'alšiemu otváraniu nov_ých obzarov, 
evokovaniu netradičných postupov, zestovaniu hypo!éz a tým rozši
rovaniu hraníc poznania. Azda nám dáte za pravdu, že napriek 
pragmatickosti a logike je množstvo progresívnej podstaty v rakto 
chápanom „prozaickom" priestore rela1ívne malé. 

Väčšina z nás dobre pozná, ako v mnohých prípadoch úmorne 
a nezriedka úporne niekedv aj celé desaľročia skladáme z drobno
zrnných klas/ov neovereného prís1upu celkový obraz príslušného 
územia, aby sme zaškatuľkovali všerk_v jeho geologické fenomény 
do príslušnej priestorovej a časovej škály a vyzdobili ho čipkami 
tektonických, magma1ických, metamorfizých alebo aj metalo genetic
kých udalostí. A tu už nevyhnutne musí vzniknúť interakcia niekw
rých množinových grúp stojacich na vstupe pred bránami syntézy, 
čím sa vytvárajú priaznivé podmienky na vedeckú diskusiu. Tá býva 
z teoretického hľadiska veľmi prospešná a žiadaná, ale iba vtedy, 
ak dve a lebo aj viac zúčastnených strán má dostatok dôvodov 
na argumentcíciu, z ktorej možno v šťastnom prípade aj sformulovať 
prija1eľný v_vsledok. 

Dobre vieme, ako sa takáto argwnen!ácia poväčšine končí. 
Pri prezentácii menej očakávaných, neyyčajných alebo až para
doxných výsledkov úskaných nov}mi metódami a metodikami, 
čo nie je v súčasnosti zriedkavé, spravidla zaujímame zamietavé 
stanovisko napriek nedostatku vlastných argumentov, alebo pre 
nepochopenie modernejších metodík. V tak_vch situáciách odkazujeme 
autora pre nás nestrávireľnej koncepcie do sfér geopoézie. Ak sa 
okrem toho prejaví vyššie funkčné zadelenie jednej zo sporiac ich sa 
strán, v_ýsledok je jasný. 

V absolútnej väčšine prípadov teda v našich podmienkach použí
vame termín geopoézia ako hanliv_ý, aj keď jeho autor (je na konci 
príspevku) to tak asi vôbec nemyslel. Nie je zv/áštnosľou situácia, 
keď nenájdeme dostatočný prienik mno::,ín našich a súperových 
argumentov, ale hlavne pre näm nestráviteľné interpretačné závery, 
ktoré búrajú nami sta ros1/ivo budovan)i obraz o predmetnom 
území. Na druhej strane môže opačná strana preukáw1eľne opero
vať so závermi, kroré z nášho pohľadu niekedy opúšťajú zdanlivo 
pevnú pôdu axióm a vznášajú sa nad iracionálnym n-rozmernvm 
neisl)Ím priestorom fantázie , ktor_ý sa ich pokúša determinovať. 
A práve v takýchto prípadoch sa napriek viacrozmemosti i111erpre-
1ačný priestor zužuje na trojrozmerný ring, v ktorom by féro vý 
súboj tradícií a modernizmu mal posunúť stupeii poznania 
o danom probléme bli:"šie k objektívnej realite. Pretože práve tu 
možno rovnako ako v poézii mnohorak;im spôsobom vysvetliť 
obsah zisteného a chápaného a priestor na tzv. fantaz(rovanie je 
podmienen_)Í nielen samvm v_vsledkom, ale aj schopnosťou zahrnúť 
do finálneho produktu čo najviac čiastkov_ých výsledkov, pričom by 
ako poistka mali zostať aspoľi pootvorené zadné dvierka. Je to 
podmienené aj tým, že v experimenrálnych prírodných vedách 
sú vedomosti o „jave ako takom" definované jeho určitosľou, pres
nosťou, opakovatef'llosťou a demonštrovateľnosťou. To, pravdaže, 
platí skôr o fy zike a chémii. V geológii sú mantinely predsa len 
mäkšie a priepustnejšie. 

Je nesporné, že pri príliš voľnej manipulácii s dátami, hlavne 
ak sa opustí striktne určený priestor obmedzujúci teoretické základy 
tej ktorej discipUnv, sa nadoblačné V)íšin_v môžu fina/izovať 



,, ikarovsk_vm pádom". alebo, čo je rovnako bolestivé, no stáva sa, 
že nahryznuté jablko rozlom í niekto ďalší, ktorému sme svojím 
posrupom nechtiac pomohli vystúpiť na vysnívaný piedestál odbor
ne váženej veličiny. Pritom váš príspevok, ktorý hol vlastne 
„spúšťacím mechanizmom riešenia problému", zosráva zabudnurý 
v úzadí. Ale to užje riziko procesu vedeckého poznávania. 
Podľa nášho názoru by odborný spor, ktorý sa niekedy reťaú 

profesijným životom niekoľkých generácií, ak sa vedie korektne 
( čo je skôr zriedkavosťou), by mal v každej zo zúčastnených strán 
znásobovať úsilie získať čo najviac relevantných údajov na podporu 
vyššej hodnovemos1i vlastnej platformy a snahu prehiť čo naj
väčším esom úsilie pro!ivníka. A práve takýto zdanlivo (možno aj 
pravdivo) antagonistický proces, slimu!ujúci hlboké analýzy každej 
zo zúčasmených strán, v konečnom efek1e pomáha niekedy vyryžo
vaľ zlatinky poznania, ktoré sa vďaka svojej kvalite potom môžu 
zaradiť medzi základné stavebné kamene príslušnej disciplľny alebo 
medzi poznatky o danom georegióne. Tento proces možno v istej 
miere prirovnať k dôkazu sporom, ktor)í sa veľmi efektívne využíva 
v matematických disciplínach. Tu je azda namieste zacitovaľ staro
gréckeho predsokratovského filozofa Herakleita z Efezu (6.-5. stor. 
pred Kr. ). k1orého filo zofia vzniku nesie základnú definíciu Z boja 
protikladov sa rodí harmónia. Čiže nie je to nič prevratné - v spore 
sa rodí kvalita a závisí od intelektuálnej úrovne, a hlavne výšky étosu 
„porazenej strany ", s akou mierou diplomacie sa vie so vzniknutou 
siruáciou so cťou vyrovnaľ. Ak chápeme harmóniufilozoficky ako 
súhrn rozličných častí v rozčlenenom celku, zisťujeme, že práve 
lento postulát pri dokazovaní našich hypotéz by mal byľ cieľom 
výsledného snaženia. 

Je pravda, že v klasickej poézii ani v geopoézii sa nemožno úplne 
vyhnúľ ultramodeniislickým smerom, ktoré niekedy majú za sebou 
len malú porciu racia, ale predsa len si zaslúžia pozornosť, pretože 
často upozornia na fakt , ktorý sa zvyčajne zanedbáva, alebo ak 
sa zo subjekrívnych stanovísk nezanedbáva, lak je aspoií potlačený 
na úroveľí šumu prirodzeného pozadia. Aj módne prvky sú veľmi 
časté, je v nich úsilie poukázať na Io, že držíme krok so svetom, 
vieme o tom, čo letí a čo je vo všeobecnosti akceptovateľné 
a akceptované. Niekedy to vedie až do siiuácie, že často „posiliíujeme" 
už overené fakly prvkami viacnásobne rejuvenizavanej tektonickej 
gymnastiky do formy, ktorá je práve módna, a rak dokazujeme svoju 
svetovosť s cieľom umocniť pocit, že sme in. 

GEOPOÉZIA JE PROBLÉM KORELUJÚCI VEĽMI 

VECA PODOBNÝCH FORIEM CHAOSU 

A ICH KORESPONDU.IÚCICH FAKTOV. 

(CITÁT BLÚDIACI WEBBOVÝMI STRÁNKAMI.) 

Ak sa hlbšie zahľadíme do našej stavovskej pospolitosti, musíme 
si otvorene a úprimne položiť otázku, či sme všetci schopní vytvoriť 
dielo s poetickými črtami s aspoi'í čiastočnou logickou súslednosťou. 
Veď nie každý má poéziu zakódovanú vo svojom DNA a z toho je 
zrejmé, že - bez urážky - nie ka ždý dokáže nadčasovo vykresliť 
chápanie príslušnej oblasti či lokality. Prilom je viac ako jasné, že 
mnohí geológovia nepíšu poéziu, ale pozerajú na riešen)i problém 
poetickými očami, a to bez ohladu na to, či majú na nich šošovky 
napr. petro!ógie, tektoniky, palynológie, stratigrafie alebo geofyziky. 
Práve takíto ľudia nosia vo svojom egu presvedčenie, že sa srdcom 
chápané geologické fakty stávajú poéziou, a ak sú písané v správ
nom formáte, spôsobujú autorovi, ktorý miluje geológiu a poéziu, 
neskalené polešenie. 

Lenže vráťme sa k už spomínanej próze. Čo je teda dôležitejšie, 
podsrarnejšie? Nesporný je fakt, že praktické geologické odvet-

via, ako je geotechnika, hvdrogeológia a geofakrory životného 
prostredia, riešia skôr prozaické úlohy, ktoré často v_vžaduje 
samotná existencia civilizácie. S poetickejším prísrupom sa 
možno stretnúľ skôr v základnom v)iskume. Kde je teda zdanlivá 
čiara, hranica rozdeľujúca racia a imaginámosľ v našich inter
pretáciách? 

Na túto otázku veľmi ťažko priamo odpovedať, pretože hranica 
nie je stála ani ostrá, lebo ide o veličinu pružne sa pri spôsobujúcu 
časovým, metodick)ím, prísrrojov_ým a náwrov}m prístupom a mož
nostiam. Zrejme ani nie sme povolaní na to, aby sme definovali jej 
pevnú lokalizáciu v uvedených intenciách. 

Na druhej strane sa núka re/arľvne riešenie v tom, že geopróza 
a geopoézia sú párové fenomény žijúce v symbióze azda od 
počia1kov geológie. Výnimkou je len to, že geoprózu ( ak si môžeme 
dovoliť tento lermín použiť) vnímame akosi automaticky, bez toho, 
aby sme si uvedomovali jej exisrenciu, k_vm geopoézia je termín, 
s ktorým sa narába pomerne časro. Ak by sme sa mali striktne 
držať filozofických definícií, tak do geoprózy by sme nemohli 
za radiť ani riešenia vychodiace z empirizmu, krorý sa v geologic
kých vedách presadzuje a často používa ako rozhodujúce závažie 
pri riešení odborných sporov. Na po1vrdenie toho možno uviesť, 
že hlavne pri riešení ložiskových problémov tento princíp neplní 
vždy dôsledne svoju funkciu, a tak v konečnom efekte sravia inter
pretované závery do pozície čírej geopoé::,ie, navyše bez možnosti 
urohit' korekcie. 

Ceoprózu a geopoéziu možno chápať podobne ako akciu a reak
ciu vo fyzike, princíp jing a jang v taoisrickom učení alebo, ak si 
želáte, ako pravú a ľavú s/ranu spektra v politickom živote. Príkla
dov sa dalo uviesť neúrekom. Znamenalo by to, že ide o elementy, 
ktoré nemôžu jesrvovať jeden bez druhého, pretože· sa vzájomne 
ovplyviíujú, podmieľiujú, dopÍ1'íajú a v prípade potreby aj zamietajú. 

Obávame sa, že sme čitateľa, ak sa prepracoval až do tejto časti 
príspevku, neuspokojili z hľadiska odpovede na otázku v jeho 
názve. Ako vidieť z uvedeného, odpoveď nie je vôbec jed11označná, 
podobne ako je to pri väčšine výsledkov dosiahnur_,ích pri geologic
kých prácach. 

Nemyslíme si, že sme geopoézi11 definovali vyčerpávajúco, 

že sme odhalili všerkv jej stránk_v a aspekry, le11 sme na jej preuká
zateľnejší opis museli použiľ jej antagonistick_v náprotivok - geo
prózu, klorá sa ako termín nespomína vo zvukovej alebo písanej 
forme, ale slúži ako rmeliace médium medzi inrerpreračnvmi 
vývodmi, čím ich čaSio približuje k objektívnej rea/i1e. To znamená, 
že vo v)ísledkoch prác vžd_v figuruje , hoci si jeho existenciu neuve
domujeme, pričom má 11e;:,astupiteľné mies/O v spekire výsledkov 
geologických vied, a to vo funkcii uzem1'íovacieho média poetických 
výšin inrerpretácie. 

V každom prípade si myslíme, že zdravá dávka poézie v geológii 
nemôže škodiť, najmä ak vyvolá diskusiu, ktorej záve ry rozšíria 
obzor poznania v is1ej oblasti. Z [(lkéhoto pohľadu by potom termín 
geopoézia mal niesť atribút uznania. Samozrejme, proti takému 
záveru možno uviesť nemá/o relevantn)ich námietok, a tak si 
na jeho podporu dovolím citovať profesora R. Frodemana: ,,Geolo
gický pohľad je poetické videnie marginalizované triezvosťou vedy 
- je to séria prudkých výskokov v imaginárnych predsta~·ách, 
ktoré sa snažíme zreálniť procesom rôznych testovaní a meraní. 
Hlavne terénni geológovia, odmietajúc stereotypy vedy, sú klanom 
tajných poetov. Geologické ponorenie sa do problému je druhom 
chodiacej meditácie," 

Ak by sme sa mali swtož.niť s takouto definíciou, potom sme poetmi 
[Clkmer všetci. Alebo si myslíte, že nemám pravdu ? 

L. Kucharič 



Quo vadis, granitová petrológia? Status quo po 
S. Huttonovom sympóziu v Japonsku v roku 2003 
Prednáška v SGS 27. novembra 2003 

Keď v roku 1987 skupina škótskych a anglických „granitárov„ pod 
vedením Dr. Eda Stephensa zorganizovala v Edinburgu granitové sympó
zium pri 200. výročí publikovania práce Jamesa Huttona, ktorou zavŕšil 
spor neptunistov a pl utonistov. pravdepodobne nik netušil. že sa tým 
založila tradícia čisto granitových sympózií. na ktorých sa stretávajú geo
lógovia zaoberajúci sa granitmi raz za štyri roky. 2. Huttonovo granitové 
sympózium bolo v roku 1991 v austrálskej Canberre a dalšie v Marylande, 
v College Parku pri Washingtone v roku 1995. V roku 1999 na 4. Hutto
novom sympóziu vo francúzskom Clermonte-Ferrande po hlasovaní 
účastníkov na záverečnom zasadnutí zvíťazil japonský návrh pred návr
hom juhoamerických krajín (Argentína. Peru a Chile) a tým vznikla 
možnosť zorganizoval nasledujúcu „granitovú olympiádu" v Krajine 
vychádzajúceho slnka. 

Organizačný výbor 5. Huttonovho granitového sympózia pod vede
ním prof. Šunša Išiharu z Geologickej služby Japonska sa rozhodol 
zorganizovať sympózium v centrálnom Japonsku - v malebnom meste 
Tojohaši pri pacifickom pobreží v priestoroch Aičskej univerzity. 
Vedeckému zasadaniu predchádzali štyri predkonferenčné exkurzie 
do významných granitových lokalít Japonska a po skončení sympózia 
bola jedna exkurzia v severnej časti na ostrove Hokkaido. Na symóziu 
sa zúčastnilo 208 vedeckých pracovníkov z 25 krajín celého sveta. 
pričom dominovali účastníci z jv. Ázie. Austrálie a USA. Z európskych 
krajín pri šlo podstatne menej zástupcov ako zvyčajne . veď z takých 
„granitových obrov", ako je Spanielsko a Taliansko, neprišiel nik. Zo 
stredoeurópskych postsocialistických krajín sa predstavili iba dvaja 
zástupcovia. pričom Dr. Janoušek z Prahy v skutočnosti reprezentoval 
Univerzitu v Salzburg~. k?e lev súčasnosti na postdoktorandskom pobyte. 

Vdaka podpore z SGUDS a Univerzity v Nagoji sa mohol na tomto 
sympóziu zúčastniť aj autor tohto príspevku a reprezentovať Slovensko 
tromi príspevkami ( dvomi prednáškami - jednou ako prvý autor a poste
rom s japonským spolupracovníkom), čo sa dá pokladať za úspech, lebo 
zo 180 prezentovaných príspevkov bol na ústny prednes vyzvaný len 
každý štvrtý autor. Špecifikom Huttonových granitových sympózií je, že 
sa nedelia na paralelné sekcie, čo je typické pre iné „monsterkonferencie•', 
čiže všetci účastníci (okolo 200 ľud0 si v pohodlí jedného kvalitného audi
tória môžu vypočuť všetky vybrané príspevky, takže odpadá presúvanie 
do rozličných sál, ale na druhej strane tento maratón trvá štyri dni. 

Odborný program sympózia v Tojohaši otvoril Dr. lšihara a prezen
toval svoje 30-ročné štúdium redoxného stavu granitoidov v závislosti 
od zdroja hornín a tektonického prostredia vzniku granitoidov. 
V dalšom príspevku Dr. Blundy z Bristolu podal genézu kyslých vápe
nato-alkalických magiem v závislosti od frakcionácie hydrátovaných 
bazaltov v spodnej kôre. Na záver otváracej sekcie prof. Chappell 
zo Sydney navrhol jednotný model vzniku granitov podľa zloženia 
zdrojových hornín a fy zikálnochemických podmienok tavenia. V sekcii 
A-1, zameranej na UH metamorfózu a tavenie v extrémnych podmienkach, 
sa okrem iných predstavil aj Simon Harley z Edinburgu, Hassina Mouri 
z Pretórie. ale aj Vojtech Janoušek zo Salzburgu (Prahy). Diskutovalo 
sa o korundových a zafirínových granulitoch a cordieritových migmati
toch v závislosti od prehriatia kôry v spodnej časti od plášťového tepel
ného zdroja. V sekcii A-2 - Anarexia a segregácia taveniny v spodnej 
kôre - referoval Michael Brown z Marylandu o extrakcii taveniny 
z mikrodomény - submikroskopických rozhraní minerálov cez strižné 
zóny a prívodné kanály po makrodoménu plutónov. Peter Nabelek 
z Missouri prezentoval generovanie známych leukogranitov z Mount 
Rashmour, ale aj himalájskych leukogranitov ako debydratačné tavenie 
muskovitu vo vrchnej kôre (do IO kbar) pri zvýšenom termálnom toku. 
Tony Kemp z Bristolu predstavil genézu kôrových magiem v trenčo-

vých oblastiach ako kombinovaný proces tavenia heterogénneho zdroja 
produkujúci nemiešateľný restit a frakcionovanú taveninu. ktorá sa 
potom môže asimilovať. Sekcia B- 1 - Procesy v magmarických kozu
boch - bola zameraná na identifikác iu procesov prívodu bázickej 
magmy do felzického - kyslého magmatického re ze rvoára , ako aj 
na asimiláciu a frakcionáciu . Popri iných svoje náhľady prezentoval 
Calvin Milier z Nashvilu a Michael Higgins z Quebeku. Sekcia B-2 
- Prepojenie medzi plutonickými a vulkanickými procesmi - bola zame
raná na identifikáciu časových a priestorových vzťahov týchto procesov. 
Bernard Barbarin z Clermontu-Ferrandu sa trad i čne venoval mafickým 
enklávam a Rod Metcalf z Las Vegas vystupovaniu obidvoch foriem 
v súčasnom eróznom zreze v Colorade a v Sierre Nevade. Sekcia C-1 
- Mladé granity v subdukčnom prostredí - akcentovala. že magmatizmus 
konvergentných okrajov je rozhodujúci pri formovaní mladej kontinen
tálnej kôry. Na podobnosť procesov v generovaní archaických a súčas
ných TTG upozornil David Champion z Canberry. Jošijuki Tatsumi 
z Jokosuky predstavil originálny model .. subdukčnej továrne•· produku
júci vápenato-alkalické andezity. Bernard Bonin z Orsay predstavil pla
giogranity z ofiolitického komplexu vardarskej zóny ako produkt 
extrémnej magmatickej diferenciácie. V sekcii C -2 - Granity ako 
produkt inuakôrového prepracovania - sa Bili Collins z Newcasllu 
zaoberal vznikom tzv . postkolíznych granitov v podmienkach ustupujúcej 
(roll-back) subdukcie. Autor tohto príspevku predniesol názor na genézu 
trondhemiticko-tonaliticko-granodioritických hornín v Branisku. 
Wolfgang Todt z Mainzu analyzoval koexistenciu dioritickej a granitickej 
magmy v Nízkych Tatrách na základe ich izotopi ckých charakteristík. 
Sekcia C-3 - Tekronická kontrola generovania a inrrúzií grcmilových 
magiem - bola zameraná na identifikáciu spôsobu umiestnenia a tvaru 
plutónov v kôre na základe terénnych. štruktúrnych a geofyzikálnych 
metód Eric Ferré z lllinoisu prezentoval štúdium tabulárnych plutónov 
pomocou anizotropie magnetickej susceptibility (AMS). Keith Benn 
z Ottaw y sa zaoberal umiestnením granitov5,ch plutónov Abitibi 
v rámci regionálnych orogénnych fáz na základe terénneho štruktúrneho 
výskumu. V sekcii C-4 - Nový pohľad na ázijské graniry - sa vystupu
júci autori zamerali na vzťah granitov a rudných ložísk (Kohei Sato 
z Tsukuby. Nikolaj Gorjačev z Magadanu), ako aj na formovanie kôry 
na základe štúdia Sm-Nd izotopov - Bor-ming Jahn z Taipei. Sekcia 
D - Cranitoidy a mineralizácia - bola zameraná na úlohu volatílií , 
halogenidov a kovov pri formovaní ložísk zviazaných s granitoidmi 
(Munetomo Nedači z Kagošimy a Phill Piccoli z Marylandu). ako aj 
na štúdium textúry. petrografie a petrochémie pri identifikácii ložísk 
(Phill Blevin z Tuggeranongu a Phill Candela z Marylandu). Poslednú 
regulárnu prednášku predniesol Dr. Alan White z Melboume a sumarizoval 
v nej svoje 30- ročné štúdium granitov typu Ia S na základe detailných 
petrografických znakov. pričom predstavil novú koncepciu vysoko
teplotných/ nízkoteplotných granitov ako analógov granitov typu Ia S. 

Záverečný míting sa niesol v duchu sumarizácie výsledkov jednotli
vých sekcií, ako aj volby miesta nasledujúceho - 6. Huttonovho grani
tového sympózia v roku 2007. Po dvojkolovom hlasovaní z troch pred
stavených návrhov ( 1. India - himalájske kolízne granity. 2 . .Južná Afri
ka - granity archaickej Barbertonskej oblas ti . a 3. USA - kriedové gra
nity Sierry Nevady) napokon prešiel návrh C1častníkov z .Južnej Afriky. 

V odpovedi na titulnú otázku je vhodné uviesť, že súčasný pokrok v štúdiu 
gran itových komplexov smeruje k využívaniu matematických modelov, 
ale aj k širokospektrálnemu. komplexnému výskumu s dobre definova
ným terénom , s využitím geofyziky a súčasných analytických možností. 

Milan Kohúr 



Konferencia Petrológia a jej aplikácie - súčasnosť a perspektívy 

16. septembra 2003 sa v Bratislave pod záštitou dekana Prírodo
vedeckej fakulty UK doc. R>!Dr. Antona Gáplovského, DrSc. , 
uskutočnila konferencia Petrológia a jej aplikácie - súčasnosť 

a perspektívy. Katedra mineralógie a petrológi e Prírodovedeckej 
fakulty UK ju venovala prof. R>!Dr. Dušanovi Hovorkovi , DrSc., 
pri jeho významnom životnom jubileu. Odbornými garantmi akcie 
boli: prof. RNDr. Anna Vozárová, DrSc. , doc. RNDr. Marián Putiš, 
DrSc., ako host, doc. RNDr. Igor Petrík, CSc., RNDr. Ján Spišiak, 
CSc., RNDr. Milan Kohút, CSc., a RNDr. Oto Miko, CSc. (Slovenské 
národné múzeum). 

Konferencia bola dobrou príležitosťou na disku siu o hlavných 
smeroch petrologického výskumu nielen v teoretickej oblasti, ale aj 
vo sfére priemyse lných technológií a kultúrneho dedičstva. Tema
ticky bola zameraná najmä na krustálny vývoj - magmatické 
a metamorfné udalosti, sedimenty ako indikátory geoprostredia, 
petroarcheológiu a kultúrne dedič stvo a na aplikáciu petrológie 
v priemyselných technológiách. 

V úvodnej, slávnostnej časti konferencie ocenil dekan Prírodo
vedeckej fakulty UK dlhoročnú vynikajúcu prácu jubilanta Zlatou 
medailou Prírodovedeckej fakulty UK a zároveň mu na návrh 
geologickej sekcie Prírodovedeckej fakulty UK za vynikajúce 
vedecké výsledky dosiahnuté celoživotným výskumom Západných 
Karpát a tetydnej oblasti Európy a za priekopnícku pedagogickú 
činnosť v odboroch geologických vied na Prírodovedeckej fakulte 
UK odovzdal Medailu Dimitrija Andrusova. 

V plenárnej časti konferencie bol i nasledujúce vyžiadané odborné 
referáty: 

Miloš Suk: Metamorťní události ve vývoji kontinentální kury 
Zdenék Kukal: Charakter sedimentôjako klíč k porozumení geo

logickým procesum 
Miroslava Gregerová: Technolitologie,její současnost a perspektíva 
Antonín Pi'ichystal: Petroarcheologie ve strední Ev ropé po triceti 

letech 
Igor Petrík: Otvorené a zavreté systémy v kryštalizujúcich tave

ninách 
Referáty prihlásených účastníkov a diskusia k nim boli v dvoch 

sekciách: 

1. krustálny vývoj - magmatické a metamorfné udalosti 

M. Kohút, K. Nagamine a A. Pieczka: Uhlíkaté plyny a amónium 
v granitických horninách Západných Karpát 
O. Miko a I. Petrík: Nový nález paleoryolitov typu S v Nízkych 
Tatrách 
J. Spišiak a T. Mikuš: Akcesorické Cr spinely zo sedimentov 
a magmatitov mezozoika Západných Karpát - zloženie, význam, 
geotektonické interpretácie 

M. SUK: Metamorphic event in the continental crust 
development 

The deve!opmenl of the continental lithosphere proceeded in cycles of 
the fall of giant continent into srnall ones and thcir consequent conncction 
into new homogeneous supercontinent. There are well known three such 

L. Hraško: Polyfázový vývoj granitoidných hornín v kohútskej 
zóne veporika 
M. Dyda: Horninové sklá - referenčná báza pre hustotné limity hornín 
J. Stankovič, M. Kadlečíková a J. Breza: Zachované exsolúci e klino
pyroxénu v ortopyroxéne z metaultramaťickej horniny pri Sedliciach 
(Západné Karpaty) a ich identifikácia Ramanovou spektroskopiou 
S. P. Korikovsky, S. Karamata & D. Mi lovanovic: Phase relati ons 
and P-T conditions of metamorphism of eclogites and cclogitized 
metagabbro in the Serbo-Macedonian massif 
S. Jacko: Sukcesia tektonometamorťných paragenéz vo veporiku 
Čiernej hory 
M . Putiš: Petrologicko-reologické profily alpínsky reakti vovaného 
fundamentu Východných Álp a Západných Karpát 
P. Ivan: Indície metamorfných podmienok fácie modrých bridlíc 
v polyštádiovo metamorfovaných paleozoických komplexoch rako
veckej a zlatníckej formáci e gemerika 
M. Ondrejka, M. Kubiš a P. Uher: Chemické zloženie a typol ógia 
zirkónov spodnotriasových magmatitov typu A Západných Karpát 
Š. Méres a O. Miko: Geochémia rúl kryštalinika Žiaru 
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technológiách 
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kčných podmienok vodnej panvy 
A. Vozárová: Zdrojové oblasti spodnotriasových sedimentov tatrika 
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L. Illášová (predmesol M. Soják): Petroarcheológia na Slovensku 
a jej výsledky 
I. Cheben: Súčasnosť a perspektíva petroló>?"ie z pohľadu archeológa 
Š. Méres, K. Dubľková, I. Cheben a D. Ho;orka: Kamenné artefakty 
zo zelených bridlíc lokality Bajč - zloženie amfibolov 
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K. Dubfková 

cycles - Pangea. Rodinia and Yaalbara. These cycles accelerate and therefore 
before Vaallbara existed only the primary continental lithospehere - Proto
gea, which has been consolidated about 4 .0 Ga ago. Contemporaly ended 
the Pangea cyclus a begin a bear of the new giant continenl - Geosia. 
lt scems - in accordance with contemporancous temperature - press ure 
regime of the continental lithosphere - that in various periods of these 
cycles the metamorphic conditions markedly changes. 



M. GREGEROV Á: Technolitologie - současnost a perspektíva 

Petrografie technických hmot a její častá zámena s obsahovou stránkou 
technické petrografie vedly autorku k formulování nového interdi sc iplinár
ního zamerení. Technolitogie (technická aplikovaná petrografi e) se zabývá 
studiem technických hmot (hornín), tj. materi álu vlastnostmi podobnýc h 
prírodním horninám. Pokud pod termínem hornina budeme chápal seskupení 
minerdlních zm a/nebo pevnou prírodne, umele a/nebo kombinací obou 
vznik/ou !cirku rvoľenou krysra ly, skle111, pľe111ene11ou organickou hmmou 
ľi kombinací rechro komponelll, zjistíme, že mezi technologickými produkty 
existuje nespočet materi álu, které ji splňují. Gregerová (Gregerov á, Fojt 
a Vávra, 2002) je souhrnne označilajako technolity. 

Technolity jsou monominerální i polyminerální látky rozdílné techno
geneze a veku. s truktur a mikrostruktur, minerálního složení, fyzikálních 
a chemických vlastností. Mezi minerály technolitu existují minerály primární 
i sekundární. stabilní. metastabilní a nestabilní. Z hlediska mineralogického 
odpovídají ruzným minerálním trídám . Minerál y technolitu - vzhledem 
ke své genezi v souvi slosti s tím. že často tvorí tzv. pevné roztoky, i s tím, 
že nekteré z nich nemají prírodní ekvivalenty - nej sou uvedeny ve Strunzove 
mineral ogi ckém systému a nejsou klas ickými mineralogy považovány 
za minerály. Obdobná situace je i u skupiny tzv antropogenních minerálu 
au biolitu. 

Pfíspevek si k lade za cfl uvést pfehled součas nýc h smeru a metodik 
uplatňujících se ve výzkumu technolitu . prokázat oprávnenost a naznačil 
perspektívu uplatnení mineralogie a petrologie pfi studiu technolitu s užším 
zaméfením na sféru materiálové ho inženýrství. 

Z. KUKAL: Charakter sedimentu jako klíč k porozumení 
geologickým procesom 

Rozpoznání hlavních udá lostí ve vývoji -Zeme je založe no pfedevš ím 
na výzkumu sedimentu , čímž, samozrejme. nepodceňuj eme význam vyvrelín 
ani metamorfik. Studium sedimentu je intímne propojeno s fosiliemi, tedy 
s paleonto logií, obe specializace mají mnoho společných cílu a mnohdy 
se jejich metody i výsledky pfekrývají. Podl e sledu sedimentu a druhu jeho 
pferušování by! již v 18. století odhadnut a počítán geologický čas. Podle 
rychlých zmen ve vertikál ním sledu a atraktivních a cizorodých vložek byly 
rekonstruovány mimofádné události ve vývoji Zeme, tzv. eventy. 

Není po treba zdu razňov at, jak široký záber má sedimentologie , neboť 
zahrnuje vše od terénního studia pres klasickou mikroskopickou petrologii 
až k ultramikroskopii, izotopovou geochemii a nejmodernéj ší fyzikálne 
chemické metody. Cíle jednotlivých sedimentologických výzkumu 
se mohou li šit. celkove však od nich očekáváme fešení, ba dokonce vyfešení 
techto problému: 

1. Rekonstru kci sedimentačního prostredí a mechanismu sedimentace 
(batymetrie. paleosalinita, rozsah pánve). 

2. Rekonstrukci paleoklimatu. 
3 . Rekonstrukci geotektonických podmínek sedimentační pánve Uedná-li 

se o aktivní č i pasivní okraj pevniny, o sedimentaci na pevninské 
či oceánské kllfe , o pánev na stabilním , prípadne nestabilním še lfu č i 
v geosynklinále) . 

4. Rekonstrukci zdroje k.Jastického materi álu včetne zobraze ní paleogeo
grafických podmínek širšího okolí pánve. 

5. Pomoc pfi definici stratigrafických jednotek, zejména v mocnejších 
sériích sedimentu bez fosílií. 

6. Regi straci mimofádných událostí, tzv. eventu. 
7. Posouzení geologických procesu po sedimentaci a zániku pánve (napr. 

výpočet mocnosti sedimentárního pfekryvu, rek onstrukci d iagenetických, 
anchimetamorfních a metamorfních zmen). 

Nezmiňujeme se zde o praktické a ekonomické sedimento logii, fešící 
probl é my výskytu a s ložení neras tných surovín. ]menova né cíle j sou 
neskromné a lze jich dosáhnout s ruzn ým úspechem, postupujeme-Ii pfi 
výzkumu interne (dovnitf vzorku) nebo externe (od vzorku do jeho okolí). 
Jako prík.Jad volíme vzorek droby. tedy pískovce s vétším množstvím nesta
bilních klastu a jílovito-siltové matrix. Interní postup j e následující: vzorek 
droby - mikroskopie, težké minerály, lehká frakce včetne typu kremene. 
charakter slídy , chemické složení (hlavné posouzení zralosti pomocí pomeru 
Al 2O_/Na2O). Externí postup lze charakterizovat tak to: Vzorek droby - sedi-

mentární te xtury ve vrstve. charakter pfímého podl oží a nadloží. pozice 
ve vrstevním sledu , laterální prechody. Jako príklad jsme úmys lné zvolili 
drobu, neboť ta mč1že sedimentovat prakticky ve všech prostfedích. v jakém
koli paleok limatu a ve všech geotektonických podmínkách. Stejný postup 
(interní a externí) používáme u všec h sedimentu. U nekterých je situace 
snadná, neboť samotný vzorek zúží podstatne výber možností. Jako príklad 
môžeme uvést evaporit (sádrovec , anhydrit. kamenná sul ) či uhlí. U zmiňo

vané droby nebo treba u mikritové ho vápence je eliminace možností daleko 
obtížnejší. Zvolení vhodných kombinací interních a externích postupu záv isí 
na sedimentologovi, jeho erudici a ji sté i na možnostech jeho ústavu a labo
ratofe. Mnohdy jde o rutinu , vetšinou však o odpovedný, náročný . bohudíky 
však nesmírne zajímavý úko l. 

A. PRICHYSTAL: Petroarcheologie ve strední Evrope 
po tficeti letech 

Zhru ba pred tficeti lety (v le tech 1970-1 975) se v te hdejším Česko 
slovensku začala dal ší etapa spolupráce mezi petrografy a archeology. J. Štelcl 
a J. Malina (oba z brnenské univerzity) v nekolika pracích vy mezili vední 
obor s názvem petroarcheologie. Svoj e predstavy publikovali rovnéž 
nemecky. anglicky a rusky , takže termín petroarcheologie se stal známým 
a používaným ve značné části východní Evropy, zejména v Polsku (2nd lnter
national Seminar on the Petroarchaeology. Wroclaw 1980), Bulharsk u 
(3'd Seminar. Plovdiv l 984). Maďarsku a v západní Ev rope se pomerne 
dobre ujal ve Francii. V ostatních ze mích se spíše setkáváme se širšími 
pojmy geoarcheologie (napr. USA, Egypt) nebo archeometrie , do nichž je 
zahrnula i zmínená petroarcheologie. O ba autori rovnež ukázali na škálu 
možností využití petrografie v archeologii a informovali o výsledcích studia 
surovín paleolitických i neolitick ýc h štípaných industrií. neo litických bro
ušených artefaktu, rane stredovekých žernovu a brousku. kamenného sta
vebního materiálu z velkomoravských hradi št či stredovekých zaniklých 
vesnic. Jak od té doby po kročilo naše poznání u su rovín nej bežnejších arte
faktu doby kamenné - štípaných a broušených predmetu? 

Obrovský rozmach dosáhlo nejen ve strední Evrope poznání surovín 
šrípaných arrejc1ktu, ponévadž se poznatky systematicky shrnovaly ve sbor
nících z pravidelne se pofádajících symposií od roku 1969 pôvodné venova
ných pazourku, pozdeji vše m štípaným surovinám (naposledy v Bochumi 
1999). Rozhodující suroviny predstavovaly ruzné typy siliciti't, vedie nich se 
však místy výrazne štípaly polodrahokamové variety Si 0 2, kremičité zvetra
liny serpentinitu, prírodní skla ( obs idián, moldavit). kremence. porcelanity, 
kyselé afanitické vulkanity , zkfemenelá dreva atd. Část techto materiálu 
byla béhem mladší a pozdní doby kamenné intenzívne dobýv ána hornickým 
zpusobem a di'1lní práce j sou celoevropsky evidovány. Ve strední Evro pe 
má zaregistrováno pravekých dolu nejvíce Nemecko (46) , Pol sko (22), 
Madarsko ( 13). byly rovnéž popsány z území Česka . Slovenska a Rakouska. 
Na identifikaci surovín byly využity všechny moderní anal yti cké techniky. 
Transport u kvalitních težených silicitu či obsidiánu dosahoval i nekolika 
set kilometru. Nékterá zjišténí, napr o gigantické težbé v dobé bronzové. 
postrádají jednoduché pragmatické vysvetlení a j sou pfedmetem rozsáhl ých 
sociálne ekonomických spekulací o tehdejší společnosti. 

Petroarcheologie sehrála rozhodující roli pfi fešení otázek determinace 
s uro vín a hledání jeji ch pč1vodu u broušených arrefakrú. Koncentrac i 
poznatku a výmenu názorô umožnil projekt IGCP/UNESCO 442 Raw mate
ri als of the Neolithic/Aeneolithic polished artefacts: their migration paths 
in Eu rope , který ved! prof. D. Hovorka se svými spolupracovníky. Ved ie 
tradičních surovín (zelené bridlice. amfibolity, serpentinity, gabra, diority. 
bazalty, klastické sedimenty) byla popsána napr z území Slovenska rada 
méne obvyklých hornín (eklogi t, jadeitit, gl aukofanit. leptynit. pikrit. t~šínit. 
plagioklas - klinopyroxenový rohovec, klinozoisitický rohovec), v Cesku 
a Španelsku byly zjišteny sekerky z kfemenno-sillimanitových čoček. Neko
lik dobývacích center surovín bylo zdokumentováno v Českém masívu: jsou 
známy praveké lom y na mramor v kutnohorském krystaliniku, spilitová vul
kanoklastika Barrandienu, kulmské prachovce u Lipníka nad Bečvou , diority 
a zelené bridlice brnenského masív u. serpentinity v Dol ním Slezsku. behem 
projektu byla nalezena rozsáhlá exploatace kontaktne metamorfovaných 
zelených bfidlic na styku železnobrodského krystalinika a krkonošsko-j izer
ského plutonu. Jadeititové sekery z Moravy. Slovenska a Dolního Rako uska 
pfedstavují s velkou prav depodobností import ze sz. Itálie. 



I. PETRÍK: Otvorené a uzatvorené systémy v kryštalizujúcich 
taveninách 

Otvorenosi a u zavretosť systému majú v petrológi i a geochémii funda
mentálny význam. Určujú. či sú v systéme členy na obidvoc h stranách 
reakčneJ rovnice, či možno pri intepretácii použiť rovnovážn u te1modynamiku, 
alebo sa musí rátai s prínosom a odnosom látok a energie a s nerovnovážnymi 
vzťahmi. 

V 70. a 80. rokoch 20. stor. boli po ložené základ y teórie otvorených 
a uzavretých kryštalizujúcich systémov využívajúcich distribúciu velkostí 
kryštálov (CSD) 1 Randall a Larson ( 1971 ). Marsh (1989, 1999) ]. Minerály 
kryštalizujúce v orvorenom sysréme vytvárajú v grafe logpočetnosti vs. 
veľkosť kryštálov tzv loglineárny tvar distribúcie. Krivka má negatívny 
tvar· s rastom veľkosti kryštálov logaritmus ich početnost i lineárne klesá. 
Vznik takejto distribúcie je podmienený kontinuálnym prínosom a odnosom 
presýtenej ta ve nin y, ktorá prináša živ iny, udržiava konštantnú teplotu , 
rýchlosť nukleácie a odnáša rastúce kryštály· čím sú staršie (= väčš ie ), tým 
menej ich v systéme zostáva. Uzavrerý systém sa správa úplne odlišne. 
Tavenina kryštalizuje, pretože klesá teplota . čo spôsobuje rast rýchlosti nuk
leácie a zárov eň zmenšovanie objemu taveniny a množstva nutrientov 
Keďže rast rýchlosti nukleácie je exponenciálny, tvar CSD je loglineárny 
podobne ako v otvorenom systéme. uzavretý systém sa od otvoreného začne 
od li šova ť až v neskorých štádiách kryštalizácie, keď začne rýchlo klesať 
množstvo nukleácií a distribučná krivka nadobudne zakrivený ( .. hákovitý' ' ) 
tvar. Tvary CSD nesú informáciu o režime kryštalizácie a môžu významne 
ovplyv niť interpretáciu. 

V rýchlo tuhnúcich frikčných taveninách - pseudotachylytoch sú zacho
vané CSD hematitu , ktoré indikujú kryštalizáciu v otvorenom systéme. 
Na niektorých miestach možno pozorovať zmenu otvoreného systému 
na uzavretý (Petrík et al. . 2003). Iným príkladom je variský magmatický 
granát nájdený v pegmatiticko-aplitickej žile v Rimavskej Bani. Loglinárne 
CSD tu tiež považujeme za výs ledok kryštalizácie v otvorenom systéme. 
Tavenina, ktorá diskordantne preniká do biotitických rúl. tvorí nadureniny 
široké až 5 m. Tečenie zároveň neumožnilo vznik vnútornej zonality 
charakteristickej pre staticky kryštalizuj úce pegmatity. Granáty majú 
pomerne homogénne zloženie - s výnimkou rastu MnO na okrajoch , ktoré 
j e výs ledkom prínosu živín taveninou a konštantnej alebo len pomaly kJe 
saj úcej teploty Rast MnO vysvetľujeme rastom polymerizácie taveniny 
v neskorších štádiách, ktorá vytláča kompatibilné prvky (Mn) do kryštalizu 
júceho granátu. Pohyb kryštálov nesených taveninou v otvorenom systéme 
sa od frakcionácie zásadne odlišuje tým, že pritekajúca tavenina prináša 
stále nové nutrienty, takže systém sa odnosom kryštálov neochudobňuje. 

Otvorené systémy majú vlastnosti disipatívneho systému (1. Prigogine) 
- sú to vysokoe nergetické nerovnovážne systémy s nízkou entropiou. Exis
tujú. len kým trvá kontinuálny prínos a odnos energie a hmoty. Charakteris
tickými disipatívnymi systémami sú napr živé organizmy závis lé od príno
su energie. Po jeho prerušení hynú. čo znamená, že rastie entropia a systém 
sa vracia do rovnováhy Nerovnováha sa v kryštali zujúcom otvorenom 
systéme môže prejaviť v nerovnovážnom zložení minerálu - jeho zotrvanie 
v systéme je dané rýchlosťou prínosu a odnosu tavenin )'._ a nesúvisí s rých 
losiou , ktorou je systém schopný dosiahnuť rovnováhu . Stúdium distribúcie 
stopových prvkov napr. v granáte je potenciálom, ktorý môže ukázať nerovno
vážny vzťah porovnaním s koncentrác iami prvkov kontrolovanými rovno
vážnymi distribučnými koeficientmi. 

M. KOHÚT, K. NAGAMINE a A PIECZKA: Uhlíkaté plyny 

a amónium v granitických horninách Západných Karpát 

Charakter magmatických hornín býva výsledkom vplyvu viacerých fakto
rov. V prvom rade je to zdroj horniny. potom tektonické prostredie vzniku 
kontrolované tlakovými a teplotnými parametrami, dalej prítomnosť vody 
a iných zložiek ovplyvňujúcich fugacitu kyslíka v kryštalizujúcej magme. 
Oxidačnoredukčné podmienky v magme závisia od zloženi a a vzájonmého 
pomeru rôznych komponentov, ako je napr. Fe,O/FeO, SO2/H2S, N2/NO,, 
ako aj COiCH •. 

Uhlík vo forme fluida ako CO, a CH. je typickým činidlom regulujúcim 
fugacitu kyslíka v horninách. Pri petrogenetickom štúd iu sa analyzovali 

plyny bohaté na uhlík (CO,, CH •. CO. C,H, a C3Hsl absorbované v grani
tických horninách Západných Karpát (dalej ZK). Plyny sa uvoľňovali 
zo vzoriek drvením v špeciálnom zariadení v ochrannej atmosfére (Ar) 
a analyzovali FID plynovým chromatografom vybaveným CO, -CH. kon
vertorom. Hl av nou zložkou uvoľnených plynov granitoidov ZK bol CO, 
(0-393 ppm) a CH. (0-229 ppm). pričom sa potvrdila ich vzájomná dicho
tómia. Paralelné štúdium uhlíkatých plynov v granitoidoch Japonska 
a Austráli e (Nagamine et al. , 2003) potvrdilo dominanciu CH. s prispením 
CO, v granitoch ilmenitovej série alebo granitov typu S. kým v oxidizova
nejších granitoch magnetitovej sé rie , ako aj v gran iti ckých horninách typu I 
je hlavným uhlíkatým médiom CO,. Zloženie plynov ilmenitovej série uka
zuje. že CO,-CH . .. buffer'· spôsobuje nízku fugac itu kyslíka brániacu kryšta
lizácii magnetitu. Väčšina vzoriek západokarpatských granitoidov uzatvára 
CH. alebo CO2, ale väčšia čast granitoidov typu I neobsahuje nijaké CO2• 

čo evokuje fakt. že väčšina hercýnskych kolíznych gran itických hornín ZK 
typu 1/S vznikla z recyklovaného staršieho magmatického vulkanickooblú
kového zdroja (VAG) s menším prispením drobovo-a rkózových sedimentov 

Detailné geochemické štúdium v ostatných dvoch desaťročiach potvrdilo, 
že amónium (NH/ ) môže byť citlivým petrogenetickým indikátorom ovplyv
ňovania zdroja magmatických hornín sedimentárnym materiálom, prípadne 
ukazovateľom ich hydrotermálnej alterácie. Zaujímavé je, že pôvodne orga
nické/sedimentárne NHJ sa zúčastňuje na takých procesoch, ako je diage
netická rekryštalizácia. metamorfné reakcie alebo frakčná kryštalizácia. 
Výskum ukázal. že väčšina granitov obsahuje merateľné množstvo amónia 
( 10-100 ppm) v horninotvo rn ýc h mineráloch (K ž ivcoch, muskov itoch 
a biotitoch) v podobe izomorfnej náhrady draslíka. Zo vzoriek západokarpat
ských granitov sa amónium separovalo klasickou destilačnou metódou a sta
novovalo spektrofotometricky. Naš výskum potvrdil , že obsah amónia stúpa 
od bázickejších po felzickejšie granitoidné horniny s nasledt0úcimi západo
karpatskými priemernými hodnotami. diority 17.8-3.8 ppm, granity typu 1 
25,4--8,7 ppm. gran ity typ u S 36.0-17.6 ppm a muskovitické leukogranity 
47,2-18,4 ppm (Kohút a Pieczka. 2003). Prekvapujúce sú velké rozdiely 
v obsahu NH/ v rámci jadrových pohorí ZK. \Japr Malé Karpaty majú 
vysoký obsah NH/ (40-60 ppm). kým obsah vo Veľkej Fatre je celkovo 
nižší (11 -36 ppm) a nerozhoduj e, či ide o granity typu I alebo S. Velkú 
variabilitu dát zo ZK možno vvsvetlii tak, že sa časť amónia v granitoch deri
vovala z okolitýc h hornín pri ~miestňovaní plutónu asimilačnými procesmi. 

O. MIKO a I. PETRÍK: Nový nález paleoryolitov typu S 

v Nízkych Tatrách 

Na južných svahoch Nízkyc h Tatier sa spolu s kvarci tmi vyskytujú pozo
ruhodné subv ulkanické horniny žilné ho typu a ryolitického. v menšej miere 
dacitického zloženia. Petrograficky ide o porfyrické horniny (výrastlice 
vclké 2- 3 mm) s jemnou základnou hmotou, často s usmernenou (fluidál 
nou) textúrou a s viac či menej zreteľnou alpínskou foliáciou. Výrastlice 
tvorí hlavne magmaticky korodovaný kremeň. v menšom množstve K živec 
alebo biotit. Z akcesorických minerálov je charakteristický goethitizovaný 
pyrit, hojný apatit, idiomorfný zoná lny turmalín a drobný monazit. Post
magmatické premeny spôsobili dev itrifikáciu (hlavne se ricitizáciuJ matrixu, 
úplnú sericitizáciu plagiokJasu a vybielenie biotitu. Významnou črtou ryoli
tických hornín je štruktúra indikujúca ich žilný charakter. Identifikovali sme 
felzitovú, sféro litovú. mikropoikilitickú, mikrografickú a mikrozrnitú štruk
túru a mnohé prechodné štruktúrne typy. Kým sklovitá. felzitová a mikro
kryštalická štruktúra vznikla na okraji (chiíled margin) rýchlym stuhnutím, 
smerom do stredu ži ly sa vytvorila sférolitická, mikropoikilitická a mikro
grafická štruktúra základnej hmoty. Pri alpínskej dynamickej rekryštalizácii 
vznikla mikrogranoblastická a mikrolepidoblastická štruktúra. Ryolity sú 
pravdepodobne zvyškom žíl alebo silov azda prívodného kanála permského 
vulkanizmu. 

Gcochemi cky majú ryolity silne peraluminózne zloženie (ASI = 1.2-2.5), 
spôsobené hojným sericitom a drobným muskov itom v matri xe. Vzorky 
s ASI > 1.2 sú pravdepodobne zmenené. ale na primárnu peraluminóznu 
povahu horn iny poukazuje výs kyt turmalínu. Obsahom SiO, 71.6-75,3 
a sumou (KoO + NaaO) = 3.5-7 sa hodnotia ako ryolity na hranici s dacitmi. 
Zo stopový~h prvkó'v je dôležitý vysoký obsah Rb ( 181 - 265 ppm) pri níz
kom obsahu Sr (49-55 ppm), čo značí veľmi vysoký pomer Rb/Sr (3,3-5.1). 
porovnateľný napr. s kJcnoveckým typom veporika alebo s menej diferenco-



vanými gemerickými granitmi. Zvýšený obsah Rb kvalifikuje ryolity v dis
kriminačnom diagrame Pearcea et al. ( 1984) ako syn kolízne granity. Prvky 
vzácnych zemín (REE) majú pomerne plochú distribúciu (La/Yb)N = 5-11 
s výraznou negatívnou Eu anomáliou pri celkovo nízkom obsahu (IREE14 
= 340-560 ppm). Distribúcia REE je podobná, ale nižšia ako v okolitých 
ortorulách. no vyššia než v gemerických granitoch. Predbežné datovanie 
monazitu chemickou metódou na mikrosonde potvrdilo pravdepodobne 
permský vek intrúzie (280±20 Ma: F. Finger - osobná informácia). 

Uvedené mineralogické a geochemické črty - hlavne peraluminózny. 
muskovitický a leukokratný charakter. prítomnosť turmalínu, hojného apatitu 
a monazitu. vysoký pomer Rb/Sr. distribúcia REE a permský vek - pri
radujú nízkotatranské ryolity skôr ku granitoidom veporika. hlavne kleno
veckého typu (Hraško et al.. 1997), prípadne skôr ku gemerickým granitom 
ako k tatrickým granitoidom. S klenoveckým typom majú takmer identické 
chemické a mikrochemické zloženie vrátane REE, ale odlišujú sa mineralo
gicky (napr chýbaním granátov), pretože ide jednak o subvulkanické žilné 
ekvivalenty a jednak stupeň ich alpínskeho pretvorenia bol nižší. 

Tektonická pozícia i asociácia s triasovými kvarcitmi naznačuje ich spo
ločné premiestnenie. ale litologický a geochemický charakter a vek zasa 
poukazujú na príbuznosť s granitoidmi veporika. 

J. SPIŠIAK a T. MIKUŠ: Akcesorické Cr spinely zo sedi
mentov a magmatitov mezozoika Západných Karpát 
- význam, zloženie, geotektonické interpretácie 

Cr spinely majú pri riešení zdrojových oblastí a geotektonického posta
venia detritu veľký význam. pretože sú relatívne veľmi rezistentné voči 
mechanickým aj chemickým vplyvom a ich chemické zloženie a primárne 
taveninové inklúzie poskytujú dobrú informáciu o zdrojovej tavenine. 

Skúmali sme zloženie Cr spinelov z rozličných typov sedimentov tatrika, 
fatrika, manínskej a klapskej jednotky a okrem nich aj Cr spinely z mezozoic 
kých vulkanických hornín centrálnych Západných Karpát (Podmanín, 
Slopná, Košeca, Štepnica, Poniky). Spinely sa separovali z drvených hornín 
štandardným postupom (metodiku opisuje Jablonský et al.. 2001; Spišiak 
a Mikuš, 2003) a v niektorých prípadoch (Poniky) sa zloženie Cr spinelov 
meralo priamo z leštených výbrusov Spinely sme anal yzovali na elektró
novom mikroanalyzátore. 

Na geotektonickú klasifikáciu sme použili klasifikačné diagramy Cr spine
lov rôznych autorov (Diek a Bullen, 1984; Pober a Faupl. 1988; lrvine, 1967; 
Jan a Windley. 1990. a i.). Cr spinely zo sedimentov rozličných tektonických 
zón a rôzneho veku z centrálnych Západných Karpát sa ani v jednom diagrame 
jasne nediskriminovali. Väčšinou ležia v prechodných poliach. napr. v poli 
ofiolitov typu II (Diek a Bullen, 1984). Rozdiel y v zložení sa nedajú jedno
značne urč iť a relatívne velký rozptyl hodnôt je a) odrazom variácie zloženia 
spinelov v primárnych taveninách, b) odrazom zmeny zloženia následkom 
postmagmatických procesov a c) odrazom toho, že pri sedimentácii nastal 
mixing alebo resedimentácia Cr spinelov z viacerých zdrojov. 

Spinely mezozoických (kriedových) vulkanitov centrálnych Západných 
Karpát majú úplne odlišné zloženie. Ide o dva typy resp. o ich alterované 
ekvivalenty (magnetity so zvýše ným obsahom Mn a Cr). Prvý typ má 
v porovnaní s druhým nízky obsah Cr20 3 , FeO' a vysoký Al 20 3 a MgO. 
Obsah TiO, sa zistil iba v druhom type. a to 0.89- 1.l hm. %. Obidva typy 
majú takmer nulový obsah MnO, NiO a ZnO. Zrná spinelov sú homogénne, 
nevykazujú primárnu magmatickú zonálnosť ani zonálnosť spôsobenú 
aiteráciou. Vysoký obsah Ti02 determinuje vulkanický pôvod spinelov. Ani 
j eden z vyčlenených typov nie je zastúpený v detrite sedi mentov. Z toho 
vyplýva, že sedimentác ia mezozoických hornín s Cr spinelmi prebiehala. 
ked· nebola vulkanická aktivita. Spinely z vulkanitov majú na rozdiel od spi
nelov zo sedimentov pomerne výraznú lherzolitovú afinitu - sú to ofiolity 
typu I (Pobr a Faupl , 1984: Diek a Bullen. 1984). Podobné zloženie spine
lov sa zistilo aj v kriedových vulkanitoch Vonkajších Západných Karpát. 

Predpokladáme. že sa detailným štúdiom zloženia Cr spinelov - hlavne 
taveninových inklúzií v nich (Kamenetsky et al., 2002; Lenaz et al., 2000) 
- a využitím dal ších metód podarí odpovedať aspoň na základné otázky, 
a to najmä na možný rozdiel v zložení spinelov z južných (meliatskych) 
a severných (pennínskych) zdrojov, a tak dešifrovať geotektonický vývoj 
mezozoických sedimentačných bazénov Západných Karpát. 

L HRAŠKO: Polyfázový vývoj granitoidných hornín 
v kohútskej zóne veporika 

Granitoidy sa v kohútskej zóne veporika začali tvoriť v staršom paleo
zoiku a ich vývoj vo vrchnej kriede zavrsila intrúzia rochovského granitu. 
V súčasnosti permského magmatizmu je granitoidný magmati zmus kohút
skej zóny príbuzný s granitmi v gemeriku. lntrúzii rochovs kého granitu 
predchádzala alpínska rekryštalizačnodeformačná etapa. 

1 Spod11011ohercý11s ke? ( okolo 380-400? mil. rokov) resp. predhercýn
ske? štúdium je späté s granitoidmi typu S metamorfovanými na ortoruly. 
Ortoruly vystupujú ako súčasi rulovo-migmatitových masívov v oblasti 
masív u Sinca a na S od Ratkovského Bystrého, sú deformované v hercýn
skych strižných zónach a anatekticky natavované v spodnom karbóne. 
Geochemicky sú podobné ostatným ortorulám Západných Karpát. 

2. Spodnokarb!ínske štcíciium (okolo 350 mil rokov) predstavuje etapu 
rozsiahlej krustálnej anatexie za tvorby migmatitov a tzv hybridných grani
toidov . ako aj geochemicky kontrastných kremenno-albitických (leuko
trondhjemitických) a kremenno-albiticko-K živcových (leukogranitických) 
výtavkov, a to v záv is losti od protolitu (metadroby vs. ortoruly). 

Do záveru tohto štádia patrí aj tvorba intrúzií porfyrických granodioritov 
- granitov S-typu (veporský typ) , ako aj: 

- porfyrické granitoidy bohaté na K živec korimovského typu (medzi 
Muráňom a Tisovcom) (biotitický granit). 

- časi masívnych porfyrických granitoidov kohútskeho typu v mas íve 
Kohúta a Stolice na východnom okraji kohútskej zóny (ako aj biotitický 
granit - granodiorit). 

- granitoidy pruhu Krokava - Hladomomä dolina (biotitický trondhjemit 
- granodiort - granit) 

- dvojslúdné granity dubovského typu (dvojsľudný leukogranit). 
Granitoidy sú intímne späté s rulovo-migmatitov ým plášiom a vo viace

rých prípadoch sa identifikovali ich lakolitové tvary so zachovanou rulovo
migmatitovou litológiou v pod loží aj nadlož í, hlavne na východnom okraji 
kohútskej zóny. 

Vrchnokarbónske štádium (okolo 300 mil rokov), ktoré vo veporiku 
zas tupujú hlavne tonality sihlianskeho typu (typu 1). na J od muránskeho 
zlomu nevystupuje. Vo vrchnom karbóne je obl asť charakteristická klastic
kou sedimentáciou slatvinského súvrstvia (V ozárová a Vozár, 1982). 

3. Permské štcíc/ium (okolo 270 mil rokov ) reprezentujú objemovo malé 
intrúzie alebo telesá patriace do strižných zón, ktoré sa umiestňovali vo ver
kej vzdialenosti od zdroja. Patrí medzi ne dvojsľudný peraluminózny kleno
vecký granit, zhodný s granitmi gemerika (vysoký pomer Rb/Sr, zvýšený 
obsah K. Rb, B, Y, U. Be, Sn, W a F: turmalinizácia). 

4. ?rec/kriedové fäíclium (pravdepodobne staršie alpínske) preds tavujú 
mladé aplitické granity a muskovitické granity na styku s metasedimentmi 
revúckej skupiny (Vozárová a Vozár, 1982), reprezentujúce najml adš iu 
povrchovú magmatickú udalosť. Tvoria výraznú lineárnu štruktúru s jazyko
vitými intrúziami (s vyšším iniciálnym pomerom tel do metapsamitov 
rev úckej sk upiny, ako aj do starších (spodnokarbónskych) granitoidov 
Severný okraj granitu v oblasti Hnúšia - Lubeník definuje transpresná 
mylonitová zóna na styku s granitoidmi hybridného kompl ex u a tvorba 
priečneho biotitu na kontakte so svorovým komplexom (Blžská dolina ). 
Ar/ Ar datovanie muskovitu preukázalo predkriedový vek. Granity postihla 
kri edová metamorfóza a tvorba metamorfnej minerálnej asociácie. 

5. Vrchnokriedové štádium ( okolo 80 mil. rokov) reprezentuje rochovský 
granit na jv okraji veporika a na j eho styku s gemerikom kontaktne meta
morfuje styk obidvoch superjednotiek. Magma mala hlbinný zdroj. Granit je 
silne frakcionovaný a je zdrojom Mo-W zrudnenia. 

M. DYDA: Horninové sklá - referenčná báza pre hustotné 
limity hornín 

Poznanie normatívnej a meranej hustoty hornín poskytuj e špecifické 
údaje o teplote a tlaku metamorfnej rekryštal izácie. Zmena tepl otných a tla
kových podmienok a rozsah rekryš talizačných re akčných premien pod
mieňuje všeobecnú zmenu hustoty hornín. Súhrnná hustota produktov 
rekryštali zácie má potom spravidla vyšš iu hodnotu. ale normatívna hustota 
získaná z chemického zloženia horniny na bezvodnej kyslíkovej báze zostáva 



rovnaká. Hustota horniny sa teda zvyšuje na špecifickej trajektórii 
chemického zloženia, na ktorej sa dosahuje väčšia atómová stlačiteľnosť 
(<j>) súhrnných reakčných produktov 

Použitý petrologický model predpokladá, že je známe chemické zloženie 
horniny. ako aj zmeraná hustota a normatívna hustota získaná výpočtom 
z chemického zloženia horniny. Tento model berie do úvahy aj rovnovážne 
modálne zloženie horniny a výpočet hustoty horninového skla, a tak rekryš
talizácia potom vedie k zvyšovaniu hustoty do hodnôt udávaných rozsahom 
špecifických metamorfných reakcií. Všeobecným hustotným limitom hor
niny je zvolená atómová stlačiteľnosť v pyrope, ktorá dosahuje 70 % vypl
nenia štruktúrneho priestoru atómami Horniny majú vo všeobecnom 
porovnaní nižší index atómovej stlačiternosti. 

Hustota hornín a získaných horninových skiel sa merala metódou ,.vznosu" 
zmiešavaním metanolu a bromoformu, ktoré sú vzájomne miešaterné v celom 
rozsahu hustoty 0,79-2.88 g/crn1 Atómová stlačiteľnosť v porovnávaných 
minerálnych skupinách sa získala výpočtom, pri ktorom sa brala do úvahy 
1) hustota a stechiometria minerálu a 2) objem elementárnej bunky Meraná 
hustota pripravených syntetických skiel diopsidu , anortitu, akermanitu, ako 
aj horninových skiel je vo vysokej korelácii (r = 0.97) s hustotou vypočítanou 
z molárneho objemu horninotvorných oxidov a chemického zloženia. 

Opísaný prístup umožňuje numericky aproximovať osobitnú trajektóriu 
rastu hustoty horniny. Referenčnou bázou je nekryštalická štruktúrna jed
notka (NCS) - sklo získané roztavením horniny. V súradniciach hustoty (p) 
a atómo vej stlačiternosti (<!>) dávajú horniny a korešpondujúce horninové 
sklá všeobecne platný rovnaký sklon lineárnej krivky a= 21 ,6 ± 0,28. Táto 
zákonitosť potom umožňuje sledovať hustotnú zmenu konkrétnej horniny. 
predvídať hustotné limity hornín určované atómovou stlačiteľnosťou v špeci
fickom objeme a formulovať index .. zluisrenia" horniny. 

Zisťovanie maximálnej hustoty hornín je vermi dôležité v zemskej kôre 
a v plášti. ako aj v tektonickom prostredí subdukčných zón. kde rozdiely 
v husto te a objemové zmeny určujú dynamiku geologického prostredia. 

J. STANKOVIČ, M. KADLEČÍKOVÁ a J. BREZA: 
Zachované exsolúcie klinopyroxénu v ortopyroxéne 
z metaultramafickej horniny pri Sedliciach (Západné 
Karpaty) a ich identifikácia Ramanovou spektroskopiou 

Zo Západných Karpát je opísaných vyše 50 výskytov metaultrarnafických 
hornín. Jeden z nich je na kontaktnej zóne centrálnokarpatského paleogénu 
Šarišskej vrchoviny a rnezozoických hornín gemerika Čiernej hory pri Sedli 
ciach. Ide o prirodzený odkryv týchto hornín bez stôp po banskej činnos ti. 

Podľa geologickej pozície a minerálnej asociácie výskyt patrí do skupiny telies 
spájaných s horninovými sekvenciami mezozoika (dominujúcim minerálom 
skupiny serpentínu je tu chryzotil a lizardit). Horniny sedlického telesa postihla 
serpentinizácia zreterne nižšieho stupňa ako ostatné výskyty rnetaultrarnafitov 
Západných Karpát, ale sú intenzívne brekciované a brekcie spája karbonát. 
Horninové typy telesa reprezentuje harzburgit. lherzolit a dunit (peridotit). 

Rekonštrukcia kryš talizačnej histórie študovaná na spinelovorn lherzolite 
(geobarornetriou a geoterrnornetriou) pomocou koexi stencie exsolvovaných 
ortopyroxénov (opx) a olivínu umožnila stanoviť P-T podmienky horninovej 
formácie. 

Výrazne odli šná optická orientácia exsolúcií a hostiteľa opx, ako aj ich 
rozdiely v chemickom zložení boli východiskom pri ich identifikácii a štú 
diu v polarizačnom mikroskope a pomocou detektora spätne odrazených 
elektrónov (BEI) resp. kompozície v elektrónovom mikroskope. Na zistenie 
ich chemického zloženia sa použil program Sezam na WDS analýzy 
a Quantex na EDS analýzy. 

Rarnanove spektrá exsolúcií a vyrastlíc opx (hosťujúci minerál) sa získali 
na Rarnanovorn spektrometri Dilor - Jobin Yvon - Spex typu LabRarn 
v konfigurácii, kde je excitačným zdrojom He-Ne laser (632,8 nm, 15 rnW). 
Vzorka sa umiestňuje na rnikrometrický manipulačný stolík konfokálneho 
mikroskopu Olyrnpus BX-40 a vizualizuje kamerou na monitor. Rozptýlené 
žiarenie sa fokusuje na vstupnú štrbinu mriežkového rnonochrornátora. 
Použila sa mriežka 1800 g/rnrn a spektrálny rozsah 200- 1200 cm·' . Spektro
meter je vybavený vzduchom chladeným CCD detektorom s rozlíšením 
lepším ako 1.3 µrn. Spektrá (intenzita rozptýleného žiarenia verzus vlnová 
dlžka resp. vlnočet) sa spracovali programom LabSpec. Spektrometer bol 

kalibrovaný v pásme 520.7 cm· ' (pásmo rnonokryštalického Si) a 1331 cm 1 

(pásmo diamantu). Meranie prebiehalo pri izbovej teplote. čas snímania 
spektra. jeho akumulácie. ako aj velkosi apertúry a zväčšenia objektívu 
sa prispôsobili ciefom analýzy . Laterálne rozlíšenie systému (velkost analy
zovaného miesta) je pri blížne 1 µrn. 

Na vzorke exsolúcie (En-l8Fe-l Wo+sl v opx srne snímali Ramanove spektrá 
v rozsahu vlnočtov 200-1200 cm I V spektrách možno identifikovať 
výrazné vibračné pásma pri vlnočte 1010.8 cm· ', 665.7 cm · '. 393 ,6 cm· ' 
a.326,2 cm· '. dalej menej výrazné, ale na identifikáciu významné vibrácie pri 
vlnočte 1046,5 cm· ' . 853.4 cm· '. 559.8 cm 1• 510 cm·' . 358,1 cm· ' , 255 cm· ' 
a 2:,3 3 cm· ' Hodnota vlnočtu Si -O vibrácie (1010 cm 1). vibrácia väzby 
Si-O ~ri vln~čte 665 cm·' , ako aj frekvencie vibrácií. ktoré sa vziahujú 
na SiO-l rotácie a translácie vo väzbe kov - kys lík pri vlnočte pod 855 cm· ' . 
potvrdzujú prítornnosi klinopyroxénu (cpx) s vysokým obsahom CaO. 
Tieto hodnoty sú v zhode s doteraz publikovanými údajmi iných autorov 

S. KORIKOVSKY, S. KARAMATA a D. MILOVANOVIČ: 
Retrograded kyanite eclogites and eclogitized gabbro:norites 
of the Serbo-Macedonian unit, Central Serbia - Reaction 
textures and geothermobarometry 

The eclooites and eclooitezed oabbro-norites are situated in the eastern 
rnarginal pa~t of the Serb~-Macedonian cornposite unit. where the deepest 
levels of this unit are exposcd. 

Eclogires of rhe Djunis area (close to Stalač) form sorne bodies of tens 
of rneters in width , strongly recrystallized in the epidote-arnphibolite facies 
conditions. which corresponds to rnetarnorphic degree of the surrounding 
rocks. The last ones are represented by fine -grained biotite-muscovite gneisses, 
K-feldspar-bearing orthogneisses, and epidote arnphibolites. The initial 
association of eclogites is ornphacite (Ornp) + garnet (Grt) + zoisite (Zs) 
+ pargasitic hornblende (Hbl') ± Fe-Mg-poor rnuscovite (Ms)± kyanite (Ky) 
+ quartz (Qtz) + rutile (Rt). Srnall grains of Omp (50-64 % Jd) are surroun
ded by three-mineral syrnplectites - Cpx' (5-30 % Jd) + Hbl' + (Ab-Olg) 
(1-20 % An). Sornetirnes Cpx'- and Hbl ' ingrowths in syrnplectites are 
replaced in edges by actinolite, and sirnultaneously An content in associated 
Pl ingrowths is reduced by 3-5 %. Grt grains (20-33 % Prp. X" ' up to 
0.44) are either hornogeneous. or having a prograde zoning in a narrow 
external rirn. Garnets are surrounded with three types reaction rirns. In con
tact with syrnplectites there arise - either a rnonornineral Hbl 3 11 .,.c1,-rirn ( I ), 
or a double concentric rirn /2): its interna\ part - Labr (50- 65 % An)+Chl 
± Hbl \ the ex terna[ one - Hbl 3 In contact with large Hbl 1 grains sometirnes 
Hbl-l- EPre-,;eh rim around garnet is formed ( 3 ). Besi des the most rnagnesian 
garnets (X", 0.43-0.44) are frequently disrnernbered by Pl (40-50 %An)
-Hbl-l-Chl veinlets into srnall fragrnents. however more iron-rich garnets 
(X".,< 0.4) are kept as unbroken crystals. The cornposition of the pri mary 
larg~ grains of Hbl 1• which are in equilibrium with Ornp. corresponds to 
a /ow-Ti pargasite, containing up to 3.2-3.5 wt. % Na,O. Crystals of Zs 1, 

sornetirnes with inclusions of Ms ' and Qtz. are in equilibrium with Omp. 
Hbl 1, Ky and Grt. Prisrns of Ky in contact with syrnplectites are surrounded 
by triple rnonomineral concentric rnargarite-zoisite -oligoclase kelyphites: 
Ky ➔ Mrg ➔ Zs' ➔ (Olg (26 % An). Flakes of Ms 1 (Mg + Fe content is 
not more than O 12 p. f u.) form srnall oval congestions. Thus, Ornp-Grt 
(X"., up to 0.44)-Zs-Hbl-Ky-Ms-Qtz eclogites which fix a rnetarnorphic cli 
rna/ have been recrystallized and transfonned firstly into symplectiti zed 
eclogites (the initial exhurnation) , and then - into the Hbl -Grt (X" '< 0.4)
-Chl -Ep-Mrg-Ms-Pl ( 1- 65 % An)-Qtz arnphibolites (final decornpression 
and recrystallization in the epidote-arnphibolite facies conditions). The age 
of all rnetamorphic events is unknown. 

The maximum T" of eclogite forrnation deduced frorn Grt-Ornp therrno
rnetry is 530-570 °C (Ai, 1994: Krogh Ravna, 2000). and the minimum P 
estirnate based on Jd isoplets in Cpx (Holland, 1980) is 15 kbar Ternperature 
of crystallization of Cpx-Hbl -Pl symplectites instead of Ornp (Grt„m-Hbl ,)"'P' 
thermornetry) is 580-620 °C (Perchuk, 1989; Krogh Ravna. 2000) at P 7- 1 O 
kbar (Grt-Hbl-PI -Qtz barometer) (Kohn and Spear. I 990) It rneans that the 
initial part of exhurnation of eclogites occured in conditions of the prograde 
decompression, and only then it was changed by the retrograde decornpres
sion (replacernent of Grt by the Pl -Chl-Hbl association, forrnation of the 



Hbl- and Hbl -Ep rims around Grt and partia! replacement of Cpx- and Hbl 
ingrowths in symplectites by Act-rims. 

fn the Bojnik area (near Lcskovac) the uniform body of augite gabbro 
and orthopyroxene no-rites underwent the initial stage of ec logitization. 
These basics occur in a suite of biotite and two-mica paragneisses, ortho
gneisses and amphibolites. which were metamorphosed in the amphibolite 
facie s condi tions. The prograde metamorphic process in basic rocks can 
be div ided into two steps, and in the gabbro and norites they are di splayed 
in different ways. 

The 1-sr srage. In the Aug gabbro, owing to a reaction between magmatic 
Aug0 and Pl (35-40 % An) wide Grt rims (20-30 % Prp) of the homogeneo
us composition arise. The process is going on according to reac tion Aug0,,,,g 
+Pl0 ,,,g (35-40 % An) + H2O ---, Grt+Na-Aug (Omp)' +A n±Hbl 1, accompa
ni ed by partia! decomposition of andezine to anorthite and kyanite: Andz---, 
An+Ky+Na2O. T he results of these two simultaneous reactions are as follows: 
1) dec rease of the total amount of Pl, a part of its grains being replaced 
by the Grt pseudomorphs: 2) formation of external rims of Na-augite (less 
often - the low-No omphacite) containing 10-25 % Jd (more often 11-19 %) 
around magmat ic augites: 3) occurrence of a set of inclusions of the 
smallest Ky and Ca-Pl (80-97 % An) grains inside Grt - that is products of 
decomposition of the primary andezine. It is important to emphasize, that in 
di stinction from the significantly deeper eclogitcs from the Djunis area with 
the stable association Omp+ Ky, in metagabbro from Bojnik kyanite appears 
exclusively inside garnet. In Opx-Pl (~50 % An) norites the prograde 
metamorphism manifests i tself mai ni y in appearance of garnet, whereas the 
true " eclogitic" association Grt+Omp,m,·-Nu (Na-Aug) does not arise in them 
at all. At first, mag matic Opx grains in contact with Pl in metanorites are 
partially replaced by Hbl 2-rim, or by a double anthophylli te- hornblende rím: 
(Opx°,,,.,g---, Ath ---, (Hbl 1-Qtz symplecti te) ---, Plm;,). Then on the boundary 
between Opx,mg• llm , Hbl' and Pl the Grt rims ( 12-25 % Prp) with inclusi
ons of Hbl" grains are formed: Opx (Ilm, Hbl ')+ Pl (50 % An) +H2O---, Grt 
± HbF. A further increase of T 0 (the 2-nd stage), probably coinciding with 
the ini ti al decompression (t he prograde decompression) , is expressed 
in crystallization in gabbro a nd norites of fine -grained Opx-Cpx-Hbl 3-PI 
symplectites owing to a reaction between the newly-formed Grt and retai
ned magmatic Opx or Cpx. In metagabbro such symplectites arise in the 
edges of grains of Augm,g: Grt+Aug0m,g + H2O---, Opx'+ Na-A ug2+Hbl3+PI 
(-30 % An) . In metanorites, reaction symplectitic rims are formed between 
the large grains of metamorphic Grt, and magmatic Opx: Grt+Opx0"'" 

+ H2O---, Opx 1+Nu-Aug2+Hbl 3+PI (-10-20 % An). The subsequent trans· 
forma tion of metabasites reflects only retrograde decompression. Metamor
phic low0Na omphacites and Na-augi tes are partially or completely replaced 
by numerous Cpx 2(3-8 % Jd)- Hb[-l-Pl(20-35 % An) symplectites. In the 
contact between Grt and relics of magmatic Aug(Opx) the Hbl-l-Pl(20-35 % 
A n) rims are formed. And fina lly. some grains of Hbl 1·3 and Cpx are 
surrounded by Act-rims. whereas Opx in metanorites is partially replaced 
byTlc. 

The temperature of the early stage of metamorphi sm of gabbro-norites 
deduced from Grt-Hbl thermometry of the hornblende inclusions in garnets is 
450-560 °C (Powell. 1985: Perchuk. 1989) . The maximum T0 of the 1st stage 
based on Grt-Cpx thermometry of pairs Grt,.;m-Na-Aug (low-Na-Omp) from 
the matrix is 560-ó IO °C (Fonarev et al.. 199 1; Krogh Ravna, 2000). T 0 of for
mation of the Opx-Cpx-Hbl-Pl symplecti tes (the 2-nd stage) according to Opx
-Cpx thermometry is 620-660 °C (Powell , 1978: Fonarev and Graphchikov, 
1991). The maxi mum P estimate of the 1-st stage in accordance with Grt-Cpx
-Pl-Qtz geobarometry is 9-10 kb (Eckert et al.. 1991: Fonarev et al. , 1994). 
Since the pressure value is low for true eclogites, the content of Jd-molecule 
in the newly-formcd Cpx in Grt-Cpx association is not high (s 25 % ), and Pl 
is stable as a whole despite partia! replacement of a portion of it grains by gamet, 
the Grt-Cpx2-Hbl2-Pl 2 rocks. which are formed during metamorphism of Aug 
gabbro from the Bojnik area should be called semieclogites. 

S. JACKO: Hercynian tectonometamorphic paragenesis 
in the Čierna hora Mts. veporic unit (Western Carpathians) 

The most eastern segment of the Veporic unit of the Centra! Western 
Carpathians - the Či erna hora Mts. cons ists of pre-Carboniferous basement 
rocks , their Late Paleozoic to Jurassic cover formations. isolated klippes of 

the Choč nappe sequence and postorogenic - the Tertiary, prevailingly Cen
tra! Carpathian Paleogene formations. Basement rocks belonging to the 
Upper (ULU) and Middle (MLU) lithostructural units of the Variscan struc
ture of the Western Carpathians respecti vely (cf. Bezák et al.. 1997). obviously 
have a complex mineral assemblage composed of several Hercynian and 
Alpine tectonometamorphic parageneses. 

Very scarce enclaves of serpentinised metaultramaphites within the ULU 
coarse grained amphibolites indicate probabl y its paleo-Hercynian (430-380 
Ma) HD 1 evolution event. Cp to 24 % pyrope molecule content in garnet 
cores of the ULU gneisses (Jacko et al.. 1990) and a thick strip of ophtalmi
tic and stromatitic migmatites with ductilely deformed K-feldspars strongly 
remembering orthogneisses from the southern slopes of Nízke Tatry Mts. 
(Petrík et al., 1998) presumably indicate the onl y restites of the paleo-Her
cynian HD2 parageneses widely obliterated either by collisional HD3 event 
of meso-Hercynian (380-340 Ma) evol ution stage of the ULU or younger 
parageneses. Syntectonic HD1 event in the underlying MLU sheet have evi 
dently lower i. e. amphibolite facies TP parameters (Korikovskij et al., 
1990). They are documented by Bt+Mu+Pl+Kfs+Q±G paragenese of two 
mica gneisses, Hb+Pl+Ilm +Sph±G paragenese in amphibol ites a nd 
Bt+Mu+G+St+Q±Andl in mica schi sts. 

Periplutonic HD_, neo-Hercynian (340-260 Ma) event associati ng with 
granitoid emplacement bodies is known from the ULU metamorphic suite 
only. It produced Bt+Pl+Kfs+Q±Sill paragenese in gneisses and/or migma
tites and Hbl+Pl+Sph±Q±Kfs_Phl paragenese in amphibolites. HD5 meta
morphic eve nt related exclusi vely to exocontact zanes of relati ve ly younger 
leucogranites of the CLU gave rise to Ksf+Mu± Pl±Q paragenese whi ch 
replaces HD_, mineral assemblage and mineral association of bioti te grano
diorite as well. T he Early Carboniferous HD,, green-schists facies (Q+baue
ri tie Mu+Chl +Ep) diaphtori ti e paragenese associated wi th rethrusti ng 
of ULU onto MLU replaces cither se lecti vely and/or vastly the older ones. 

S. HOUZAR a V. ŠREIN: Wollastonit obsahující horniny 
ve východní části moldanubika a jejich význam pro diskusi 
regionální metamorfózy této oblasti 

Východní část moldanubi ka (MMo) se vyznačuje výskyte m rnramori'1 . 
velmi často dolomitickýc h. doprovázených pyroxenickými rulami a skarny. 
Jsou součástí tzv pestré jednotky, vyskytují se však i v gfohlské j ednotce 
ležící v jejím tektonickém nadloží. Pri kontaktu obou jednotek vystupuje 
trebíčský masív (TOM). stáfí kolem 340 Ma. Wol lastonit j e v MMo součástí 
reakční ch skarnu s minerální asociaci Wo+Di+Pl+ Ttn±Kfs±Cal±Qtz. vzni
kajících na kontaktu mramoru s cordieritickými migmatity. zvlášte na kon
taktech diopsidovo-K-živcových metatektických pegmatoidu pronikajících 
mramory. Obsah Wo se pohybuje od 6 do 65 %. 

Chemické složení wollastonitu z témef všech lokalít se blíží teoretickému 
CaSiO3, jen lokálne má vyšší obsah Fe (až 0.67 hm. % FeO; v asociaci s Fe 
granátem až 0,93 hm. % FeO). Mn (až 0.61 hm. % MnO) a T i (max. 0.1 6 
hm. o/o TiO2). Obsah Al. Mg a Na je včtšinou o rád nižší. často pod mezí 
detekce. Pro pôvodne dolomitické horniny je typic ký woll astonit s Mn> Fe. 
Pyroxen v asociaci s Wo náleží diopsidu (Hd ,2_d, slože ní plag ioklas u 
kolísá (An50 _80) a titanit má v prumeru 2.5 hm. % Al 2O.,. 

Wollastonit vznik! v mladš í etape migmatitizace, které v dolomitickýc h 
mramorech predcházela kalc itizace. patrne v souv islosti s proniky meta 
tektických pegmatoidu, a souvisle lemuje i izolované budiny techto pegma
toidu. Je soustreden pouze na okraje mramoru a to pfedevším pfi jej ich nad
loží. Blíže ke stredu čistých mramorových teles zustává asociace Cal+Qtz 
stabilní. pufrovaná interními fl uidy. a to i na bezprostfedních kontaktec h 
zmínéných pegmatoidu i v karbonátových xenolitech, které uzavírají. 
Výjimkou jsou mramory stfídaj ící se s tenkými polohami rul. príp. kvarci tu. 
Geneze Wo byla vedie príznivé vyšší T ovlivnena infiltrací H2O bohatších 
exte rních fluid do mramoru v tektonicky príznivém prostredí na hranici hor
ní n s rozdílnou kompetet1c í. Tato fluida jsou pfedevším produkty destrukce 
biotitu v okolních metapel i tech pri dehydratačních reakcích. napr 
Bt+Sil +Qtz = Crd+Kfs+H 2O. Prostorová koincidence výs kytu Wo s meta
pelity obsahujícími cordierit je zrejmá. V pfípadech vysokého obsahu Wo 
musela wollastonitová reakce probíhat v podmínkách částečného prínosu 
SiO2 a zejména odnosu CO2. Aktivita H,O však zus távala ponekud snížená. 



jak dokazuje neprítomnost vesuvianu a grossularu. Zatímco o P,c1, presnejší 
informace chybejí (lze ho odhadnou! na ,; 300-400 MPa), hodnoty T-Xc02 

j sou približne vymezeny minerální asociací Wo+Cal+Pl±Qtz na Tm,n 
= 650 °C Xrn, ;,, 0 ,2. 

Prubeh wollastonitové zóny v MMo je nezávislý na styku pestré a gfählské 
jednotky. Mladší metamorfóza s migmatitizací je tedy zrejme mladší než 
jejich tektonický kontakt. Prínos T muže souvi set s intruzí TOM. neboť horniny 
s Wo se vys kytují pauze v jeho širším okolí; napr. v moldanubiku Waldvier
telu (pestrá drosendorfská jednotka) chybejí. Pfi vlastním kontaktu durbachitu 
však Wo chybí. což je patrne dusledek zvýšeného podílu C02 v magmatic
kých fluidech a/nebo postmetamorfní kalciti zace Wo po poklesu teploty. 

M. PUTIŠ: Petrologicko-reologické profily alpínsky reakti
vovaného fu ndamentu Východných Álp a Západných 
Karpát 

Alpínska tektonotermálna reaktivácia kryštalinického fundamentu je cha
rakteristickou črtou orogénu Východných Álp a Západných Karpát. Pred
metom nášho štúdia boli zóny kriedovej strednotlakovej až vysokotlakovej 
metamorfózy amfibolitovej a eklogitovej fácie stredného austroalpinika 
a veporika. Metodický prístup zahŕňal terénny štruktúrny výskum a labora
tórne petrotektonické a petrologické metódy doplnené o izotopovú geochro
nológiu (U-Pb, Ar-Ar). 

Východné Alpy (strednoaustroalpínsky komplex Sieggrabenu a Polinika) 

Vzájomne vzdialené komplexy východného okraja Álp a masívu Kreu 
zeck vystupujú vo forme tektonických fragmentov hrubých do I km. obsa
hujú metabazity, serpentinity, mramory. pararuly a ortoruly striedajúce sa aj 
v rámci odkryvu a poskytujú obraz o prográdnej metamorfóze z vysokotla
kovej amfibolitovej do eklogitovej fácie. Mikroskopickým kritériom je 
napr uzavieranie orientovanej stavby amfibolitµ (Hbll, ±Pl 1, ±Ep. Grt, Rt. 
Zo) omfacitickým klinopyroxénom (!) a trojné body s rovnovážnou asociá
ciou Grt-Cpx 1- Hbl 1, vhodné na geotermobaromctriu. Mnohé nepravidelne 
obmedzené relikty Hbl 1. Pli a Ep v Cpx 1 predstavujú reaktanty metamorf
nýc h reakcií prechodu z amfibolitovej do eklogitovej fácie. Súčasne prizma
tický Hbl 1 a Cpx 1 (Omp) majú ostré hranice a javia výraznú rastovú pred
nostnú orientáciu. V komplexe Sieggrabenu dosiahla teplota okolo 720 °C 
pri tlakovom maxime aspoň 15 k bar (D 1 ). Komplex Poli nika zastupujú 
najmä strednoteplotné vysokotlakové Bar amfibolity až eklogity. 

Pozoruhodná je reológia exhumáci e (D2) vysokotlakových a strednotep
lotných až vysokoteplotných komplexov mikromechanizmom dislokačného 
toku a dynamickej rekryštal izácie od Cpx 1 cez Hbl 1. Pl 1, Dol, Qtz a Ca! 
s klesajúcou teplotou pri paleonapätí 100-150 MPa so stabilnou kinemati 
kou jednoduchého strihu (vrch na JJV ), ktorú interpretuj eme ako prejav 
extenzného zlomu, na ktorého báze boli exhumované HP fragmenty mecha
nizmom št ruktúrnej denudácie. Konečná exhumácia (D3) predstavuje 
kolaps kolízneho klina kontinentálnej kôry. V doménach nízkeho diferen
ciálneho napätia prebiehala namiesto dynamickej reakčná rekryštalizácia. 

Uvedené poznatky svedčia o oddelení (decoupling) a subdukci i spodno
kôrového koreňa kolízneho orogénu a tým aj o významnom podiele subduk
cie kontinentálnej kôry pri alpínskej (kriedovej) tektonotermálnej reaktivácii 
fundamentu stredného austroalpinika. 

Západné Karpaty (južné veporikum centrálnych Západných Karpát) 

Duktilná kôra (fundament a obal) južného veporika exhumovala počas 
kriedovej sini strálnej transtenzie medzi pohorelským a lubeníckym zlomom 
a bola nasunutá na seve rné veporikum po uzavretí zliechovského bazéna. 
Vyznačuje sa plastickou reológiou kremeňa a kalcitu. poloplastickou živca 
a dolomitu s dynamickou rekryštalizáciou pri paleonapätí 100-150 MPa. 
Tomu zodpovedajú aj metamorfné minerálne asociácie vrchnej časti fácie 
zelených bridlíc a spodnej amfi bolitovej fácie (Qtz. Chi , Bt. Ms-Phe. Ab, 
Grs-Grt, Czo, Cld. Ky a St). 

Získané poznatky svedčia o podsunutí fragmentu južného veporika 
v kontinentálnom kolíznom kline počas alpínskej (kriedovej) tektonoter
málnej reaktivácie. 

P. IVAN: Indície metamorfných podmienok fácie modrých 
bridlíc v polyštádiovo metamorfovaných paleozoických 
komplexoch rakoveckej a zlatníckej skupiny gemerika 

Podľa súčasných poznatkov vysokotlaková nízkoteplotná (HP/L T) meta
morf ná premena zodpovedajúca fácii modrých bridlíc jednoznačne súv isí 
so zónami subdukcie aje cenným indikátorom konvergentného pohybu lilosfé
rických dosiek daného obdobia. Na možné uplatnenie tohto typu metamorfózy 
v paleozoických komplexoch gemerika upozornila už identifikácia strednotla
kovej metamorfnej asociácie v metabazaltoch rakoveckej skupiny (Hovorka 
et al., 1988). ale priame indície v podobe identifikácie reliktov Na amfibolov 

v horninách rakoveckej a zlatníckej skupi ny sa získali až v súčasnosti. 
V rakoveckej skupine sa sodné amfiboly zistili v metamorfovanom dolerite 

až gabrodolerite v Gubarovej doline pri sz. okraji Dobšinej. Hornina sa skladá 
z prerastov stÍpčekov itého modrastého aktinolitu (so zvýšeným obsahom Na) 
a Fe-Mg chloritu striedajúcich sa s agregátmi obsahujúcimi drobnozrnný albit. 
st Ípikovitý epidot, stilpnomelán, kataklázované a leukoxenizované z rná 
pôvodne idiomorfného ilmenitu. hematit a magnetit. Na amfibol zložením 
zodpovedajúci magnézioriebeckitu tvorí zriedkavé nepravidelné útvary 
a žilky velké 10-100 µm uzatvárané v aktinolite. Príslušnosť do rakoveckej 
skupiny sa overila na hornine analogického petrografického typu z blízkeho 
okolia a vyplýva z jej geochemického typu blízkeho E-MORB/Ofľ. 

V zlatníckej formácii sa relikty sodných amfibolitov našli vo viacerých 
petrografických typoch metamorfovaných bázických hornín v oblasti na J 
od samoty Závistlivec. ktorá je súčasiou Rudnian. Charakteristická pre ne je 
minerálna asociácia albit, chlorit, epidot/klinozoisit, leukoxenizovaný ilmenit, 
magnetit a hematit a v menšej miere je v nich zastúpený aktinolit. stilpnome
lán. karbonát a fengit. V typoch s prevládajúcim albitom a oxidmi Fe tvorí Na 
amfibol - magnézioriebeckit - zriedkavé drobné zrná velké do l00 µm spre
vádzané stÍpikmi až ihličkami hojnejšieho modrastého aktinolitu . V typoch. 
v ktorých domimtje chlorit a epidot/klinozoisit. sú relikty Na amfibolu pomerne 
hojné a tvoria zrná a ich malé zhluky v rozmeroch prvých stoviek µm v pseu
domorfózach po stÍpčekovitom mineráli vytvárané agregátom chloritu s málo 
aktinolitom a titanitom. Podľa zloženia zodpovedajú riebeckitu. Primárny cha
rakter hornín s Na amfibolom si lne zastreli metamorfné premeny a výrazná 
fylonitizácia. ale zdá sa, že ich protolitom boli spil iti zované efuzívne bazalty 
aj zrnité dolerity. Geochemickými charakteristikami sa zhodujú s ostatnými 
metabazaltmi zlatníckej formácie blízkymi typu BABB. 

Všeobecne sa predpokladá, že riebeckitický amfibol vznikal v iniciálnom 
štádiu metamorfózy fácie modrých bridlíc (lawsonitová zóna) a v dalšom 
progresívnom vývoji dorastal glaukofánom. Minerálne štruktúry naznačujú . 

že v retrogresnom štádiu metamorfnej premeny bol glaukofán nahradený 
agregátom chloritu a aktinolitu. ale stabilnejší riebeckit sa zachoval. Zdá sa, 
že metamorfné tlakové podmienky aspoň v časti hornín rakoveckej skupiny 
a zlatníckej formácie presiahli minimálnu hodnotu 5 kbar pri teplote nepre
kračujúcej 400 °C. Vek tohto štádia metamorfózy však zostáva nedoložený 

M. ONDREJKA, M. KUB IŠ a P, UHER: Chemické zloženie 
a typológia zirkónov spodnotriasových magmatitov typu A 
Západných Karpát 

Ryolitové telesá spodnotriasového veku vyšších príkrovov silicika (drie
nocký a muránsky príkrov) vykazujú geochemickú príbuznosť so spodno
triasovými leukogranitmi typu A. reprezentovanými najmä hrončockým typom 
vo veporiku. Vzájomnú spätosť akcesorických minerálov (najmä zirkónu) a ich 
úzke prepojenie na spoločnú zdrojovú oblasť potvrdzuje aj ich detailné štúdium. 

Chemické zloženie zirkónov má znaky typických kontinentálnych kôro
vých granitov (obsah Hf- 1.0-1,7 hmot. % Hf02 v ryolitoch. 0,5-2,3 hmot. 
o/o Hf02 v hrončockom granite). Obsah Y je mierne zvýšený (0,4-1,0 hmot. 
% Y 20 3 v ryolitoch. 0,3-0,9 hmot. % Y 20 3 v hrončockom granite) a kon
centrácia dalších stopových prvkov (P. U. Th. REE. .. ) je pod detekčným 
limitom ( < 0.1 hmot. %). resp. ide o veľm i nízke hodnoty. 

Študované typologické populácie zirkónov z vu lkanitov vykazujú vysoké 
hodnoty parametra I.A a l.ľ. Ide o výrazne alkalickú su itu zirkónov, pričom 
je zas túpenie jednotlivých typov pomerne jednoduché. Všeobecne dominuje 
subtyp P,, P5 a typ D, ako aj dalšie subtypy (S,. S 17, S25 .. . ). Vysoké hodnoty 



I.T zároveň indikujú genézu zirkónov pri vysseJ teplote. Typologi c ké 
spektrá umožňujú predpokladať kryštalizáciu zirkónov v relatívne vysoko
teplotnom (800-900 ± 5 °C) alkalickom prost redí. Odhadnutá tep lota 
z typogramov vdmi dobre koreluje s vypočítanou saturačnou teplotou zir
kónia. ktorá sa pohybuje od 820 °C do 870 °C. 

Pre hrončocký granit je typická populačná asociácia zirkónov reprezentovaná 
najmä subtypom P 1, P,. P1 a typom G, teda nižšie hodnoty parametra I.T a vy
soké I. A. Vypočítaná saturačná teplota zirkónia sa pohybuje od 780 do 790 °C. 

Vysokoteplotná alkalická magma vznikala v anorogénnom resp. predoro
génnom prostredí extenzného režimu kontinentálneho riftingu otvárajúceho 
sa meliatsko-hal šta tského oceána počas spodného triasu. Jej produkty sa 
v Západných Karpatoch zac hovali jednak ako plutonické telesá stuhnuté 
v podpovrchových podmi enkach (granit hrončockého typu vo veporiku) 
a jednak ako vulkanické ekvivalenty s tuhnuté v prípovrchových resp. povr
chových podmienkach (ryolity vyšších príkrovov silicika). 

Š. MÉRES a O. MIKO: Geochémia rúl kryštalinika Žiaru 

Pohorie Žiar (na SV od Prievidze) budujú prevažne granitoidné horniny. 
Metamorfity zaberajú menej ako 5 % z plochy územia kryštalinika (okolo 
3 km"). Zloženie južnej časti kryštalinika Žiaru je pestré a možno v ňom 
vyčleniť nasledujúce petrografické typy metamorfovaných hornín: biotitické 
ruly. biotitické ruly s granátom. muskovi ticko-biotitické rul y. muskoviticko
sillimaniticko-b ioti tické ruly. cordieriticko-muskoviticko-biotitické ruly. 
cordieriticko-muskovi ticko-s illimaniticko-biotitické ruly. kremenné ruly. 
rohovcové ruly. Ca-Si rohovce (erlany). amfibolicko-biotitické ruly. amfi
bolity a migmatity. Zvyšky metamorfovaného plášťa sa zistili aj v najsever
nejšej časti pohoria pri Slovenskom Pravne. 

Pri geochemickom štúdiu sa využilo 21 chemických analýz ( 12 vzoriek 
biotických. 5 rohovcových a 4 vzorky cordieriticko-muskoviticko-sillimani
ticko-biotitických rúl). 

V klasifikácii Herrona ( 1988) majú biotitické ruly hodnoty log Fe,0 1,o/K,O 
(0.29---0.50) a log SiO,/Al,01 (0,63---0.82) typické pre drobu. Rohovcové a cor
dieriticko-muskoviticko-sillimaniticko-biotitické ruly podfa hodnôt log 
Fe, 0 1,o/KP (0,21-0,47) a log SiO,/Al,01 (0,42-0.62) spadajú do pofa ílov 

Podľa koeficienta lo g K, O / Na,O (0 ,53 -0,04) a log Si0 2/AI,01 

(0,42- 0.82) v klasifikácii Lindseya (in print) bola protolitom všetkých typov 
študovaných rúl droba. 

Podra diskriminácie Fe,011" 1 vs. Na, O vs. K,O v klasifikácii Blatta et al. 
(1972) majú všetky študované ruly zloženie podobné sodným pieskovcom. 

V klasifikácii Floyda et al. ( 1989) pod fa obsahu Ti02 vs. Ni všetky študo
vané vzorky ruly zodpovedajú nezrelým sedi mentom a majú trend zodpove
dajúci magmatogénnym drobám . 

Hodnoty indexu chemickej altrácie (Nesbitt a Young, 1984) v biotitic
kých (CIA= 52-56) a rohovcových rulách (CIA= 51-54) svedčia o nízkej 
alterácii a v prípade cordieriticko-muskoviticko-sillimaniticko-biotitických 
rúl (CI A = 61 - 66) o relatívne intenzívnejšej alterácii pri zvetrávaní. 

Všetky študované vzorky ruly majú v projekcii Al,03 vs. (CaO + Na,O) 
vs. K20 (Fedo et al. , l 995) trend charakteri s tick)°• pre zvetrávanie živcov 
z granitoidov 

Z chemického zlože nia študovaných rú l kryštalinika Žiaru vyplýva, že 
ich protolitom bola droba. Zdrojovou oblasťou protolitu bola kontinentálna 
kôra zložením podobná granitoidom. Intenzita zvetrávania v zdrojovej 
oblasti bola nízka, resp. zvetrávanie prebiehalo krátko. čo môže dokumento
vať intenzívnu tektonickú aktivitu v zdrojovej oblasti. 

Podľa rozličných kritérií Bhatiu ( 1983) na diskrimináciu tektonického 
prostredia I Fe,01 1„1 + MgO vs. Ti O,. Fe,0 1, .. , + MgO vs. AI , 0 1/SiO, , 
Fe,01101 + MgO vs. K,O/Na,O a Fe20 1101 + MgO vs. Al,0.,/(CaO + Na,0)1 
protolit študovanýc h rúl sedimentoval v geotektonickom prostredí kontinen
tálneho ostrovného oblúka. 

I. ROJKOYI Č: Zrudnenie v sedimentoch ako indikátor 
oxidačnoredukčných podmienok vodnej panvy 

Akumulácia kovov v sedimentárnych ho rninác h odráža rozdi e lnosť 

procesov a geologického prostredia vodných paniev. ktoré viedli k vzniku 

rudných ložísk počas ich geologického vývoja. Akumulácie rudných prvkov 
v sedimentoch vytvorili záznamy významných udalostí v geodynamickom 
vývoji Zeme. ako je transgresia. regresia a kolísanie hladiny. a ich pôvod 
a vznik úzko súvisel aj s rozdielnymi fáciami mora a s anoxickými udalosťami 
oceánov. Prvky. ako je U. S. Mn a prvky vzácnych zemín. sú veľmi dobrými 
indikátormi oxidačnoredukčných podmienok vo vodných panvách 

Príkladom kontrastných podmi enok sedimentácie vo vodných panvách sú 
sedimenty silúru a jury V jure Západných Karpát. najmä v bradlovom 
pásme. sú známe oxidické Mn rudy vo vápencoch a karbonátové Mn rudy 
v čiernych bridiliciac h. Mn kôra a onkoidy v jurských vápencoch bradlo
vého pásma a jadrových pohorí zodpovedajú súčasnému podmorskému 
rýchlo spev nenému vápencovému dnu ( hardi;round) v miestach pelagic
kých alebo semipelagických usadenín. Červené stratigraficky kondenzované 
vápence (rosso amonitico) v celej alpsko-mediteránnej oblasti sa vyznačujú 
Fe-Mn kôrou a onkoidmi. Rudnú mineralizáciu v kôre reprezentuje najmä 
pyroluzit, romanechit, manganit. kryptomelán a hydroxidy Fe. Štruktúra Mn 
minerálov a chemické zloženie rúd svedčia o sedimentárnej až diagenetickej 
akumulácii v oxidickom prostredí. Koloidy Mn sa vyzrážali na topografic
kých vyvýšeninách alebo na iných izolovanýc h miestach s aktívnou spolu
účasťou bakteriálnyc h stromatolitov a sesílnych foraminifer Rudy vznikli 
vyzrážaním z morskej vody a tvorili sa aj počas ranej diagenézy 

V jurských tmavých slienitých bridliciach bohatých na organické látky 
sú ložiská a výskyty Mn rúd v marianskych bridliciach toarku Malých Karpát 
a v posidóniových vrstvách álenu bradlového pásma. V týchto rudách sú 
dominantné karbonáty. najmä rodochrozit. kutnahorit a Mn kalcit. a na nich 
pri zvetrávaní vznikli hydroxidy a oxidy Mn, najmä pyroluzit. Polohy kar
bonátov Mn vznikli v riftujúcich panvách na kontinentálnom okraji a ložiská 
karbonátov Mn pri diagenéze redukciou hydroxidov spätou s oxidáciou 
organických látok. Študovaná Mn mineralizácia je úzko spätá so sedimentá
ciou v epikontinentálnom anoxickom prostredí. 

V gelnickej skupine gemerika sú známe akumulácie pyritu a rôznych 
kovov , ktoré mnohí autori považujú za zdroj mladšej žilnej hydrotermálnej 
minerali zác ie. Chemické zloženie nemineralizovan)"ch č iernych fylitov 
a lyditov staršieho paleozoika gemerika vykazuje zvýšenie najmä obsahu Cm,· 
U, Cu a Mn v porovnaní s kremenno-(chloritovo)-sericitickými fylitmi 
s nízkym obsahom organických látok. Distribúcia prvkov v čiernych fylitoch 
a lyditoch odráža ich rozdielnu litologickú kontrolu. Obsah C""' Si. V. S. U, 
Au, P, Ca a La je vyšší v lyditoch ako v čiernych fylitoch. Zvýšený obsah 
K. AL Ti. Th. Fe. Mg. Mn. Sr. Co. Ba. Na. Cu. Zr a Cr v čiernych fy litoch 
väčšinou zodpovedá prítomnosti týchto prvkov v íl ových a klastických 
minerál oc h. Veľmi odlisné správani e U a Mn odráža vyzrážanie U vo výrazne 
redukčnej šom prostredí s vysokým obsahom organického K a S. kým Mn 
sa vyzrážal v oxidickom prostredí a obohatil sa mobili zác iou v redukčnej
šom prostredí pri diagenéze vyvolanej organickými látkami na okraji fácie 
čiernych bridlíc. Výskyty stratiformných Mn rúd sa viažu na pruh čiernych 
fylitov a lyditov v okolí Čučmy a Švedlára. Silikátovo-karbonátové meta 
morfované Mn rudy staršie ho paleozoika gemerika sú metamorfov aným 
ekv ivalentom karbonátových rúd podobných jurským karbonátovým Mn 
rudám. Metamorfované Mn silikátovo-karbonátové horniny v staršom 
paleozoiku gemerika boli pred metamorfózou sedimentmi zloženými z kar
bonátov Mn. ílových minerálov a kremeňa. Patria „kvelzitovému typu" Mn 
hornín. V s účasnos ti ich reprezentuje najmä rodonit. rodochrozit. tefroit, 
spessartín, antofylit. pyroxmangit. magnetit. pyrofanit. Mn pyrosmal it. todo
rokit, pyroluzit. kryptomelán. goethit a limonit. 

A. VOZÁROV Á:Zdroj ové oblasti spodnotriasových 
sedimentov tatrika a veporika (Západné Karpaty) 

Začiatok mezozoického sedimentačného cyklu v tektonick ýc h jednotkách 
tatrika. severného a južného veporika a zemplinika. ktoré je vývojom kryš 
talinického fundamentu a jeho mladopaleozoicko-mezozoického obalu 
zhodné s jednotkami tatrika a veporika, kladieme do obdobia sedimentácie 
siliciklastických sedimentov spodnotriasového veku. Spoločnými znakmi 
týc hto sedimentov sú: I vysoký stupe1í minerálnej a štruktúrnej zrelosti. 
a to všeobecne i v porovnaní s podložnými permskými sedime ntmi. 
2. nesúhlasná pozícia na permských sedimentoch (v jednotkách veporika 
a zemplinika) a v prípade ich absencie priamo na kryštalinickom fundamente 
(v niektorých výs kytoch obalových sekvencií tatrika). 3. všeobecná prevaha 



zlepencovo- pi ešč itých siliciklastickýc h sedimentov nad jemnozrnnými sedi 
mentmi. 4. kontinentálne sedimentačné prostredie s korytovými a povodňo 

vými Ii tofáci a mi charakteri s tickými pre divočiace rieky striedajúce sa 
s občasnými intervalmi eolického transportu v aridných/semiaridných klima
tických podmienkach, 5. dobre vyvinutá v rstvov itosť a cyklicita s výrazným 
trendom zme nšovania velkosti zŕn v smere nahor. Tieto znaky oprávňujú 
zaradiť výskyty spodnotriasových sedimentov v spomenutýc h tektonických 
_jednotkác h do j ednej litostrat igrafíckej jednotky - lúžňanského súv rstvia. 
ktoré pôvodne definovala Fejdiová (1980) pre spodnotriasové sedi menty 
tatrika. 

Drobný obli akový materi ál v zlepencoch v podstatnej časti reprezentujú 
m l iečnobiele. ru žové alebo sivé vari e ty žilného kremeňa (90 % a viac). 
Najmä v bazálnych časti ac h súvrstvia sa bežne vyskytujú litoklasty ryodaci
tových vulkanitov a ich vulkanoklastík. Veľmi vzácne sa s nimi asociovali 
úlom ky mikrogranitu s granofyrickou štruktúrou. Medzi vyso ko rezistentné 
litoklasty patria úlomky turmalinických hornín , medzi exotické a veľmi 
zriedkavé litok lasty opísané Mišíkom a Jablonským (2000) z tatrika: čer
vené jaspisy. hematitové kvarcity. grafitické metakvarcity, rádiol ári ové 
lyd ity, silicifikované drevo Dadoxylon sp„ limnosi licity s peľom a sili c ity 
s os trakódami. 

Pre minerálne zložen ie pieskovcov j e charakteristický vysoký obsah kre
menných zŕn (85- 95 % a viac). ktoré sú reprezentované všetkými genetic
ký mi typmi kremeňa. Dominantným je monokryštalický undulózny a hrubo
zrnný polykryštalický kremeň . Sprievodnými minerálmi sú alkalické živce 
(v tatriku v rozsah u 5-1 O %, zriedka okolo 25 %. vo veporiku maxi málne 
do 5 %). úl omky ac idnýc h vulkanitov (vo veporiku prevládajú nad živcami ). 
Len sporadi cky je zas túpená klastická s ľuda , úlomky turmalinitov a vzácne 
plagioklasy. V spektre ťažkých minerálov dominuje zirkón. turmalín a rutil, 
minoritne je zastúpený titanit. apatit a granáty. 

Rekonštrukcia zdrojových oblastí na základe petrofaciálnej analýzy pies 
kovcov ako dominantného sedimentu signalizuje provenienc iu detritu z tek
tonicky rejuvenizovaného kontinentálneho bloku. V porovnaní s typickou 
kremeňovo-živcovou petrofác iou. charakteri stickou pre túto zdrojovú obla
sť. možn o v spod notriasových pieskovcoch pozorovať výrazný posun 
k minerálne zrel ým variétam bohatým na kremeň. Tento fakt indikuje tekto
nickú stabili záciu a intenzívne chem ické zvetrávanie kryštalinického funda
mentu v predtriasovom období. ako aj rozklad nestabilných zložiek v pies
kovcoc h pri skorej diagenéze. Pos ledné dokumentuje jemný illitový lem 
okolo klastických zŕn. ktoré sú staršie ako prevládajúci a mladší kremitý 
cement. 

D. RICHTEROV Á: Geneze kremičitých durikrust na Českém 
masívu 

Kremičitým durikrus tám na Českém masív u je již dl ou hou dobu vé nována 
značná pozornost. predevším proto, že byly významnými surov inami pro 
výrobu št ípané industrie a nekteré variety (dinasové kremence) dodnes zau
jímají v rámci nerastných surov ín významné místo. Kremičité durikrusty se 
nacházejí. krome výskytô v severočeských a jihočeských terciérních pán
vích. vetšinou ve fo rme reliktních bloku. Pfedstavují analogy silicikrust, 
známých z ostatních částí Ev ropy. kde v podobe bloku spočív aj í na ruznýc h 
ealeozoických a zejména kenozoických form acích (napr Velká Británie, 
Spanelsko). Pro interpretaci vývoje reli éfu lze reliktní bloky využít pouze 
tehd y. je-Ii známý zpi'1sob jejich geneze (mechanismus sili cifikace) . Není 
možné považovatje za jediné zby tky, plošne značné rozsáhlé silicikrusty . 

Mil nes a ľhiry ( 1992) na základe detailních mikromorfologických analýz 
úplných profil u kremičitých durikrust v Pafížské pánvi vyčlenili pedogenní 
a tzv. podzemnovodní (groundwmer) si li cikrusty. Uvedené rozdelení zohled
ňuje pfedevším vlas tní zpôsob silicifikace. neboť oba dva ge netické typy 
mohou vznikat cementací jak zvétralé. tak i nezvetralé horniny. 

Detailním mikromorfologickým a chemickým studiem vzorkô silicikrust 
(zas toupeny byly kremence i rohovcové brekcie) z vybraných lokalít Če s 
kého masív u bylo možné iden tifikoval procesy. jenž vedly k j ej ich vzniku. 
Na základe mikromorfologického studia byly kremičité durikrusty podle 
Summerfieldovy klasifikace (Summerfield 1983) rozdeleny na základní s ta
vební typy. Tato klas ifikace vyc ház í z pomeru a vzájemného vztahu 
detrit/ matri x. kde matrix zahrnuje klastickou složku i autigenní kremičitou 
hmotu . Pozornost byla venována ro vnež specifickým mikromorfologickým 

prv kum. jako iluviálním rexturám, povlakum a nodulím. Celkový chemi
smus zj ištený pomocí ICP byl vy nesen do ternárních diagramô Si O, - TiO2 

- Al 20 1 a SiO2 - TiO2 - Fe 2O3 dle Summerfi e lda (1983). chemi smus 
jednotlivých mikromorfologických prvku. analyzovaný elektronovou mikro
sondou. pak porovnán s hodnotami durikrust z Pafížské pánve uvedeným i 
v práci Thiryho, Simona a Coin,onové ( 1996). 

Z uvedených analýz vyplynulo. že vétši nu studovaných vzorkô je možné 
priradil k pedogenn ím sili c ikrus tám. Vyznačují se s ložitéjš í stavbou 
a vyšším obsahem oxidu Ti , Al a Fe. Geneze téc hto durikrust vyžaduje spe
cifické podmínky. a to zejména klimatické. které umožňují perkolaci a vzlí
nání pudní vody v rámci profilu . Malá část si licikrus t Českého masív u pred
stavuje podz.e11111ovodní durikrusty. u nichž je zachována primární s tavba 
nesilicifikovaného prekurzoru a chybí speci fické mikromorfologické prvky 
Silicifikace byla v tomto prípade podmínéna prouclén ím podpovrchových 
vod bez pl'ímé návaznos ti na klíma. 

Vzhledem k roztroušený m výskytum není dosud objasnéno, zda alespoň 
část blokô kreme ncu a rohov cových brekcií byla součás tí durikrust s plne 
vyvinutými profily, to znamená. jestl i na Českém masívu byly dostatečné 
podmínky k j ej ich vývoj i. 

K. ŠARINOV Á: Porovnanie červených sedimentov Nit
rianskej a Trnavskej pahorkatiny a Trenčianskej kotliny 

Červené sypké kvartérne sed imenty sú opísané z viacerých lokalít. !ch 
presný stratigrafi cký vek ni e je zistený a pohybuje sa od vrchného pliocénu 
po mindel. V tejto práci sa porovnávajú slabo vytriedené červené sedimenty 
pahorkatín limno-fl uviálneho charakteru a červená redeponovaná pa!eopôda 
zac hytená v krasových puklinách (Trenčianska kotlina). 

Na najvyšších čast i ach pahorkatín sa vysky tujú červené sedimen ty s prie
mernou veľkosťou piesčitých zŕn , podložie tvoria sedimen ty zaraďované 
do neogénu a nadložie wUrmska spraš alebo recentná pôda Kontakt je ero
zívny a zrn itosť varíruje od hrubopiesčitých po jemnopiesčité subarkózy 
až subl itare nity Primiešaným štrkovým materiálom. najčastejši e velkým 
do 15 mm. je hlavne pieskovec (31 .77 % ). rohovec (24.96) a kremeň (19.80). 
v menšej miere limonitové konkrécie (0-42 %), Ca konkrécie. granitoidné 
úlomky a pyroklas tiká. V ťažkej frakcii (0,25-0, 1 O mm) dominuje ilmenit 
(25.56 %), limonit (23.55 %). epidot (3.95 %). granát (3.92 %), rutil (3.09 %) 
zirkón (1.89 %). staurolit (1 .89 %) a turmalín (1.51 %). S nimi vys tupuje 
kyanit, sillimanit, monazit a zri edka chlorit. Íl ovú frakciu tvorí smektit. illit, 
kaolinit a kremeň a na niektorých lokalitách k nim pristupuje aj goethit. 

Do tejto skupiny sa zaraďujú aj vzorky z výplne korýt. Tie majú obliakovú 
1,;riemernú velkosi zrna a zvyšujú obsah ultrastabilných iažkých minerálov 
Cervené sedimenty Trenčianskej kotliny tvorí hlavne jemnozrnný materiá l. 
Jedna vzorka je z riečnej výplne jaskyne. má granulovú pri emernú velkosi 
zŕn a zvýšený obsah ultrastabilných iažkých minerálov Paleopôda obsahuje 
prímes väčš ích klastov (do 15 mm ). Tvoria ju hlavne ostrohranné klasty 
vápenca alebo vápnité konkrécie (40 %), brid li čnaté úl omky (29.5 %) . 
rohovce (9,8 1 %) a limonitové konkrécie (3.77 %) a v hrubších sedimentoch 
aj pieskov ec a kremeň. Ťažké minerál y zastupuje hlavne limonit (71,5 %). 
ilmenit (9.44 %), granát (1.63) a turmalín (1.15 %). Epidot. staurolit a zirkón 
tvoria 1 %. chl orit 0.7 % a rutil 0.5 %. Piesčitá frakci a (0.25-0.10 mm) má 
litické zloženie a ílovú zastupuje illit. kaolinit a kremeň . 

Výpočet indexov zvetrávani a z ťažkých minerálov ovpl yvňuje priemerná 
ve lkosi sedimentu. l\ajvyššie hodnoty dosahujú štrkovité sedimenty výplne 
korýt a jaskyne (ZTR = 75-66.7. GAS = 23-29). Piesok lukáčovských vrs
tiev má hodnotu ZTR 33 .4, GAS 38.9. prachov itoílovitá pôda ZTR 30.9, 
GAS 28 a podložný neogénny piesok ZTR 45.7 a GAS 37.51 Vysoký 
obsah indexov zvetrávania potvrdzuje ich spodnoplei stocénn y ve k. Podobnú 
zdroj ov ú oblasť signalizuje aj asociácia ťažkých mi nerálov a chemické zlo
že nie granátov a tumalínov. a to ob l asť tvorenú predovše tk ým metamorfova
nými sedimentmi v podmienkach amfibolitovej fácie a pegmatitmi (kryštali
nikum) . Sedimenty sa odli šujú zložením ílovej frakcie. V lukáčovských vrst
vách k nim pristupuje smektit. Vysok ý obsah smektitu je v spraši . čo spolu 
s rozpadnutou Ca konkréciou zachytenou v sed imente a eol ickým opracova
ním rohovcov indikuje ukl ada ni e lukáčovských vrstiev v aridnej klíme. 
Z uvedeného rezultuje. že červená pôda vznikala zvetrávaním kryštalinika 
(Považs ký Inovec) v mierne teplej humídnej kl íme pravdepodobne na roz-



siahlom území. Po zmene klímy nastala ich erózia a transport do rozličných 
prostredí. Podľa postavenia a erózie lukáčovských vrstiev, ktorá odstránila 
sprašové sedimenty tvoriace brehy limno-fluviálneho systému. je hornou 
hranicou ich vzniku mindelský glaciál. 

Prdco vznikla s podporou grantu PF UK 14/2002 a UK J /8/2003. 

.1. VAVROVÁ: Ílové minerály vo vulkanických horninách 
Západných Karpát 

Vulkanické horniny sú významnou súčasťou surovinovej bázy Slovenska, 
lebo sa využívajú ako hlavná surovina na výrobu drveného kameniva a na 
hrubú kamenársku výrobu. Tieto horniny musia mať fyzikálne, mechanické 
a technologické vlastnosti zodpovedajúce normovým kritériám na stavebné 
účely, ale aj v nich sa niekedy vyskytujú ílové minerály vznikajúce pri roz
ličných geologických procesoch, ktoré môžu negatívne vplývať na stabilitu 
a správanie sa hornín. 

Neovulkanity Západných Karpát sú bohatými ložiskami stavebného 
kameňa. V stredos lovenských neovulkanitoch boli predmetom výskumu 
ložiská andezitov (Kamenec pod Vtáčnikom, Breziny , Hanišberg , Dobrá 
Niva, Krnišov-Tepličky , Badín. Stožok, Vígľaš, Hontianske Trsťany; bazal
tický andezit z Rybníka). bazaltov (Nová Baňa - Brehy) a ryolitov (Nová 
Baňa, Hliník nad Hronom). vo východoslovenských andezitov (Ruskov. 
Vechec. Juskova Voľa. Brehov, Svätuše, Zemplínske Hámre; dioritový por
fýr z Maglovca) a v Cerovej vrchovine bazaltov (Bulhary. Čamovce. Konrá
dovce a Husi ná). Vzorky hornín sa opticky študovali v polarizačnom mikro
skope. skúmali sa ich fyzikálnomechanické vlastnosti (adsorpcia, nasiaka
vosť. obrusnosi. objemová hmotnosť, pevnosť v bodovom tlaku) a ílové 
minerály sa zisťovali rtg. difrakčnou analýzou. Z ílových minerálov sa 
pozornosť venovala hlavne cxpandujúcim minerálom skupi ny smektitu. 
Semikvantitatívny obsah smektitu sa zisťoval z orientovaných preparátov 
separovaných pod 2 µm z drviny frakcie pod 0,08 mm meraním integrálnej 
intenzity (plochy) bazálneho reflexu (d00 1) smektitu v programe APD 
(Analytical Powder Difraction). 

Prítomnosť smektitu sa potvrdila vo všetkých stredoslovenských andezi
toch. kaolinitu iba v Stožku, illitu na lokalite Kamenec pod Vtáčnikom, 
Dobrá Niva-Tri kamene, Krnišov-Tepličky a Badín, kým chlorit a minerály 
so zmiešanými vrstvami sa v nich neidentifikovali. 

Ryolity v oblasti stredos lovenských neovulkanitov obsahujú kaolinit, 
v ryolite z Hliníka nad Hronom (nepórovitý typ) sa identifikoval rektorit 
a z lokality Nová Baňa-Štamproch nepatrné množstvo smektitu a illitu. 

Smektit sa v št udovaných bazaltoch Cerovej vrchoviny (okrem tmavého 
bazaltu z Bulhár) nenašiel. Popri smektite sme identifikovali malé množstvo illitu. 

Na niektorých východoslovenských andezitových lokalitách sa prítom
nosť smektitu nepotvrdila (Ruskov. Vechec). andezit zo Zemplínskych 
Hámrov obsahuje malé množstvo kaolinitu a illitu a v Maglovci sa identifi
koval rektorit a illit. 

Normové kritériá na stavebný kameň a kamenivo neberú prítomnosi ílo
vých minerál ov do úvahy, ale dôkladné poznanie ich prítomnosti je dôležité 
z hľadiska kvalitatívneho hodnotenia hornín a možnosti využívať ich na sta
vebné účely . Doterajší výskum potvrdil. že najmä smektit svojou expanda
bilitou negatívne ovplyvňuje kvalitu a stabilitu hornín využívaných na sta
vebné účely. 

L ILLÁŠOV Á: Hmotné kultúrne pamiatky na Slovensku 
z pohľadu petroarcheológie 

Pri poznávaní historického vývoja človeka a jeho kultúry majú dôležité 
miesto hmotné a písomné pramene. Z hmotnýc h sú významné najmä výrobky 
z anorganických aj organických materiálov (kosť, hlina, drevo, koža, kôra 
a kameň). Pohyb človeka na istom území v jednotlivýc h historických obdo
biach možno s ledovať na základe jeho tvorivej práce a umu, ktoré zhmotnil 
výrobou nástrojov a predmetov dennej potreby. Popredné miesto medzi 
nimi nesporne zaujímajú výrobky z kameňa - pracovné nástroje, kamenné 
stavby a rozličné druhy kamenných ozdôb. 

Kameň a výrobky z neho, ako aj z ostatných prírodných materiálov boli 
a sú predmetom záujmu radu geologických di sciplín (petrografie, mineralógie. 
pedológia a i.). ale aj iných vied - chémie. geofyziky. fyziky (optiky) a pod. 

Kamenné artefakty získané pri archeologickom výskume sa určovali 
z hľadiska minerálneho zloženia suroviny. jej vlastností. techniky výroby. 
vhodnosti výberu a i. a pozornosi sa venovala aj zisiovaniu významných 
exploatačných centier v jednotlivých obdobiach praveku až včasného stre
doveku. ako presunu surovín z iažobných miest do miest spracovania. 
Výskum kamennýc h artefaktov a rozvoj príslušných bádateľských metód 
a postupov viedli ku konštituovaniu a všeobecnej akceptácii petroarcheológie 
ako samostatnej hraničnej vedeckej disciplíny. , 

Podľa funkcie kamenné artefakty do troch skupín ako prví rozdelili Stelcl 
a Malina v roku 1975 a ich klasifikácia platí aj v súčasnosti. Je to a) kamenná 
industria - štiepená, hladená a ostatná (nožíky. čepele, škrabadlá, hroty. 
šípky. sekery. seke romlaty a mlaty, kliny. podložky. drvidlá, otlkače, hla
didlá a i.), b) kamenný stavebný materiál a c) kamenné artefakty nadstav 
bovej sféry (kamenné náhrobky. ozdoby a i.). 

V súčasnosti z hľadiska materiálového zloženia kamenných artefaktov 
možno konštatovať, že sa vysvetlili výrobné postupy zo stránky vhodnosti 
použitého materiálu (napr. rozličné druhy kremitej hmoty a silicitov), 
zachovaná povrchová úprava (hladenie predmetov z rôznych hornín . napr 
z andezitu a amfibolitu). vhodnosť výberu materiálu na výrobu istého druhu 
predmetu (napr. výroba kamenných podložiek z pieskovca a ryolitu). zistili 
sa mnohé exploatačné centrá a dielne na výrobu kamenných predmetov 
(lokalita Bolešov , kde sa našla dielňa na výrobu rádiolaritových nástrojov) 
a zistili sa aj niektoré cesty transportu materiálu zo vzdialenejších miest 
(obchodnovýmenné kontakty 1 ) - proveniencia (napr kamenné se kery 
z Popradskej kotliny zhotovené z andezitu pohoria Wiar v Poľsku a i.). 

Záverom možno kon š tatovai. že výsledky petroarcheológie, ktoré 
v domácich aj zahraničných časopisoch publikovali napr. Hovorka a lllášová 
( 1995, 1996, 1998, 2000, 2002), Hovorka et al. ( 1996. 2001 a, b, c. d), Cheben 
a lllášová ( 1996). Ch eben et al. (2002). lllášová (1988, 1993. 1994. 2000. 
2001 ), lllášová a Hovorka (2000, 2001, 2002), Méres et al. (2002), Mi š ík 
( 1975). Miko ( 1996) a i. , umožnili ozrejmiť aj doplniť niektoré chýbajúce 
vziahy, napr. človek - príroda resp. surovina - človek - výrobok. 

L CHEBEN: Súčasnosť a perspektíva petrológie na Slovensku 
z pohľadu archeológie 

V paleolite až v staršej bronzovej dobe bol okrem organických mate
riálov základnou surovinou na výrobu artefaktov kameň. V archeologických 
nálezových celkoch sa takýto typ nálezov spravid la označuje termínom 
kamenná industria. Špecifický význam má štiepaná a brúsená industria a jej 
sa pri hodnotení nálezi ska venuje aj najväčši a pozornosi. Platí to najmä 
o paleolite a mezolite. z ktorých silicitové artefakty tvoria podstatnú časí 
inventára. V neolite, encolite a v staršej bronzovej dobe sa typové zastú pe
nie nálezov výrazne mení a kamenná industria niekedy tvorí iba nepatrný 
podiel. Pri rozbore typologických skupín sa patričná pozornosť venuje aj 
surovinovej skladbe artefaktov 

Pri určovaní pôvodu keramiky , ktorá je v príslušnom kultúrnom celku 
cudzia. sa archeológ orientuje podľa viacerých kritérií, ako je tektonika. 
výzdobné prvky. ornament. spracovanie keramickej hmoty. úprava povrchu 
atď. Takýto trend je aj pri kamennej industrií. pretože pôvod s uroviny 
naznačuje aj to, s ktorými oblasťami príslušná kultúra mala kontakty 

Pri kultúrnotypologickom hodnotení štiepanej paleolitickej a mezolitickej 
industrie je z archeologického pohľadu pri zisťovaní suroviny nev yhnutná 
sebestačnosť. Trochu odlišnejšia situácia je v mladších obdobiach. keď už 
nastala výrazná remeselná špecializácia. čo sa z typologickej stránky dotklo 
aj štiepanej industrie. Rozmanitosť archeologických nálezov z tohto obdobia 
na druhej strane ponúka možnosť špecializácie, a tak sa hodnoteniu štiepanej 
industrie - aj pokiaľ ide o surovinové zloženie - venuje oveľa menej báda
teľov. Nevyhnutná nie je ani veľmi úzka spolupráca s petrológom (výbrusy. 
príp. iné analýzy) , lebo pri určovaní suroviny možno využii porovnávaciu 
zbierku. 

Odlišná situácia je pri komplexnom hodnotení brúsenej industrie z neoli
tických a eneolitických súborov Pri ňom sa archeológ zvyčajne obmedzuje 
na typologický rozbor, ale pri určovaní suroviny sa nemôže spoliehať na 
vlastné makroskopické sledovanie povrchu nástroja. ako je to pri štiepanej 



industrií. Pri triedení brúsenej industrie je potrebná spolupráca s petroló
gom. Kedže pri jej mikroskopickom štúdiu ide o trvalý zásah do celistvého 
vzhľadu kamenného nástroja. v súčasnosti je najvhodnejšie skúmať poško
dené. fragmentárne zachované nástroje. Z hľadiska archeologického výsku
mu je však výhodné , že typologicky a kultúrne dobre zaraditeľné kopytovité 
kliny. sekery alebo sekeromlaty z povrchového zberu alebo z náhodných 
nálezov možno zaradiť do celkového hodnotenia. 

Spracovať celý typologicky jednotný súbor, napr kopytovité kliny (ich 
vfskyt sa viaže na kultúru lineárnu a jej najmladšiu vývojovú fázu - želie
zovskú skupinu) z hľadiska surovinového zloženia znamená sústrediť dote
rajšie nálezy najskôr na makroskopické hodnoteni e a potom jednotlivé 
skupiny skúmai mikroskopicky. Takto získaný základný obraz o štruktúre 
hornín používaných na výrobu brúsenej industrie možno po spracovaní 
časovo mladších artefaktov (napr. lengyelskej kultúry, keď nastupuje nová 
forma nástrojov) porovnať v jednotlivS•ch oblastiach aj zo stránky výskytu 
archeologicky doloženého keramického importu. 

Š. MÉRES, K. DUBÍKOVÁ, I. CHEBEN: Kamenné artefakty 
zo zelených bridlíc lokality Bajč - zloženie amfibolov 

Podľa počtu nájdených kamenných artefaktov z kamennej doby patrí 
lokalita Bajč-Medzi kanálmi (pri Nových Zámkoch) medzi unikátne. Začia
tok prvého osídlenia sa tu zhoduje s koncom stredného neolitu (okolo 4000 
rokov pred n. 1.) . V osade z 3 . etapy žel iezovskej skupiny sa vykopalo veľa 
úl omkov štiepanej a brúsenej (hladenej) industrie spolu s rozličným arte 
faktmi zhotovenými z ílu. kostí a parohov. Dovedna sa naš lo okolo 300 brú
sených kamenných artefaktov Typologicky v nich prevládajú najmä rozma
nité ploché sekery a kopytovité kliny a v menšom počte sú zastúpené drvidlá. 
guľomlaty. sekeromlaty, brúsky, dláta a polotovary. Brúsené kamenné arte
fak ty sú z magmat ick ých. sed imentárnyc h a metamorfovaných hornín. 
Výraznú prevahu majú metamorfované horniny, z nich najmä zelené bridli ce 
(94 % ). Elektrónovým mikroanalyzátorom sa študovalo chemické zloženie 
amfibolov z najčastejšie využívaných amfibolických bridlíc. Podľa klasifi
kácie Leaka et al. ( 1997) sa v skúmaných kamenných artefaktoch zistili dve 
základné skupiny amfibolov . a to Ca amfiboly (aktinolit. Mg hornblend 
a tschermakit) a Mg-Fe-Mn-Li amfiboly (antofyl it). 

V amfibolických bridliciach sú zastú pené zonálne Ca amfiboly. Ich cen
trá tvorí aktino lit a okraje Mg hornblend a tschermakit. V centrách amfibo
lov sa často vyskytuje aj klinozoisit. Tieto bridlice majú zonálne plagioklasy 
a ich bazicita narastá od stredu (A n, 8) k okraju (An51, ). V akcesorickom 
množstve je v nich zastúpený Mg ch lorit, klinozoisit. kremeň, karbonát 
a rudné minerály. 

V amfibolických bridliciach s a ntofy litom prevláda aktino lit a Mg 
hornblend a v menšom podiele sa na zložení zúčastňuje antofylit. Amfiboly 
sú zonálne. ich centrá tvorí aktinolit a okraje Mg hornblend a antofylit. Bazi 
cita plagioklasov je v širokom rozpätí (A n,- An89). V akcesorickom množ
stve je zas túpen ý Mg chlorit. klinozoisi t, kremeň. flogopit a rudné minerály. 

V biotiticko-antofylitických bridliciach amfiboly repre zentuje antofylit. 
Je pre ne charakteristická škv rnitá textúra, ktorú vytvárajú zhluky a zóny 
flogop itu v plochách fo liácie. Plagiok las je zastúpený anortitom. V tomto 
type bridlíc sa zis til aj cordierit a v akcesorickom množstve klinozoisit , Mg 
chlorit, ilmenit. plagioklas, kremeň a muskovi t. 

V antofylitických bridliciach so spinel om a korundom v minerálnom zlo
žení prevláda antofylit. Pre tieto bridlice j e charakteristický výskyt zeleného 
Al spinelu a korundu v pseudomorfózach po o rtopyroxénoch. z plagiokla
sov sa v nich spravid la vyskytuje anorti t (An9-J) a v akcesorickom množstve 
ortopyroxén. klinozoisit. flogopit, Mg chlorit, plagioklas, muskovit, kremeň 
a rud né minerály. 

M. GREGEROVÁ: Podmínky vzniku ettringitu a thaumasitu 
v betonových konstrukcích 

Pfíspevek podává pfehled základních faktoru uplatňujících se pfi sulfataci 
betonu. Shrnuje poznatky o ge nezi produktu sulfatace (thaumasitu ± ettringitu) 
dvou mechanicky rozdíl ných betonu - lehkého. porézního keramzitbetonu 

a železobe tonu. Pfedkládá dukazy jejich úzké vazby sulfatace s procesy 
alkalickoagregátních reakcí. Prokazuje na reálných pfíkladech mineralizační 
vli v chloridu sodného za vzn iku alka li ckosilikátových rozpínavých gelu 
vyvolávajících rupturní deformace poji va betonu. Reakce gelu se slabými 
kyselinami sírovou. hydrouhličitou. hydroxidy Al a Ca za prítomnosti hal itu 
(prípadne dalších mineralizátoru) vede pfi nízké (a současne dlouhodobé 
pusobící) teplote (as i 15 °C) ke vzniku thaumasitu a v prípade prebytku Ca'+ 
+ AI3+ i ettringitu. Pokud není vyvázán veškcrý Ca na ettringit a v prostredí 
je prítomná slabá kyselina sírová. objevují se j eh li čky sádrovce. Pfebytek 
hydroxidu vápenatého reaguje s atmosférickým CO, za vzn iku kalcitu. 

M. HLOŽEK: Studium velkomoravských sakrálních staveb 
na základe mikroskopických rozboru malt a omítek 

Pr-íspévek shrnuje poznatky mikroskopického studia velkomoravských 
malta omítek z 12. kostela v Mikul čicíc h. Archeologické studium mali 
muže být jen zrídka bráno jako určující pro jej ich periodizaci. Kvalifikované 
posouzení technologie malta stanovení jejich relativního stáfí se lze provést 
posouzením druhu a mikrostruktury pojiva. 

Studiem malt z 12. kostela v Mikulčicích byly stanoveny záv isl osti mezi 
vybranými parametry malt a zák ladní kritéria potrebná pro jejich relativní 
datování. Podává pfehled o s ložkové variabilite malta o mítek (kopaný 
písek, terasový písek, písek ríč ních koryt. odpadové materiál y - drcená sta
vební keramika. keramické stfepy užitkové ke ramiky. s trusk y, organic ké 
látky). Možnost relativního datování na základe posouzení mikrostruktur
ních kritérií a současná identifikace rozdílných stavebních fází - včetne 

odlíšení prípadných recentní ch zásahu - jsou jen dal ší perspektívou uplatnení 
mikroskopických metod pfi výzkumu archeologických objektu. 

M. BOBRO, B. BALU CHOVÁ a E. GELDOV Á: Min~rály 
v imisiách vznikajúcich pri činnosti železorudných baní 

Spracúvanie domácich nerastných surovín sa v okolí dosť často prejavuje 
nežiaducimi zmenami kvality základných zloži ek životného prostredia. ako 
je ovzdušie. voda a pôda. Nepriaznivé zmeny v ovzduší bývajú aj dôs led
kom úniku emisi í vznikajúci ch pri niektorých technologických procesoch. 
Platí to aj o železorudnom závode v '-ližnej Slanej. '<de sa väčš inou pri 
tepelných technológiách v podobe emis ií do ovzdušia dostáva merateľné 
množstvo istých tuhých látok. teda aj mi nerá lov, ktoré po styku s prostredím 
- živým alebo neživím - pôsobia ako imisie. V závode sa sp racúv a že lezná 
ruda na báze sideritu a do ovzdušia unikajú naj mä minerálne častice. kto
rých hlavným prvkom je Fe. 

Výskum dosahu imisií sa vy konal na základe tzv spádovej prašnos ti 
Sedimentovaný prach sa odobe ral v pravidelných intervaloch 30 dní a v jed
notkách g.m 2 sa v ňom zisťovali minerály. ktoré ovzduším prechádzajú 
z technológie závodu do prostredia. Popri mineráloch sa ako zložka tuhých 
čas tíc minerálneho aj neminerálneho pôvodu do ovzdušia dostávajú aj ťažké 
kovy a rovnako ako minerálna zložka imi sií sú environmentálnou záťažou 
okolia závod u. 

Obsahom príspevku je prehľad pohybu tuhých zložiek v okolí uvedeného 
technologického uzla. 

I. T URNOVEC: Využití petrologie a mineralogie v prô.myslu 
Brusiva 

Pfevážná vétšina produktu vyrábených človékem má charakter srovnatel 
ný s horninami a minerály, a to i v prípade. že analogy sloučenin tvofící tyto 
produkty se v pfírodních podmínkách nevysk ytují. Pro poznání a vývoj 
v keramice. sk lárství i brusném prumysluje apl ikovaná petrologie význam
ným pomocníkem. Využití kl as ických mineralogických metod - počínaje 

mikroskopickou analýzo u - umožňuje rešit mnohé technologické problémy 
brusného a žárovzdorného prurnyslu. Zde uvádím prík lad jej ich využití pfi 
výrobe brusiva na bázi Al,O, a brusných nástroju s keramic ký m pojivem. 



Každý brusný nástroj se skládá z brusných zrn, pojiva a póru, tedy ze 
složek pevné a plynné povahy, Na vlastnostech a rozložení jednotlivých 
složek jsou pfímo závislé fyzikálne -mechanické vlastnosti nástroje. Para
metry, které dnes deťinují kvalitu brusného nástroje, jsou: a) druh brusiva, 
b) druh pojiva, c) zrnitost (velikost) brusiva a tvar brusných zrn. d) tvrdost 
nástroje, odolnost proti mechanickému vylomení brusného zrna z kotouče, 
e) struktura nástroje vyjádfená objemem póru nebo objemem použitých 
brusných zrn. 

Elektrotavené korundy jako základní surovina pro výrobu brusných zrn 
obsahují krome korundové fáze i radu doprovodných minerálu. Jejich 
zastoupení je zachováno i v brusných zrnech (nekdy dochází k selekci 
v závislosti n velikosti zrn). celkový obsah milže pfesáhnout i 1 O %. Nej ne
bezpečnejší jsou karbidy a nitridy titanu vznikající pfi preredukování bau
xitové taveniny. I jen stopové množství se pri výrobe nástrojô s keramic
kým pojivem projeví negatívne. Zvetšují výrazne svilj objem v kritickém 
teplotním rozpetí 500-600 °C a zpôsobují jejich destrukci. Vznik dopro 
vodných složek lze vyčíslil z chemického sl ožení a ovlivnit jej ješte behem 
tavby korundové kusoviny. lndikátorem je zde, krome nitridu a karbidu, 
ve vetším množství vznikající anortitová, nebo mullitová skelná fáze. 

Behem výpalu korundových keramicky pojených brusných nástroju 
dochází nejen k vytvorení keramické pojící hmoty, ale také ke vzájemným 
reakcím mezi brusnými zrny a kapalnou fází pojiva. Pfi postupném zahrívání 
dochází k difúzi Al 20 3 . Vyvolána je agresivitou alkalických kysličníku 
pojiva, hlavné Na,0, zastoupených v kongruentné se vytvárející kapalné 
fázi. V prípade úplného zeskelnéní pojiva se mení difúze z povrchových 
korundových vrstev na korozívní rozpouštení. Pak reaguje i kysličník kre
mičitý. Pfi mikroskopickém studiu se často setkáváme s projevy koroze 
korundových zrn. Môžeme rozlišit tfi stupne zeskelnení pojiva podle toho, 
do jaké míry jsou rozpuštena zrna kremene. V prípade nedokonalého jsou 
zrna prakticky nezmenena. Strední stupeň indikují korodovaná zrna. V prí
pade dokonalého zeskelnení jsou zrna kremene zcela rozpuštena. Béhem 
krystalizace v pojivu na rozhraní fází zrno - pojivo dochází ke vzniku 
nových fází. hlavne mullitu. Jeho jehličkovité krystaly výrazne zvyšují 
mechanickou pevnost pojiva. Jej ich tvorba je žádoucí. Rízené krystalizace 
lze dosáhnout použitím mineralizátoru. 

Petrologický výzkum umožnil doplnil kontrolní metody pro ovefování 
kvality brusných zrn. i pro úpravu technologických predpisu tak, aby bylo 
možno definovat jednoznačne kvalitu vyrábených keramicky pojených brus
ný ch nástroju. Podrobnejší údaje včetne odkazu budou v publikovaném 
textu prednášky. 

D. PIVKO: Najpoužívanejšie dekoračné kamene na svete 
- ich geológia a petrografia 

Využívanie dekoračných kameňov v súčasnosti prežíva velký rozvoj. 
Dovážajú sa kamene z celého sveta, obkladajú sa nimi mnohé budovy 
najmä v centrách miest. Pomocou obchodných názvov. mnohých interneto
vých stránok a katalógov sa podarilo zistiť pôvod najčastejšie sa objavujú
cich dekoračných kameňov, vytvoriť ich petrografický systém i vypátrať 
miesto a obdobie vzniku. 

Z magmarick,vch hornín sa najčastejšie využívajú granity, redšie syenity 
a gabrá. Sú to: 

1 svetlé hercýnske granity zo Sardínie (BIANCO SARDO, ROSA 
BETA) a Španielska (ROSA PORR!NO) 

2. červené proterozoické granity typu rapakivi zo Švédska, Fínska 
(BALMORAL, BALTIC BROWN) a Ukrajiny (ROSSO SANTIAGO) 

3. archaické granity z južnej Indie (NEW IMPERlAL RED. RUBY RED. 
SAPPHIRE BROWN, TAN BROWN) 

4. červené archaické granity zo S. USA (DAKOTA MAHOGANY) 
5. zelené charnockity z Brazílie (VERDE UBATUBA) 
6. modré alkalické syenity (larvikity) z Nórska (BLUE PEARL) 
7. gabrá a granity z bushweldského komplexu z JAR (IMPALA BLACK, 

AFRICAN RED) 
8. predkambrické gabrá z južnej Indie (BLACK GALAXY, ABSOLUTE 

BLACK) 
Z meta111orjóľa11_ých hornín z obsahom kremeňa sa často využívajú nasle

dujúce migmatity a granulity: 
1. žlté panafrické granátové ruly z Brazílie (GIALLO VENEZIANO. 

SANTA CECIUA) 
2. svetlé proterozoické granulity a migmatity z južnej Indie (KASHMIR 

WHITE, JUPARANA COLOMBO. RA W SILK, TROPICAL GREEN, 
S!VAKAS!) 

3. modré proterozoické migmatity charnockitového zloženia z jv Indie 
(VIZAG BLUE) 

4. zelené proterozoické migmatity z Brazílie (VERDE MARITACA, 
V. SAN FRANCISCO) 

5. archaické migmatity z južnej Indie (MULT!COLOR, PARA Dl SO, 
JUPARANA INDIA) 

Z metamorťovaných hornín s obsahom kalcitu sa najviac využívajú mra
mory a ofikalcity: 

1. biele alpínske mramory a ofikalcity z Talianska (BIANCO CARRARA, 
STATUARIO VENATO. CALACATTA, BARDIGL!O. ARABESCATO, 
VERDE ALP!), z Grécka (PENTEL!KON. AGHIA MARINA, TINOS 
GREEN) a Turecka (AFYO~) 

2. biele prolerozoické dolomitové mramory zo severu Grécka a Mace
dónska (THASSOS , VOLAKAS. SIVEC) 

3 ružové paleozoické mramory z Portugalska (ROSA PORTUGAL. 
ROSA AURORA) 

4. biele proterozoické mramory a ofikalcity zo sz. Indie (VERDE GUATE
MALA, MAKRANA MARBLE) 

Zo sedimentárnych hornín sa v najväčšej miere používajú karbonáty 
(najmä vápence): 

1 platforemné vápence z Nemecka, Portugalska, Anglicka, Francúzska. 
USA, Talianska, Egypta a Izraela (JURA MARMOR, MOCA CREME. 
PORTLAND. BEAUMANicRE, !ND!ANA L!MESTONE , DA!NO 
REALE, GALALA. JERUSALEM GOLD) 

2. alpínske vápence zo S. Talianska (BOTTICINO. ROSSO VERONA, 
BRECCIA PERNICE, BR. ON!CIATA. BIANCONE), zo Španielska 
(CREMA MARF!L. ROJO AL!CANTE, EMPERADOR. NEGRO MAR
QUINA). Grécka, Turecka a Iránu 

3. paleozoické vápence z južného Francúzska (ROS SO FRANCI A) 
a Belgicka (BELGIAN BLACK, PETIT GRANIT) 



2. výročný predvianočný seminár SGS 
Vo štvrtok 18. decembra 2003 sa v zasadačke ŠGÚDŠ v budove 

Geofondu (Bratislava. Mlynská dolina 1) uskutočnil celodňový 2. výročný 
predvianočný se minár Slovenskej geologickej spoločnosti. Prebiehal 
v štyroch sympóziách zameraných na významné výročia nových geolo
gických myšlienok a výnimočných osobností. ktoré pripadli na rok 
2003. Uvádzame stručnú charakteristiku sympózií a abstrakty väčšiny 
prednášok v poradí. v akom na seminári odzneli. 

Program sympózia Prínosy a vízie vulkanologického štúdia v geo
logických prácach Františka Fialu, ktoré bolo venované 100. výročiu 
narodenia významného česko-slovenského geológa Františka Fialu, 
zostavil Ladislav Šimon. Odzneli na ňom tieto prednášky: 

J. Lexa: Vulkanologické poznatky Františka Fialu o neovulkanitoch 
Kremnických vrchov 

V. Konečný: Paleovulkanická rekonštrukcia bazaltového vulkanizmu 
v okolí Banskej Štiavnice a Ostrej Lúky 

L. Šimon a J. Maglay: Fialova sopka Putikov vŕšok v roku 1952 
a súčasný jej stav poznania 

RNDr. František Fiala. DrSc .. sa narodil 14. decembra 1903. Profesio
nálnu kariéru začal na Slovensku v roku 1928, keď sa stal správcom 
eráve založeného štátneho banského múzea Dionýza Štúra v Banskej 
Stiavnici. Za jedenásť plodných rokov rozšíril a usporiadal muzeálne 
zbierky a z múzea urobil centrum zhromaždovania vedeckých poznatkov 
o „Slovenskom stredohorí". Pre vojnové udalosti musel v roku l 939 
prácu v stredoslovenských neovulkanitoch prerušiť. Pracoval v Národ
nom múzeu v Prahe, od roku 1954 v Ústrednom geologickom ústave a po 
vojne sa vrátil na Slovensko. V rokoch l 948--1961 systematicky mapoval 
a petrograficky spracúval Kremnické vrchy. Fiala kvalitnou prácou 
v teréne komhinovanou s detailnou petrografiou dospel k zásadne novému 
pohľadu na geologickú stavbu a vývoj Kremnických vrchov a definoval 
ich stratovulkanickú stavbu a sukcesiu vulkanickej aktivity. 

Lásku k vulkanológii a petrografii Fiala potvrdil publikovanými prá
cami o alkalických čadičoch od Brehov pri Novej Bani. o ryolitoch 
z okolia Kremnice. uzavreninách v andezitoch, o chemizme neogén
nych vulkanitov Kremnických vrchov. andezite z bradlového pásma pri 
Hanigovciach. vulkáne Horný chlm (v tom čase sa používal názov 
Horný Chom) peléeskeho typu pri Ihráči a o zváraní ryolitových tufov 
na kontakte s bazaltom pri Bartošovej Lehôtke. 

František Fiala napriek dosiahnutým výsledkom a úspechom zostal 
skromným a prívetivým človekom ochotným podeliť sa s mladšími 
kolegami o svoje skúsenosti. Príkladnou pracovitosiou. pedantnosiou 
a dôsledným vedeckým prístupom k riešeniu úloh je dodnes naším vzo
rom. Geologická verejnosť naňho spomína s hlbokou úctou. 

Témou druhého sympózia bola Geológia Západných Karpát 35 
rokov po definovaní novej globálnej tektoniky. Jeho program 
zostav i I Peter Ivan takto: 

P. Ivan: Od geopoézie k exaktnosti - 35 rokov víťazného ťaženia 
novej globálnej tektoniky 

M. Kováč: Geodynamický vývoj Západných Karpát v miocéne 
D. Plašienka: Geodynamický vývoj Západných Karpát v mezozoiku 
P. ]van: Geodynamický vývoj Západných Karpát v paleozoiku 
\1. Kohút: Genéza kyslých magmatických hornín vo svetle globálnej 

tektoniky - kam sme pokročili? 
M. Ondrejka, P. Uher, M. Putiš a M. Hrdlička: Geochemická charak

teristika triasových alkalických ryolitov kontinentálneho riťtingu 
Západných Karpát 

Bez postulátov novej globálnej - ,,platňovej" tektoniky si dnes už 
ťažko predstaviť interpretáciu akéhokoľvek geologického poznatku. 
javu alebo procesu. V 60. rokoch 20. stor. prerastala nová globálna tek
tonika veľmi rýchlo zo súboru „geopoetických'· hypotéz do čoraz ucele
nejšej vedeckej teórie. až sa napokon stala všeobecne prijímanou tekto
nickou paradigmou geologických vied. Dnes. keď sa zdá, že už dobre 

chápeme prejavy a látkový či štruktúrny horninový záznam pohybu 
litosfé rických platní. sa pozornost stále viac obracia na štúdium dyna
miky a príčin tohto pohybu. Viac prednášajúcich zdôraznilo. že k tomu 
má čo povedať nielen aktuogeologický, ale aj historicky zameraný -
paleotektonický výskum. 

Sympózium Od mikrofäcií k paleogeografii bolo venované životnému 
jubileu popredného univerzitného pedagóga a významnej osobnosti kar
patskej geológie prof. RNDr. Milana Mišíka. DrSc. , ktorý začiatkom 
novembra minulého roka oslávil svoje 75. narodeniny. Prof. M. Mišík 
bezpochyby patr í medzi naj významnejších slovenských geológov 
a významných odborníkov v oblasti stratigrafie. sedimentológie. mikrofa
ciálnej analýzy, paleogeografie a dalších geologických disciplín spätých 
najmä so štúdiom sedimentárnych hornín. osobitne karbonátov. S jeho 
osobou je spätá nielen široká škála nových vedeckých poznatkov v kar
patskej geológii, ale aj výchova niekoľkých generácií slovenských 
i zahraničných geológov a kva! ifikovaných vedeckovýskumných pracov
níkov. Jeho práce sú prínosom do pokladnice celej vednej disciplíny 
a nesporne majú veľký podiel aj na rozvoji vzdelanosti našej spoločnosti. 

Celá geologická obec a SGS želá jubilantovi do dalších rokov najmä 
pevné zdravie, aby mohol naplnil mnohé z doteraz ešte neuskutočne 

ných pracovných predsavzatí, ale tiež aby sa mu spi nili jeho každodenné 
želania v práci aj v osobnom živote. 

Program seminára zos tavila Daniela Reháková. Tvorili ho tieto pred
nášky: 

R. Aubrecht a J. Schlägl: Bradlo Štepnická skala - netypický vývoj 
czorsztynskej jednotky 

J. Schlägl: Príspevok k paleobiogeografi i strednojurských ammoni 
tov czorsztynskej jednotky pieninského bradlového pásma - ,,arabské'' 
Clydoniceratidae BUCKMAl\. 1924 

E. Halásová: l\anolity - skupina vápnitých nanoťosílií, ich dôležitosť 
v štúdiu západokarpats kých spodnokriedových sekvencií. vzťah 
k palaeobiogeografii a paleoklíme 

P. Skupien: Palynologické poznatky ze spodní kfídy slovenské části 
Západních Karpat 

J. Soták. M. Majdová a D. Starek: Biostratigrafické vymedzenie hranice 
eocén/oligocén na profile Pucov - vplyv na interpretáciu veku pucovskeho 
zlepenca a sedimentov centrálnokarpatskej paleogénnej panvy 

N. Hudáčková. \1. Banasová. E. Halásová. D. Reháková a O. Lintne
rová: Distribúcia mikroplanktonickýc h asociácií na profile Devínska 
Nová Ves a ich využívanie v biostratigrafii a paleoekológii 

N. Hudáčková: Databáza fosílií - technické spracovanie 
J. Michalík: Nové výsledky eventostratigrafie v práci medzinárod

ného korelačného programu UN ESCO (pracovné stretnutia projektu 
CORB a TR!BE v roku 2003) 

Témou štvrtého sympózia bolo 100 rokov predstáv o príkrovovej 
stavbe Západných Karpát. Dušan Plašienka zostavil jeho nasledujúci 
program: 

D. Plašienka: Sto rokov západokarpatských príkrovov 
M. Kohút: Kryštalinikum na báze krížňanského príkrovu - mýtus, 

fakty a skutočnosti 
\/emožno pochybovať o tom, že sa príkrovová teória stala rozhodujú

cim medzníkom aj vo vývoji názorov na tektonickú stavbu Západných 
Karpát. Dnes sa to berie ako samozrejmosť. ale príkrovová teória 
vo svojej storočnej histórii mala aj veľké krízové obdobia. Ani dnes nie 
je všetko jasné, a tak mnohé aspekty genézy rozsiahlych pri povrcho 
vých príkrovov krížňanského či chočského typu, pre ktoré sa vo svete 
iba ťažko hľadajú analógy, ešte len čakajú na objasnenie. Slovenská 
geológia stojí v tomto smere pred takmer rovnakou výzvou ako pred 
sto rokmi. 

D. P!ašienka, D. Reháková, L. Šimon a P. Ivan 



J . LEXA: Vulkano logické poznatky Františka Fia lu 
o neovulkanitoch Kremnických vrchov 

Kremnické vrchy boli pre Františka Fialu srdcovou zál ežitosťou . Na ich 
území začínal svoju plodnú kariéru a im venoval aj svoj e posledné práce 
z územia Slovenska. Fial ove vulkanologické poznatky boli. prirodzene. 
poplatné vtedajšej úrovni poznania. ale aj s odstupom času ich hodnotíme ako 
mimoriadne prínosné a novátorské . V práci Coupe du stratovolcan ďandé
sitc a pyroxene au Sud de la station Horn ia štu bňa z roku 193 1 prvý defi 
noval na Slovensku a v Karpatoch stratovulkanickú stavbu andezitových vul
kanitov V tom istom roku s Radimom Kettnerom v práci Les Montagnes 
de kremnica dans les environs de Stará Kremnička et de Bartošova 
Lehôtka opísal ryolitové tufy v záreze železnice medzi Starou Kremničkou 
a Bartošovou Lehôtkou. ktoré dnes chápe me ako uloženiny pyroklastických 
prúdov. pyroklastických prívalov, napadaného a redeponovaného tufu. Po 
dvoch prácach z roku 1953 a 1955 venovaných petrografii ryolitov a zaujíma
vému problému uzavrenín v andezitoch sa Fialove vulkanologické poznatky 
v plnej miere uplatnili pri geologickom mapovaní Kremnickýc h vrchov a pre
zentovali v roku 1957 v práci Geologické a petrografické pomery širšího 
okolí Kremnice a spolu s mapou v roku 1961 v záverečnej správe. 

Petrografické a vu lkanologické poznatky Fiala spojil do unikátnej syntézy 
geologickej stavby a vývoja, ktorá v hrubýc h črtác h platí dodnes. Aj keď 
ešte nemohol rozlíšiť základné typy vul kanoklastík (Fischer ich definoval 
v roku I 961 ). rozlíšil oblasti stratovulkanickej stavby, efuzívne komplexy , 
extruz ívne dómy a tufové komplexy. Ex truzívny dóm biotiticko-amfibolic
kého andezitu pri I hráči prechádzajúci smerom na JZ do krátkeho lávového 
prúdu charakterizoval v práci z roku 1965 na základe morfológie a prítom
nosti brekcií ako vulkán pel eéj ske ho typu , ale no vší výs kum ukázal. 
že brekcie nie sú ul ožení nami blokovopopolových pyroklastických prúdov. 
ale blokovou brekciou lávového prúdu. 

V 60. rokoch 20. stor. bola aktuálna otázka vzniku ignimbritov zváraním 
pemzovo popolových prúdov alebo separáciou tavenín pri efúziách. Do tejto 
diskus ie Fiala pri spel v roku 1965 svojou poslednou prácou z územia Slo
venska Welding of rhyolite tuffs at the contacts of andesitoid basalt 
dykes near Bartošova Lehôtka . v ktorej demonštroval vývoj ignimbritom 
podobných hornín z ryolitových tufov druhotným zváraním na kontakte 
tufov s bazaltovými dajkami. 

Záverom konštatujem, že František Fial a svojimi prácami o Kremnických 
vrchoch významne prispel do rozvoja československej aj slovenskej vulka
nol ógie , a som veľmi rád. že som mal to šťastie byť aspoň sčasti jeho žiakom. 

V. KONEČNÝ : Paleovulkanologická rekonštrukcia bazaltového 
vulkanizmu v okolí Banskej Štiavnice a Ostrej Lúky 

Denudačné reliktv alkalického bazaltového vulkanizmu na s trednom Slo
ve nsku predstavujú ·dva bazaltové neky pri Banskej Štiavnici a lávový kom
plex Ostrá Lúka (na .JZ od Zvolena). V prácach Františka F ialu sú zmienky 
o petrografickom zl<:;žení bazaltového nek u v oblasti vrchu Kalvária pri juž
nom okraji Banskej Stiavnice aj o bazaltovom pokrove pri Ostrej Lúke. 

Pri 100. výročí narodenia F Fialu sa konalo sympózium SGS a prezento
vali sme na ňom pr íspevok o paleovul kanologickej rekonštrukcii bazal
tového neku Kalvária , o neku v záreze železnice pri osade Kys ihýbeľ 

a o bazaltovom komplexe pri Ostrej Lúke. 
Vrc h Kalvária (k. 749) pri Banskej Šti avnici je výraznou morfologickou 

domina ntou nad mestom a predstavuje vypreparovaný bazaltový nek. Vrch 
je z historického hľadi s ka významný najmä neskorobarokovou krížovou 
cestou a barokovým kostolíkom na vrchole. Do európskej geológie sa Kal
vária dostala najmä zás luhou F Beudanta. ktorý navštív il banskoštiavnický 
región v rámci ·expedície Francúzskej akadémie vied do Horného Uhorska 
a T ransylvánie v roku 1918. V s láv nom štvorzväzkovom diel e Voyage 
mineralogique en Hungarie pendant ľannéc 1918 je aj zmienka o vrchu 
Kalvária. Beudant mu na rozdiel od prevl ádajúcich vtedaj ších názorov nep
tunistov na čele s Esmarckom. ktorí horni ny pokladali výlučne za výsledok 
sedimentácie. pri súdil plutonistický (v ulkanický) pôvod. 

Podľa vulkanologickej analýzy je Kalvária bazaltové teleso zhruba kruho
vitého až mierne eliptického prierezu s priemerom 200 x 150 m vo výplni 
vu lkan ického prívodu - diatrém y Pri jeho okrajoch sa zachovali zvyšky 

pôv odnej výplne diatrémy v podobe bazaltovej tufobrekcie Orientácia stÍp
covej odlučnosti bazaltového neku v podobe obráteného vejára (s kolmou 
o rientác iou stÍpcov na okolité steny) svedčí o rozšírení pôvodného baza! to
vého te lesa v j eho vrchnej časti s prechodom do kráterového priestoru kráte
ra (pravdepodobne do lávového jazera). Povrchovú vulkanickú stavbu 
odstránila denudácia. Predpokladáme, že išlo o maar alebo troskovo-tufový 
ku že ľ Teleso neku Kalvária je situované v zlomovom sys téme smeru 
SV- .JZ ohrani čuj úcom hodrušs ko-šti avnický hrast z východnej strany 
Rádi ometrickým datovaním K/Ar metódou sa určil jeho vek na 7.24 ± 0.25 
mil. rokov (Balogh in Konečný et a l.. v tlači), čo zodpove?á panón u. 

Bazaltový nek pri samote Kysihý beľ na V od Banskej Stiavnice sa odkryl 
pri stavbe železnice z Banskej Š ti av nice do Hronskej Dúbravy Železničný 
zárez naprieč bazaltovým nekom poskytuje obraz o jeho vnútornej stavbe. 
Bazaltový nek sa skladá z dvoch bazaltových telies. Väčš i e teleso, s elipt~c
kým prierezom orientované v smere SZ-JV. sa pri okrajoch vyznačuje stlp
covou odlučnosťou orientovanou kolmo na okolité s teny prívodného kanál a. 
Okolitým horninovým prostredím je pyroxenicko-biotiticko-amfibolický 
andezit extruzívneho dómu , ktorý je súčasťou výplne štiavni ckej kaldery. 
Druhé. menšie bazaltové teleso od hlavného bazaltového neku oddeľuje 

komínová brekcia, ktorá je výplňou pôvodnej diatrémy. V brekcii sa okrem 
bazaltových úlomkov vys kytujú okrúhle sfé ri cké úlomky až bloky okolitého 
andezitu do 0.5 m. Zaoblenie blokov odtrhnutých zo stien prívodového kaná
la sa vysvetľuje ako výsledok abrázie (opracovania ) v prívodov om kaná li 
v prostredí fluidi zovanej zmesi popola, úlomkov a vysokostlačených plynov . 
Brekcia vo výplni diatrémy reprezentuje počiatočnú explozívnu fázu zodpo
vedajúcu budovanej povrchovej vulkanickej stavbe v podobe maaru alebo 
popolovotroskového kužeľa. V záverečnom období vystúpila cez diatrému 
bazaltová magma a po jej stuhnutí vznikla bazaltová výplň v podobe bazalto
vého neku. Vznik tejto výplne súčasne znamenal koniec vulkanickej aktiv ity 
povrchového vulkánu. Rádiometrickým datovaním K/Ar metódou (Balogh i 
n Koneč ný . v tlači) sa určil vek 7.3 1 ± 0.24 mil. rokm (Balogh in Konečný 
et a l. , v tlači). ktorý je blízky neku Kalvária. Súčas ne to potvrdzuje. že 
v panóne vznikli v oblasti Banskej Štiav nice dva bazaltové vulkány. 

Ostrolúcky baza ltov5, pokrov sa nachádza medzi Ostrou Lú kou a Dobrou 
Nivou (na JZ od Zvolena). Sformovala ho efúzia viacerých lávových prúdov 
pohybujúcich sa z priestoru Ďurianovej (pri j z. okraji efuzívneho komplexu) 
z nadmorskej úrovne 470 m v smere na S. kde skončili na úrovni 350 m nad 
morom (pri seve rnom ok raji Ostrej Lúky). Lávové prúdy vyplni li lokálne 
depresie v paleoreliéfe a v záve re sformovali plochý lávový pokrov - plató 
s mi ernym sklonom na S. Predpokladaný pôvodný troskový kužeľ pri j z. 
okraji lávového pla tó sa nezachoval. odstránila ho denudáci a. Efuz ív ny 
komplex pri svojom južnom okraji prehradil pôvodnú paleodolinu. a tak 
vznikl o pl ytké j azerné prostredie. Sedimenty tohto jazera. zistené vrtom 
K.J-36 (Konečný et al.. 1986). podľa palynologické ho výsk umu (Planderová 
in Konečný el al.. 1986) obsahuj ú sporomorfy zodpovedajúce fl óre staršej 
ako vrchný pliocén. ale s účasne ml adšej ako panón - pont. Rádiometrickým 
datovaním K/Ar metódou bazal tu pri Dobrej Nive sa zist il vek 6,59 ± 0.28 
mil. ro kov . ktorý zhruba odpovedá rozhraniu panónu a pontu. Pri porovnaní 
s palynologickými údajmi je vek sedimentárnej panv ič ky relatívne mladší. 
čo je v zhode s tým, že sa začala vyvíjai až po vzniku efuzívneho komplexu. 

L. ŠIMON a J. MAG LA Y: Fialova sopka Putikov vŕšok 
v roku 1952 a súčasný stav jej poznania 

František Fiala v roku 1952 napísal excelen tný odborný článok venovan ý 
sopke Putikov vfšok Alkali basalts (basanitoids) from Tekovská Breznica 
and Brehy near Nová Baňa in Slovakia . Sopku strat igrafick y zaradil 
do treťohôr. Z vulkanologického hľad i ska išlo o detailnú analýzu sopečných 
produktov a vulkan ickej stavby ktorá sa vyrovnala vtedajšej odbornej úrovn i 
svetovej vulkanologickej špičky. Autor definoval sopečný kužeľ v oko! í kóty 
485 m Putikov vfšok a tri hl av né čad i čové prúdy. Z vulkanických hornín 
urobil presnú petrografickú analýzu. ktorá v podstate platí dodnes. Článok 
vhodne dopÍňa_jú odborne kvalitné a v súčas nosti hi stori cky cenné fotografie 
z odkryvov v teréne (m nohé z nich už ne_jesrvujú) a petrografické fotografie . 

Šimon a Halouzka ( 1996) nadviazali na nadčasovú prácu F. Fialu a inšpi
rovali sa jeho víziou o sopke Pu tikov vr'šok. Sopka je najzac hovalej ším úka
zo m tohto typu v strednej Európe a v celých Západných Karpatoch. Kraj ský 
úrad v Banskej Bystrici ju 23. januára 1997 vyhlásil za ,,rfrodnú pamiatku 



Purikov ťŕfok. Cieľom vyhlásenia je ochrana tohto najmladšieho vulkánu 
na Slovensku. Jedinečná prírodná pamiatka je súčasiou najvýznamnejšieho 
prírodného dedičstva štátu. Na jej území platí najvyšší - piaty stupeň ochrany 
podľa zákona 28711994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ( § 17 ods. 3 až 5). 

Vulkán Putikov vrsok je najmladším prejavom aktivity alkalického bazal
tového vu lkanizmu Slovenska. Nachádza sa medzi kótou 477 m Putikov 
vrsok. Tekovskou Breznicou a Novou Baňou-Brehmi Vulkanická aktivita 
vytvorila sopečný kužeľ a lávový pokrov Vývoj kužeľa bol sprevádzaný 
výlevom lávy, ktorá sa pohybovala od ~kužeľa v smere pôvodnej Chválen
skej doliny na S k paleorieke Hron. Celo lávových prúdov v súčasnom 
priestore je v okrajovej časti Novej Bane, časti Brehy. Styk lávy so zvodne-
ným terasovým štrkom paleorieky vyvolal lokálny vývoj pseudokráterov 
druhotných troskových kužeľov malých rozmerov. 

Lávové prúdy vychádzali z centrálneho kráteru vulkánu. Prúdy na kuželi 
(centrálna zóna vulkánu) sú vejárovito uložené okolo centra. 90 % lávovej 
masv sa vylialo smerom na SSZ medzi Tekovskú Breznicu a Novú Baňu, 
čas{ Brehy (prúdy využili geomorfoiógiu terénu). Lávové P;údy nemajú 
rovnakú dÍžku ani hrúbku. Krátke sú v okolí kráteru a majú dlžku do IO m 
a hrúbku do 30 cm. stredné sú dlhé 10- 100 m a hrubé od IO cm do l O m. 
Najdlhšie prúdy sú vyliate až po Brehy. sú dlhé až 3,2 km a hrubé do 15 m. 
Počet lávových prúdov nemožno presne zistiť, lebo sa navzájom prekrývajú, 
preplietajú. majú nerovnakú hrúbku a dÍžku a nedajú sa rozlíšiť či_astkové 
jazyky od samotných prúdov Prúdy tiekli v korytách (hlavné prúdy), z kto
rých sa rozlievajú jazyky lávy (bočné prúdy). Sukcesia hlavných a bočných 
lávových prúdov vytvorila lávové plató (lávový pokrov). Celá masa lávo
vých prúdov sa vyliala na povrch na ploche asi 4 km' Na svahu pod trosko
vým kužeľom prúdy vyplňajú dolinu širokú okolo 500 m (pôvodný tok 
Chválenskej doliny). na kvartérnych uloženinách v doline Hrona sa rozlie
vali do plató širokého až 1,5 km. Prúdy sú produktom vulkanickej aktivity 
s kolísavou intenzitou s nízkym stupňom explozivity. Erupcie vyprodukova
li lávy typu Aa a pahoehoe. Pri erupcii sa prevažne generovali lávy typu Aa. 
Rozdiel medzi lávami Aa a pahoehoe je v charaktere povrchu telesa. Lávové 
prúdy pahoehoe zvyčajne nemajú vyvinuté lávové brekcie, ich povrch 
je jemný. hladký a pórovitý. Podstatnú časi lávovej masy tvoriacej lávové 
plató reprezentujú lávové prúdy typu Aa. Tieto lávy majú hrubý, drsný 
povrch telesa. skladajú sa z telesa masívnej lávy a z lávových brekcií. Lávové 
brekcie sa vyvinuli v spodnej a vrchnej čas ti lávového prúdu. Erekcie 
vznikli pri pohybe a nasledujúcom chladnutí lávovej masy. Lávové brekcie 
majú červenú, ružovú a hnedočervenú, niektoré časti (hlavne spodné brek
cie) červcnožltkas tú. okrovožltoruž.ovú farbu. Brekcie sú z angulárnych 
troskových alebo aj sférických fragmentov červenej, hnedočervenej. ale aj 
žltočervenej farby Sú v e ľké I až 60 cm. Matrix je bre kciovitý, drvený 
materiál z lávy už spomenutých farieb. Sfarbenie dožlta v brekcii signalizu
je vplyv vody pri erupcii. Vodné prostredie pochádza z podzemnej (v cen
trálnej zóne vulkánu) alebo povrchovej vody paleorieky Hron (periférna 
zóna vulkánu) Pri kontakte lávy s vodou sa lokálne vývíjajú hyal<_;klastity 
a freatomagmatické procesy. Prejavilo sa to práve zmenou farby Cervená, 
žeravá láva sa dezintegruje do červených (a odtieňov), hnedých. okrových 
a žltých (a odtieňov) fragmentov Charakteristické zožltnutie je znakom 
palagonitizácie. ktorá prebehla ako znak interakcie lávy s vodnou parou. 

V roku 2001 až 2003 sa v súvislosti s novou ťažbou v kameňolome Brehy 
pre diaľnicu pri Novej Bani odkrylo územie na čele lávových prúdov. 
Rep rezentuje prevažne pyroklastický materiál, ktorý je produktom freato
magmatických erupcií. Na če l e týchto lávových prúdov (v okolí lomu 
B rehy) mali freatomagmatické erupcie takú intenzitu, že vytvorili vulkanickú 
formu pseukokráterov V súčasnosti sú tieto vulkanické formy z väčšej časti 
odťažené a územie je revitalizované. Z tohto územia je podrobná foto 
dokumentácia a odobraté makroskopické a mikroskopické vzorky na štúdium. 
Pseudokrátery sú z pyroklastík. prevažne zvrstvených troskových uloženín 
nesúcich znakv interakcie s vodou. 

Pri najnovš~m oeolooickom výskume sa na jeseň roku 2003 na lokalite 
Nová B;ňa-Breh; (ka;eňolom) zistili niektoré nové fakty dôležité pri 
objasňovaní kvartérnogeologického vývoja vulkánu Putikov vŕšok. V súvis
losti s dalšou ťažbou alkalického bazanitu na stavbu diaľničného obchvatu 
Novej Bane sa v kameňolome Brehy odkryli nové časti lávového prúdu vrá
tane jeho bazálnej polohy a kvartérnych sedimentov nachádzajúcich sa bez
prostredne pod ním. Zo zdokumentovanej kopanej sondy hlbokej okolo 3 m 
sa pod lávovým prúdom zi stila prítomnosť fluviálneho, lokálne možno 
aj tluviolimnického materiálu hronskej proveniencie. Ide prevažne o poly
miktný piesčitý štrk s kladajúci sa z dominujúcich vulkanických hornín , 

a le aj granitu, metamotfitov a karbonátov Sme rom do nadložia prevláda 
postupne sa zjemňujúci sivý až okrový hrubozrnný piesok. ktorý bezprostredne 
pod bázou lávového prúdu prechádza do pelitickejších usadenín povodňovej 
fácie. Tieto usadeniny sú postsedimentačne kontaktne termicky pozmenené. 
čo sa prejavuje náhlou zmenou sfarbenia z tmavookrovej cez hnedočervenú. 
bordovú až po sivočiernu ( .. spečence"). Identické jemnozrnné sedimenty 
vrchných polôh fluviálnej alebo aj ťluviolimnickej série sa našli aj priamo 
v puklinách telesa lávového prúdu, kam boli druhotne vtlačené zospodu 
po stuhnutí prúdu a nasledujúcom blokovom rozlámaní. To sa v telese baza
nitu vyznačuje chaoticky usporiadaným systémom puklín až trhlín vzniknu
tých destabilizáciou telesa na plastickom a zvodnenom kvartérnom podloží. 

z morfometrických analýz a z hladiny podzemnej vody v sonde vyplýva, 
ž.e báza lávového prúdu v dokumentovanom mieste je iba 1.8 až 2.1 m 
nad hladinou Hrona. To cez systém riečnych terás viažucich sa na alpskú 
klimatostratigrafickú škálu zodpovedá interglaciálu ém. teda veku 100 OOO 
až 70 OOO rokov b. p. 
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P. IVAN: Od geopoézie k exaktnosti - 35 rokov víťazného 
ťaženia novej globálnej tektoniky 

V roku 1968 sa zavrs ilo formulovanie základných téz novej geologickej 
teórie označovanej ako platňová tektonika. tektonika litosférických dosiek 
alebo aj ako nová globálna tektonika (NGT). Táto teória je mimoriadne 
významným medzníkom vo v5,voji geológie ako vedy. typickým príkladom 
revolúcie vo vede, ako ju definoval americký scientológ Kuhn ( 1962). Jej 
nástupom sa zmenil súbor ideí tvoriacich základ geológie ako vedy - zmenila 
sa paradigma. Východiskom novej paradigmy bola kombinácia dvoch 
starších hypotéz: ( 1) kontinentálneho driftu (Wegener, J 9I2) a (2) termálnej 
konvekcie plášia (Holmes, 1929). 

l\ovú paradigmu možno vyjadrii v podobe niekolkých nasledujúcich téz: 
(1) Najvrchnejšia časť pevného zemského telesa sa na základe chemické 
zloženia rozdeľuje na kôru (oceánsku a kontinentálnu) a pod ňou ležiaci 
plášť, kým na základe fyzikálno-mechanických vlastností na rigidnú litosféru 
ležiacu na plastickej astenosfére. Litosféra zahŕňa kôru a najvyššiu čast 
plášia. (2) Litosféra sa skladá z niekolkých dosi ek (platní). ktoré sú vo vzá
jomnom pohybe. (3) Príčinou pohybu dosiek je prúdenie v plášti (4) Styk 
platní môže byť trojaký - (a) divergentný. (b) konvergentný a (c) transfonnný. 
(5) Divergentný styk. predstavovaný stredooceánskymi riftmi. je miestom 
tvorby novej oceánskej kôry . (6) Konvergentný styk je miestom pohlcova
nia oceánskej kôry do plášťa a tvorby novej kontinentálnej kôry. (7) T vorbu 
oceánskej kôry kompenzuje jej pohlcovanie (subdukcia). 

NGT vznikala postupne od začiatku 60. rokov 20. stor zásluhou radu 
bádateľov , zväčša geofyzikov Nové idey boli natolko odvážne a dôkazy 
nepresvedčivé. že sa pri prvých úvahách dokonca siahlo po termíne geopoé
zia. Medzi klasikov NGT patrí H. H. Hess (stredooceánske chrbty). R. S. 
Dietz (rozpínanie oceánskeho dna). F J. Wine a O. H. Matthews (pásové 
magnetické anomálie), G T. W ilson (litosférické dosky). W. J. Morgan 
(pohyb litosférických dosiek), X. Le Pichon (typy styku dosiek), D E. Karig 
(typy okrajových morí) a i. Azda najvýznamnejším prínosom NGT bol objav 
evolúcie typov styku litosférických dosiek v čase (Wilsonov cyklus), ktorý 
pomohol pochopiť dynamiku tvorby pásmových pohorí a postupného rastu 
kontinentov. NGT sa stala prvou geologickou teóriou schopnou poskytovať 
teoretické prognózy a prevratne zasiahla do všetk ých odborov geológie, zme
nila v nich orientáciu výskumu a často aj používané výs kumné metódy 
Zmeny sa azda najvýraznej šie prejavili vo výskume magmatických procesov 
Nové geochemické metódy výs kumu - štúdium distribúcie stopových prv
kov a izotopového zloženia prvkov - odhalili úzku väzbu medzi typom styku 
litosférických dosiek (geodynamickým prostredím) a geochemickými para
metrami plášiových magmatických hornín. Príčinou je odlišné zloženie 
plášťového zdroja hornín v jednotlivých prostrediach, ako aj aj mechanizmov 



vedúcich k taveniu. Tento poznatok dáva na základe zloženia bazaltov z pás
mových pohorí najrôznejšieho veku možnosť rekonštruovať vzájomný pohyb 
litosférických dosiek v minulosti. Detailný výskum postupných zmien zlože
nia plášťových zdrojov z rozličného geodynamického prostredia sa ukazuje 
ako efektívna metóda štúdia nielen procesov v litosfére a astenosfére, ale aj 
v hlbších zónach plášťa. Poctra jej výsledkov sa Zem začína chápať ako dyna
mické teleso, v ktorom prvky migrujú nielen medzi kôrou a vrchným 
plášťom. ale aj medzi všetkými geosférami. Chemická evolúcia Zeme ako 
výsledok tejto migrácie má povahu jednosmernej diferenciácie v kombinácii 
s procesmi recyklácie Migráciu prvkov (ale aj energie) obstaráva konvekčné 
prúdenie v zemskom jadre a plášti . Ako výsledok konvekcie má vzájomný 
pohyb litosférických dosiek väzbu na procesy v plášti. no zdá sa, že väzba 
funguje aj spätne. V daka týmto poznatkom získava NGT. pôvodne vypraco
vaná pre povrchové časti zemského telesa, nový rozmer a kvalitu. Je to istý 
náznak, že sa v zmysle kuhnovskej štruktúry vedeckých revolúcií štádium 
tzv normálnej vedy v súčasnej geológii postupne končí. Obdobie, ked· 
sa NGT ako paradigma potvrdzovala novými dôkazmi a dalej precizovaná 
a detailizovaná, nenápadne prechádza do štádia. v ktorom sa začnú črtať prvé 
kontúry novej teórie celoplanetárneho dosahu. 

M. KOVÁČ: Geodynamický vývoj Západných Karpát 
v miocéne 

Napriek tomu , že sú Západné Karpaty súčasiou alpsko-karpatského 
orogénu, v mnohom sa odlišujú napríklad od Východných Álp, a to najmä 
výskytom neogénnych paniev a rozsiahleho kyslého a vápenatoalkalického 
vulkanizmu. Tento rozdiel je predovšetkým výsledkom odlišného tektonic
kého vývoja Karpát ako výsledku prechodu z kompresného režimu alpskej 
kolízie s európskou platformou do šikmej konvergencie pri subdukcii pod
ložia jednotiek vonkajších Karpát. 

Dôležitými faktormi, ktoré ovplyvnili vývoj orogénu, boli aj procesy 
kontrolujúce vznik panónskeho zaoblúkového priestoru. Na jednej strane 
to bol ťah subdukcie na čele orogénu a nasledujúci strečing nasúvajúcej 
sa platne, na druhej strane extenzný vývoj paniev ovplyvňoval diapirizmus 
astenosférického plášťa a s ním späté hlboké štruktúrne odstrešovanie jedno
tiek hlbokého podložia. 

Na pochopenie neogénneho geodynamického vývoja západokarpatského 
orogénu a vzniku sedimentárnych paniev je zároveň nevyhnutné si uvedo
miť. že orogén je súčasťou litosférického fragmentu - mikroplatne Alcapa 
s vermi zložitou dráhou pohybu do dnešnej polohy, definovanou okrem 
vzdialenosti (okolo 300 km) takmer 90-stupňovou rotáciou proti smeru 
hodinových ručičiek. 

Na základe štruktúrnej analýzy, geofyzikálnych údajov, ako aj štúdia 
vývoja sedimentárnych priestorov možno poctra prevládajúceho tektonic
kého režimu v miocéne vyčleniť päť základných štádií vývoja orogénu 
a paniev slovenských Západných Karpát (Kováč. 2000). Je to 

1. kompresný režim na čele alpsko-západokarpatského orogénu v egen
burgu až otnangu; 

2. transpresno-transtenzný tektonický režim v karpate a v spodnom bádene 
vyvolaný únikom litosférického fragmentu západokarpatského orogénu 
(resp. mikroplatne Alcapa) z ohlasti Východných Álp. šikmou kolíziou 
s okrajom severoeurópskej platformy a iniciálnym riftingom panónskej 
zaoblúkovej panvy v transtenznom až extenznom režime: 

3. extenzný režim v bádene a sarmate; bol výsledkom ťahu subdukujúcej 
platne na čele karpatského orogénu spätý so synriftovým štádiom vývoja 
panónskeho zaoblúkového systému paniev; 

4. extenzný režim postriftového štádia vývoja panónskebo zaoblúkového 
systému paniev v panóne a ponte; bol výsledkom termálnej subsidencie 
a nástupu izostatického výzdvihu orogénu: 

5. transtenzný tektonický režim kontrolujúci izostatický výzdvih a tekto
nickú inverziu reliéfu západokarpatských paniev; v pliocéne ho sprevádzal 
nástup transpresného tektonického režimu v panónskej zaoblúkovej oblasti. 
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D. PLAŠIENKA: Geodynamický vývoj Západných Karpát 
v mezozoiku 

Západné Karpaty (ZK) reprezentujú dlhodobo sa rozvíjajúci (okolo 200 
Ma) expandujúci subdukčno-kolízny orogén. ktorý sa nukleoval ako priesto
rovo limitovaný meliatický akrečný klin v jure a skompletizoval sa ako široký 
a zložitý orogénny systém v terciéri. Medzičasom orogénny front ustavične. 
hoci epizodicky progradoval od meliatskej sutúry na obidve strany asymet
rického, dvojstranne vergentného karpatského orogénu. Užší retroklin inter
ných ZK (teran Pelso) bol však čoskoro po uzavretí meliatskeho oceána 
v spodnej kriede inaktivovan)". kým proklin centrálnych ZK počas celej 
kriedy podstatne rástol Pri svojom raste anektoval proklin zóny spodnej 
platne konvergentného systému. ktorý značne modifikovali predchádzajúce 
1iftové udalosti vo vrchnom perme, strednom triase. spodnej a strednej jure 
a v najspodnejšej kriede. Azda najvýznamnejšie pre neskoršiu orogénnu 
progradáciu boli strednojurské a spodnokriedové extenzné litosférické pro
cesy, ktoré sa končili rozpojením a otvorením najskôr juhopenninského 
(váhického) a neskôr severopenninského (magurského) oceánskeho traktu. 
Boli to práve penninské oceánske domény. ktorých vrchnokriedovo-terciérna 
subdukcia umožnila rozsiahle skracovanie priestoru a ustavičnú progradáciu 
západokarpatského orogénneho klina na S. 

Na litosférickej úrovni rast orogénu v mezozoiku pravdepodobne genero
vali dve základné geodynamické ,.hnacie" sily Najskôr (spodná jura až 
stredná krieda, 200-90 Ma) to bol ťah meliatskej dosky klesajúcej do plášťa 
nasledovaný postkolíznou subdukciou plášťovej litosféry a spodnej kôry. 
centrálnokarpatskej platne konvergentného systému. Táto sila vytvorila 
- v súlade s publikovanými teoretickými modelmi - úzku kolíznu orogénnu 
zónu s proklinom a retroklinom, ktoré z obidvoch strán sledovali meliatsku 
sutúru. Dá sa predpokladať. že tá istá si la vyvolala v predpolí spodnej platne 
rozsiahly rifting a otváranie penninských oceánskych domén. Orogén by 
však bol možno v strednej kriede zanikol, keby nebol nový impulz a novú 
hnaciu silu. Tou bola zmena kinematiky pohybu velkých platní v západote
tydnom priestore, ked· zhruba pred 90 Ma kontinentálny blok Apúlie 
- Adrie náhle zmenil smer pohybu z JV na S Od tohto obdobia sa motorom 
západokarpatskej orogenézy stal adriatický indenter, ktorý ako buldozér 
pred seba nahrnul zvyšky jursko-spodnokriedového subdukčnokolízneho 
.. meliatidného" orogénu na novo aktivovaný a rastúci „penninidný" orogén
ny systém. Tento indentačnosubdukčný orogén opäť v súlade s teóriou 
- zachvátil overa širšie oblasti ako predtým (saxónska inverzia daleko 
v predpolí). kým vnútorné, kolízne zhrubnuté časti orogénneho klina čas 
od času (senón, eocén) podliehali gravitačným kolapsovým procesom. Oro
génny klin teda progradoval podobne ako húsenica - striedaním kontrakčných 
a extcnzných pohybov 

P. IVAN: Geodynamický vývoj Západných Karpát 
v paleozoiku 

Geodynamický model paleozoickej evolúcie Západných Karpát doteraz 
chýba. Teoretický postup pri konštrukcii takéhoto modelu je nasledujúci : 
(1) petrografická identifikácia hornín. (2) združenie hornín do litostratigra
fických jednotiek. (3) určenie geodynamického prostredia vzniku týchto 
jednotiek, zdroja ich sedimentov a času vzniku, (4) určenie p-T-t paramet
rov ich metamorfnej evolúcie a (5) deš ifrovanie tektonickej evolúcie a jej 
chronológia. 

Konfrontácia uvedených bodov so stavom výskumu paleozoi ka Západ
ných Karpát jasne ukazuje. že množstvo údajov ne, yhnutných na konštruk
ciu hodnoverného modelu stále chýba. Pti tvorbe modelu bude treba akcep
tovať tieto nové východiská: (1) úplná alochtónnosť jednotiek, viacnásobné 
opakovanie obdobia tvorby príkrovov, viac úrovní v súčasnej príkrovov ej 
stavbe. (2) mnohofázovosť metamorfného záznamu. variabilita typov meta
morfnej premeny. možnosť ich prekrývania. (3) variabilita pôvodu meta
morfovaných horninových komplexov zakomponovaných v súčasnej stavbe 
(vrchnokôrové, spodnokôrové, oceánske).Viac ako doteraz bude nevyhnutné 
používať aktualistický princíp a klásť dôraz na exaktnosť a komplexnosť 
výskumných metód. 

Súčasný stav poznania paleozoických komplexov poskytuje iba neúplný. 
mozaikovitý pohrad na geodynamické procesy. ktoré viedli k ich vzniku. 



Užitočným východiskom pri charakteristike týchto procesov je litologické 
členenie predalpínskych komplexov na: ( 1) leptyno-amfibolitový komplex 
(LAK), staropaleozoické vulkanickosedimentárne komplexy (EPA). pred
alpínske granitoidy (PAG) a mladopaleozoické vulkanickosedimentárne 
komplexy (LAP). 

LAK. ktorý je známy z gemerika, veporika aj tatrika, považujeme za pri
márne spodnokôrový magmatický komplex vzniknuvší podstielaním staršej 
kôry (ostrovnooblúkovej?) magmou generovanou vo väzbe na zónu subduk
cie. Obsahuje enklávy eklogitizovanej subdukovanej oceánskej kôry Vek 
komplexu je staropaleozo ický (ordovik?). Pri nasledujúcej exhumácii ho 
metamorfne prepracovala príp. postihla anatexia. 

Komplexy EPA prevládajú v súčasnej stavbe gemerika. Vápenato-alka
lický vulkanizmus bázického až acidného zloženia pri prevahe acidných 
vulkanoklastík sedimentujúcich z turhiditných prúdov v ordovickej (až 
silúrskej9) gelnickej skupine indikuje jej vznik v suprasubdukčnom prostredí 
v blízkosti vulkanického oblúka. Prítomnosť bázických vulkanitov typu 
OIT/C'T a BABB signalizuje uplatnenie zaoblúkového riftingu a lokalizuje 
vznik komplexov gelnickej skupiny na kontinentálny svah príp. úpätie 
orientované do zaoblúkového bazéna založeného zrejme na ensialickom 
ostrovnom oblúku. Reliktom výplne bazéna v iniciálnom štádiu otvárania 
je rakovecká skupina. V spodnej časti ju tvoria subakvatické lávové prúdy 
bazaltu vystriedané redeponovanými bázickými vulkanoklastikami spolu 
s ílovitými sedimentmi vo vrchnej časti. Vulkanity prakticky výlučne patria 
do typu OIB. Medzi komplexy EPA okrem gemerika patrí pezinská a per
necká skupina v kryštaliniku Malých Karpát. Devónska pezinská skupina, 
ktorú tvoria prevažne drobové sedimenty s prejavmi izochrónneho bazalto
vého vulkanizmu typu OIT/CT, predstavuje časť výplne riftogénneho bazéna. 
Pernecká skupina, tvorená bazaltmi. doleritmi a gabrami typu N-MORB 
s malým množstvom hlbinných oceánskych sedimentov, je zhodná s vrch 
nou časťou typického ofiolitového profilu, t. j. reprezentuje vrchnú časť 
oceánskej kôry. Vek perneckej skupiny, rovnako ako vek jej tektonického 
zblíženia s pezinskou skupinou, je starší ako visénsky. 

Najstarším komplexom LAP je spodnokarbónska ochtinská skupina 
(zahŕňajúca aj pôvodne samostatnú črmeľskú skupinu). Obsahuje dva geo
chemické typy bazaltov BABB, prechodné typy medzi BABB a E-MORB 
a vznikla v prostredí predoblúkového alebo zaoblúkového bazéna. Reliktom 
dna zaoblúkového bazéna oceánskeho typu je aj karbónska zlatnícka formá
cia, ktorú tvoria bazalty, dolerity, gabrá a pelitické sedimenty. V permských 
komplexoch sa objavujú produkty vápenato-alkalického vulkanizmu 
od bazaltov po ryolity a predstavujú relikty výplní bazénov priliehajúcich 
k vulkanickému oblúku založenému na staršom fundamente zložitej stavby. 
Z prevahy acidných vulkanitov možno uvažovať o zrelom štádiu evolúcie 
magmatického oblúka, ktoré v triase prešlo do riftingu. 

Porovnanie veľmi neúplných výsledkov štúdia paleozoických jednotiek 
v Západných Karpatoch s analogickými výsledkami z Východných a Južných 
Álp vedie k prekvapujúco konzistentnému pohľadu na základné črty geody
namickej evolúcie v tejto oblasti. V ordoviku (silúre) dominovala konver
gencia, orogénny vulkanizmus pravdepodobne na ensialickom ostrovom 
oblúku a inciálny rifting v tyle oblúka. Vrchný silúr až devón sú obdobiami 
pasívneho okraja kontinentu s prechodom do riftingu. V strednom karbóne 
je záznam subdukcie kôry zaoblúkového bazéna a formovania akrečnej 
prizmy. Uzavretím oceána a vytvorením ofiolitovej jazvy sa spojili dva terany 
odlišujúce sa stupňom metamorfózy staropaleozoických komplexov. 
Na takomto fundamente vrchnokarbónsko-permská konvergencia vytvorila 
magmatický oblúk, v rámci ktorého postupným vývojom cez riftogénny 
bazén vznikol zaoblúkový meliatsky oceán. 

M. KOHÚť: Genéza kyslých magmatických hornin vo svetle 
globálnej tektoniky - kam sme pokročili 

Pôvod zemskej kôry je neodmysliteľne spätý s genézou magmatických 
hornín vo vývoji Zeme. Kontinentálna kôra - p1iemerným zložením zodpo
vedajúca granodioritu a andezitu , ako aj časti ložísk nerastných surovín 
v nej - odzrkadľuje dlhodobý vývoj najmä kyslých magmatických hornín. 
Teória platňovej (globálnej) tektoniky je dostatočným základom na chápanie 
a pochopenie odlišných tektonických štýlov a geochemických charakteristík 
súčasných pásiem magmatickej aktivity, pretože viac ako 90 % dnešnej 
magmatickej činnosti prebieha na rozhraní litosférických platní Výsledky 

geofyziky a modelovania potvrdili. že platňové rozhranie je trojaké 
- divergentné , konvergentné a transfonnné. Podľa tektonického štýlu rozlišu
jeme štvoraké základné tektonické prostredie, v ktorom sa generuje magma: 

a) Ko11š1ruk1ív11e plcwfové okraje divergentných platní produkujú bazaltoidné 
horniny stredooceánskych chrbtov (MORE) a zaoblúkové bazény s (BABB). 

b) Deš1n1k1ívne plauiové okraje konvergujúcich platn í vytvárajú ostrovné 
oblúky (IA) a vulkanické oblúky aktívnych kontinentálnych okrajov (CVA). 

c) Vnú1ropú:mfový oceánsky chocholový (plwne) ostrovný vulkanizmus (OIB). 
d) J,urakon1i11en1cilny rijwľ_Ý platóbazaltový (flood basalr) vulkanizmus 

(CFB) a ultradraselný neriftov ý magmatizmus (kimberlity). 
Všeobecne sa akceptuje, že parciálne tavenie plášťového materiálu primár

ne produkuje magmu bázického a ultrabázického zloženia vo väčšine tekto
nických prostredí. Magmatizmus konvergentných okrajov má rozhodujúci 
význam p1i fonnovaní mladej kontinentálnej kôry. Kyslé (felzické) magma
tické horniny môžu vznikať diferenciáciou - frakcionáciou primárnej bázic
kej magmy (napr plagiogranity v ofiolitových komplexoch), mixingom 
a kôrovou kontamináciou alebo a priori recykláciou kôrových sedimentárnych 
a starších magmatických hornín pri subdukčnokolíznych procesoch. Väčšina 
kyslých magmatických hornín - granitoidov sa vyskytuje v oblastiach 
so zhrubnutou kontinentálnou kôrou alebo na kontinentálnych oblúkoch ako 
výsledku subdukcie pod aktívny kontinentálny okraj. alebo v zónach rozsiah
lych kolízií sialických kôrových platní. Tavenie granitoidov vo všeobecnosti 
postdatuje kôrové zhrubnutie v rozsahu niekolkých miliónov rokov (Ma) až 
desiatok Ma. Kedže kontinentálna kôra v nonnálnom stave má pevný, 1igidný 
charakter, na jej potenciálne tavenie je potrebné termálne zmäkčenie. Kôra 
sa môže výrazne prehriať pri subdukčnom ponorení do dostatočnej hÍbky, 
pôsobením tepla z rozpadu rádioaktívnych prvkov (U, Th. K), z podstielajú
cej plášťovej magmy, ako aj tepla uvoľňujúceho sa pri strižných procesoch. 
Ako to býva v prírode pravidlom, väčšinou pôsobia rozličné zdroje tepla 
naraz. Jednou zo základných otázok granitovej petrológie je determinácia 
zdrojových hornín, typu ich tavenia a procesov vedúcich k fonnovaniu grani
tov, ktoré sa v súčasnosti študujú na zemskom povrchu. Veľa granitoidov je 
produktom anatexie normálnych kôrových. ako aj vrchnoplášťových hornín 
v strednej a spodnej kôre za podmienok hydratačného alebo dehydratačného 
tavenia. Pri vrchnej amfibolitovej a granulitovej fácii môže nastať anatexia, 
čo dokazuje aj experimentálne tavenie pelitických hornín, drôb, amfibolitov 
alebo peliticko-tonalitických páskovaných komplexov 

Poznanie geodynamických podmienok vzniku a povahy zdrojových 
hornín , ako aj typu tavenia magmatických hornín. spôsobu a hÍhky ich 
umiestnenia vo vrchnej kôre je pri správnom hodnotení metalo genetického 
potenciálu kyslých intruzívnych hornín a ich ekonomického prínosu pre 
spoločnosť rozhodujúce . 

R. AUBRECHT a J. SCHLÓGL: Bradlo Štepnická skala 
- netypický vývoj czorsztynskej jednotky 

Štepnická skala je bradlo na rovnomennom vrchu na JJZ od Púchova asi 
500 m JV od samoty Štepnice (časť obce Streženice) V bradle smerom 
do údolia Váhu je opustený kameňolom a v ňom je odkrytá podstatná časť 
litológie bradla. Bradlo je v prevrátenej tektonickej pozícii a patrí do czorsz
tynskej jednotky, ale do osobitného vývoja. ktorý nemá analógiu v iných 
bradlách. Blízky mu je vývoj Mestečianskej skaly, ktorý vyčlenil Aubrecht 
(1992). Ide o vývoj. v ktorom sa v keloveji a oxforde nevyskytujú czorsz
tynské hľuznaté vápence (ammonilico rosso) ani Mišíkom (1979) vyčlenené 
vršatecké koralové vápence, ale rozličné variety nehľuznatého kalového 
vápenca (napr. bohunický vápenec; Mišík et al., 1994). Vývoj Štepnickej 
skaly má aj špecifiká, aké sa na iných lokalitách nevyskytujú. Štepnickú 
skalu spomenul už Andrusov ( 1945), ale uviedol ju ako jediný príklad, 
v ktorom sa namiesto hľuznatého vápenca vyskytuje „amonitová brekcia". 
Andrusov (1. c.) pri svojom výskume poznal iba niekolko balvanov tejto 
brekcie; v tom čase ešte lom na skale zrejme nebol. 

Štúdium troch profilov (severného, stredného a južného) odhalilo značnú 
laterálnu faciálnu variabilitu bradla. Stratigrafickou bázou hradla sú smoli
gówske vápence (žltkasté a ružovkasté krinoidové vápence - bajok) s drob
nými dutinkami s laminovanou kalovou výplňou edajky). Ich hrúbku 
nemožno zistiť, lebo v bradle nie je zachytený ich styk s podložnými álen
skými bridlicami (szkrzypnianske súvrstvie). V ich stratitgrafickom nadloží 
vystupujú czorsztynské hľuznaté vápence (červené), ktoré sú v severnom 



profile hrubé okolo 6 m, kým v strednom sa stenčujú na 2 m a v južnom 
sú hrubé približne 4 m. Z bazálnej čast i vrstvy hľuznatého vápenca (približne 
v metráži 17-17,2 v severnom profile) pochádza pomerne početná amonitová 
ma krofauna dobre indikujúca naj spodnejš í bal. Najbohatš ie j e zastúpený 
druh Nannolytoceras tripartitum (Raspail) (až 90 %). z dalšej fauny Phyl/o
ceras sp„ Ca!liphylloceras dispu tobile (Zi ttel). a hlavne Morphoceras cf. 
dimorphirijimnis Sandoval, poukazujúci na kľukatú (zig-zag) zónu (Schlógl. 
2002). Filamentov á mikrofácia dominuje v celej hrúbke súvrstvia. 

V severnom a južnom profile je vo vrc hnej časti hľuznatého vápenca as i 
1 m hrubá pol oha bieleho bositrového vápe nca (bositrová lumachela) zlo
ženého takmer výlučne zo schránok lastúrnikov Bositra buchi (býv Posi
donio alpína). V okol itýc h vápencoch tiež prevláda „v láknová" mikrofá
cia (vlákna = prierezy lastúrnikov rod u Bositra), ale na rozdiel od tejto 
po lohy so značným zastúpením mi kritu . Vápnitý kal vymyli lokáln e 
prúdy , a tak mohl a vzniknúť spomínaná lumachela. V j užnom profile 
sa vysky tuje na rozhran í czorsztynských vápencov a s tratigrafic ky nadl ož
ných bohunických vápencov (amoni tové lumac helové vápence). Chýbanie 
krinoidového štepnického vápe nca (pozri v dal šom odsek u) spôsob il a 
tekton ická porucha. 

V stratigrafickom nadloží czorsztynských vápencov sa vyskytujú červené 
kalové vápence so značným výskytom kri noidov. Krinoidy sú zastúpené 
veľmi ne rovnomerne a tvoria hniezda v kalovom vápenci. V tomto súvrství 
sa teda prelínajú litológie dvoch koncových členov - ružového až červe 

ného kalového v á penca a k ri no idov éh o vápenca, a le j e oč ivid né , 

že tunajšie krinoidové vápence rozhodne nemožno stotožňovať so s moli 
góws kym i a k rup ianskymi vápenc ami v yčlenenými Bi rkenmaj erom 
( 1977) . Ide o m ladš ie kri noidové vápence veku (?)kel ovej - oxford, ktoré 
dote raz nemajú formálny názov a nezis tili sa na iných lokali tách. Pre ti eto 
kalovokrinoidové vápence navrhujeme nový názov šte pnický vápenec 
(angl. Štepnica Limestone Formation ). Od smoligówkeho a krupi anskeho 
vápe nca sa odlišuje hlav ne oveľa väčš ím obsahom kalovej prímesi a člán
kami kri no idov väčš íc h rozmerov a od kalového bohuni cké ho vápenca, 
ktorý vyčlen il Miš ík el al. (1994), práve výraznou prímesou krinoidového 
detritu. Vápenec je bohatý aj na brach iopóda a miestami sa možno dokonca 
stretn úť s b rac h iopódovými lumac he l ami (napr v severnom profile 
v metráži 22.5- 23.5). 

Ďa l šou fáciou v nadloží štepnického vápe nca je ru žový až krémový 
(farby sa často neprav idelne prelínajú) kalový vápenec s amonitmi , brachio
pódam i, lastúrnikmi a belemnitmi. Ten to vápenec (mož no ho priradiť 
k bohunickému; Mi šík el al.. 1994) má v j užnom profile hrú bku asi 4 m. 
v strednom vidno hrúbku 6 m. v severnom asi 3,5 m, no v týc hto profiloch 
nevidno stratigrafické nadložie, a preto sa tu hrúbka súvrs tvi a nedá zi stiť. 

V strednom profile s ú v spodnej časti bohunického vápenca dve vrstv y, 
ktoré laterálne vyk l iňuj ú asi na vzdi alenosi 10 m, obsahujú hojné štruktúry 
stromataktisového typu, čo poukazuj e na to, že ide o plochú slromatakti sovú 
kal ovú kop u (mud-mound; pozri Au brec ht e t al., 2002). Vo vrstvách sa 
vyskytujú aj amonity , z ktorých sa doteraz podarilo určii len rod Sowerbyceras 
ton isulcatum (ďOrb i gny), ktorý má strati grafické rozpätie od vrc hného 
keloveja do vrchného oxfordu a na j eho zákl ade sa nedá presne určiť vek 
vrstvy. Vrc hnú čas ť bohun ické ho vápenca tv oria amonitov é lumachely 
strednooxfordského veku. Z úrovne jeden meter nad kalovou kopou sa urči l 

stredný oxford, čo umožňuje zúž i ť pravdepodobný vek kopy na vrchný 
kelovej až spodný oxford. Z fauny sa určili tieto taxóny: 

- stredný oxford: Adabofoloceras sp., Phylloceras sp., Holcophyiloceras 
sp. , Protetragonites sp., Trimarginites sp. , Neoprionoceras cf. laurlingense 
(Roll ier) . Proscaphites anar (Oppe l) , Perisphincres (Arisphinctes) aff. 
p/icwilis (Sowerby), Gregoryceras (G. ) cf. riazi (De Grossouv re) , Euaspido
ceras cf. oegir (Oppel ), Mirosphincres sp. 

- vrchný oxford: Adabojóloceras sp., Phylloceras sp. , Holcophylioceras 
sp., Sowerbyceras w n isu!carum (ďOrbigny). Protetragonites sp„ G/ochice
ra s (Coryceras ) modestiforme (Oppel) , Taramelliceras (Strebliticeras) 
exrern11odoswn (Dom), Euaspidoceras sp. (cf. E. radisense (ďOrbigny)), 

Mirosphinues sp., Epipelroceras bimwnmatum (Oppel). Aspidoceras cf. 
binodum Fontannes. 

V južnom profil e j e v nadloží bohunického vápenca sakokómov ý vápe
nec. ktorý je najmladš ím litostratigrafickým členom vidite ľným v bradl e. 
Makroskopic ky pripomína krinoi dový vápenec, no krinoidové články 
sú vidi teľne menšie a sedi ment jej jemnozrnnejší. 

Štepnická skala je da lším z radu bradiel v západnom seg mente pienin
ského bradlov ého pásma na Pov aží, ktoré nerešpe ktuje doteraz známu 

litostratigraťi ckú schému czorsztynskej jednotky a naz načuje. že paleotopo
grafia czorsztynského chrbta bola zrejme zložitejš ia, než sa predpokladalo. 
K doteraz známym vápencom z keloveja a oxťo rdu - czorsztynskému. 
bohunickému a vršateckému. ako aj bositrovému vápe ncu . ktorý tiež ni e 
je neznámy - sa tu pridruž uj e nový litologický ty p - krinoidovokalový 
štepnický vápenec. Ten indikuje subtidálne až neritické prostredie. zrejme 
o n iečo plytkovodnejšie pri czorsztynskom a bohunickom. ale hlbš ie ako 
pri vršateckom vápenci .. ,Amonitová" brekcia zaznamenaná Andrusovom 
( 1945) j e iba lokálnou varietou bohunického vápenca. ktorá vznik la 
v miestach velkého nahromadeni a schránok amon itov . 
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J. SCHLÓGL: Príspevok k paleobiogeografii strednojur
ských ammonitov czorsztynskej jednotky pieninského 
bradlového pásma - ,,arabské" Clydoniceratidae 
BUCKMAN, 1924 

Rod Micromphaiites j e typický m preds tavite ľom pôvodnej ,.arabskej„ 
fauny pochádzajúcej zo spodného batu Arabského a Sinaj ského poloos trov a 
(napr. busqueti. pustuliferus, elegans). Táto fauna migrovala pozdÍž severo
afri cké ho a východoeurópskeho okraj a Tethys , č o dokazuj ú j ej nálezy 
z Maroka, betickej kordiléry a Niev re (Francúzs ko). V poslednom čase sa 
zistila až v Západných Karpatoch , pres nej šie v czorsztynskej jednotke brad
lového pásma. Na všetkých mimoarabských loka litách je veľmi zriedkavá. 
Faunu z brad lového pásma možno pokl adať nielen za naj severnejš í výskyt 
tohto taxón u, ale aj za prv ý príspevok do poznania morfológie jej juvenil
ného štádi a (Schlogl a Rakús, 2004). Strednobatský druh Micromphalites 
/ M.) micromphalus sa považuje za jej či sto ,.európskeho" potomka a je aj 
dôkazom o životaschopnos ti týchto imigrovaných popul ácií. 
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E. HALÁSOY Á: Nanolity - skupina vápnitých nanofosílií, 
ich dôležitosť v štúdiu západokarpatských spodnokriedových 
sekvencií, vzťah k paleobiogeografii a paleoklíme 

Vápnitý nanoplanktón v recentnom oceáne zahŕňa veľmi rozmanitú sku 
pinu jednobunkových organizmov s CaCO_, schránko u rozmermi nepre
kračujúcimi 30 µm . V tejto frakcii mikroorgani zmov sú najpočetnej šie hapto
fytné riasy tzv kokolitofores (morské jednobunko vé flagelátne organi zmy) 
a okrem nich bývajú zastúpené vápnité dinoflageláta. juvenilné foraminifery. 
Bunku majú pokrytú tzv kokosférou zloženou z j ednotli výc h CaCO1 

platničiek - kokolitov (velkých 5--15 µm). Vo fosílnom stave sa zvyčajne 
nachádzaj ú kokolity , zriedkavejšie aj kokosféry Kokolity vlastne voláme 
vápnité nanofos íli e. Okrem zvyškov kokolitofores sa vo frakcii s vápnitými 
nanofosíli ami nachádzajú aj tzv. nanolity - fosílne zvyšky neznámeho bi o
logického pôvodu . Podstatnou zložkou spoločenstva vápnitých nanofosílií 
obsiahnutých v sed imentoch spodnokriedového veku sú nanolity kónického 
tvaru so stredovým kanálikom priemernej dÍžky IOµ , tzv. nanokóny. Stratí
graficky významná je aj iná skupina nanolitov, tzv. nei sté „polycyklolity"'. 
rod Assiperra a Rucinolirhus. 

Nanokóny sa vys kytujú v pelagických aj hemipelagických sedimentoch 
od vrchného ti tá nu po kampán v jednej frakcii so skupinou kokolitofores. 
Napriek tomu, že ide o prvé opísané kriedové nanofosílie (Brä nnimann, 
1955), ich paleoekológia, paleobiogeografia a biologická afi nita sú stál e 
nejasné. Na Slovensku prvý o nanokónoc h informoval Mi šík ( 1958). 

Paleoekologické nároky tohto taxónu sa interpretujú rozlične: a) taxón 
nízkych zemepisných šírok. plytkých plató s nízkym teri génnym prínosom 
a epikontinentálnych morí asociujúci s Braarudosplwera; b) tetydný a tepl o
vodn ý taxón (asociujúci s Micrantholirhus), ktorého epizod ickú migráciu 
ovplyvľíovali morské spoje, morská hl adina a teplota ; c) nanokóny pripom í
naj ú vápnité dinofl ageláta, ktoré sa rozmnožujú v epikontinentálnych, oligo
trofických moriach s nízkym terigénnym prínosom; d) Nannoconus obýval 
hlbokú fotickú zónu podobne ako recentná F/orisphaera prr1funda; hojnosť 
Florisphaera profunda sa zistila v teplých vodách s nízkym obsahom živín 
v rozličných oblastiach sz. časti Tichého oceána (Tanaka, 2000). 

Vo vybratých profiloch Západných Karpát sa vykonala kvantitatívna ana
lýza vápnitých nanofosílií spodnokriedového (berias - spodný apt) veku 
s cieľom z i st iť zmeny v hojnosti a zložení spoločenstiev. Výraznejšie zmeny 
hojnosti sa týkajú práve nanokónov Aj v západokarpatských sekvenciách 
možno pozorovať pokles ich hojnosti v intervale vrchný valanginis podný 
hoteriv (Butkov , Rochovica) a rovnako aj v spodnom apte (tesne pred 
nás tupom OA E 1 a). v ktorom nanokóny v zázname miznú (Rochovica). 
Spodnoaptskej nanoko nido vej kríze predchádzal rast hoj nosti nanolitov 
rodu Assiperra a Rucinolithus. a to aj foriem (A. infracreracea a R. terebro
dema rius) ve lkýc h až 11 µ. Tieto výsledky sú porovnateľné s poznatkami, 
ktoré uvád za Erba (2002). a z paleoekologického hľadiska môžu indikovať 
vyšší obsah živín v povrchových vodách. 

Chýbanie nanokoníd, fluktuáciu ich hojnosti pravdepodobne ov pl yvňuj e 

rad paleoenvironmentál nych faktorov. Ako možné vysvetlenie sa uvádza 
zmena term álnej aj živinovej štru ktúr y oceánskych povrchových vôd 
v súvis los ti s vulka ni ckou aktivitou spodnokri edového veku v Ti c hom 
oceáne , ako aj pokles alkalinity povrchovej oceánskej vody, ktorý mohol 
zabrzdiť kalcifikáciu nanofosílií (B ral ower et al., 2003). 
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P. SKUPIEN: Palynologické poznatky ze spodní kfídy 
slovenské části Západních Karpat 

Nevápen itá dinoflageláta jaka vfznam ná součást morského pl anktonu 
sehrávají v posledních letech významnou rol i v poznání stratigrafie vrstev
ních členu Západních Karpat. Jejich pfítomnos1 ve spodní kfíde je charakte
ristická pfedevším pro tmave zbarvené pelitické sed imenty odkryté ve ve lké 
mocnos ti zv lášte ve vnejších Západních Karpatech. kde velmi často ve stra
tigrafii významne zastupují amonitovou makroíaunu. Výs ledky posledních 
let pfinášejí nové poznatky upfesň ující stratigraíi ckou pozici vrstevn ích 
členu a rovnež poznatky paleoekologické (Vašíček , 2003). 

Nevápn itá dinoflageláta ze Slovenska byla doposud studována ve dvou 
zcela odlišných jednotkách, v pieninském bradl ovém pásmu a v manínské 
j ed notce. Bradlové pásmo se vyznačuje zejména prevahou pel ag ických 
vápencu patrících pieninskému vápencovému souvrství (berrias - barrem) 
a brodnianskému vápe ncovému souvrství (apt - a lb ). Ty j sou však na 
mnoha místec h kolem báze prokládá ny nekoli kametrový mi až nekolik 
desítek metru mocnými pol ohami tmavé zbarvených pelitických uloženin 
pfifazovaných koňhorskému souvrství. Pelitické uloženiny tohoto souvrství 
jsou odkryty na peti lokalitách: Podbranč. Myjava, Horné Srnie, Rochov ica. 
Podbiel (sefazeno od JZ k SV). na kterých byl y odeb rány vzorky pro paly
nologické studium . 

Mnohé vzo rky tmavých pelitu poskytly bohatá společenstva dinoflage
lát, podle nichž litologicky obdobné uloženiny pfifazované koňhorskému 

souvrství nejsou stej ného stárí. Nej starší uloženiny uvedeného typu j sou na 
lokalite Horné Srnie. Patrí vyššímu hauteri vu až pravdepodobne spodnímu 
aptu. Vložky tmavých peli tu první etáže lomu Podbranč poskytly spo lečen

stva dinoflagelát odpovídající sv rchnímu barremu až nejnižš ímu aptu. 
Sv rchnobarremského stáf í je rovnež poloha tmavýc h peli tu v lomu Myjava. 
Zde nevápenitá dinoflage láta umožňují jejich pfifazení ke spodní čás ti 

sv rchního barremu, amonitové zóne Vandenheckii. Nejlépe j sou anoxické 
ul oženiny prostudovány na lokalite Rochovica. Podle nevápenitých dino
flagelát náležejí spodní mu aptu (S kupien. 2003). Tato lokalita je z hl edi ska 
dinoflagelát zpracována nejpodrobneji a poskytla společenstva barremu až 
albu. Podle nevápenitých dinoflagelát podobnou stratí grafickou pozici mají 
rovnež tmavé pelity na lokalite Podbiel. tj. spodní apt. což odpovídá amo
nitum nalezeným v suti podložních vápencu. 

S ložení společen s tev dinoflagelát odpovídá podmínkám otevl'eného 
more. Ve sv rchním barremu a aptu je možno sledoval vý razný prínos teres
tri ckého materiálu (vysoký podíl sporomorf). Na nek terých lokalitách lze 
s píše hov ofit o redepozici materiálu melkomol'ského. Všechny uvedené 
výsledky um ožňují vymezení vý znamnýc h eventô, zejména prvních 
a posledních výskytu dinoflagelát. 

Z hledi ska stratí grafického za mnohem cennejší je možno považoval data 
získaná pfi studiu manínské j ednotky Nejvýznamnej ší jsou spodnokfídové 
odkryvy v lomu Butkov u obce Ladce. Jedná se o nejbohatší amonitovou 
lokalitu v Západních Karpatech umožň ující vyzvednou t a upresnil stratigra
fickou pozici nevápenitých dinoflagelát v této oblasti, a to v rozsahu spodní 
valangin (amonitová zóna Campylotoxus) až sv rchní barrem (amonitová 
zóna Vandenheckii ). v rámci kterých j e možno korelovat dinoflageláta s 
presnou amonitovou zonací (Skupien et al. , 2003) Zároveň se na zdejších 
odkryvech podarilo aplikoval dinoflagelátovou zonaci nav rženou Leerevel
dem ( 1995) . a to zó ny Spiniferi1es s p. v hrani čníc h uloženin ác h 
spodní/sv rchní valangin. Cymososphaeridium va/idum ve svrchním valangi
nu až nejni žš ím hauterivu , Muderongia sraurora ve s podním hauterivu , 
Lfrhodinia sroveri v nejv yšší čás ti spodního hauterivu , Sublilisphaera srnb
rata ve spodním barremu a Odonrochirina operculata v barremu sv rchním . 

Kvantita ti vní složení společenstev dinoflagelát rovnež pfináší zajímavé 
výsledky Pfedev ším je pozorovatelné. že se společens tva vý razne mení 
za nízkých (dominují brakické dinocysty rodu Muderongia) a vysokýc h 
stavô hladiny (dominují neritické rody O/igosphaeridium. Spiniferites. obje
vují se oceánské cysty rod Prerodinium). Současne j e identifikovatelné 
výrazné prohloubení sedimentačního prostoru v albu . 
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J. SOTÁK, :vi. MAJDOV Á a D. STAREK: Biostratigrafické vyme
dzenie hranice eocén/oligocén na profile Pucov - vplyv 
na interpretáciu veku pucovskeho zlepenca a sedimentov 
centrálnokarpatskej paleogénnej panvy 

Pokrok v stratigrafickom výskume sedimentov centrálnokarpatskej 
paleogénnej panvy prinieslo štúdium profilu Pucov, kde sa zistili bohaté 
asociácie aj kompletnejší sled foraminiferových i nanoplanktonových 
zón. Profil Pucov sa začína telesom pucovských zlepencov, ktoré smerom 
nahor prechádzajú do hrubozrnných vápnitých pieskovcov s vtrúsenými 
schránkami numulitov a faunou ustríc. Najspodnejšiu časť nadložnej sek
vencie tvoria silne vápnité sliene s vysokým obsahom foraminiferového 
planktónu. Sukcesia planktónu v s lieňoch, ktoré ešte alternujú so zlepen
cami, sa začína asociáciami s dominanciou druhu Globigerinatheka 
index. ktorého biostratigrafická pozícia je v Západných Karpatoch ekviva
lentná biozóne P 15 Globigerinatheka (Porticulasphaera) semminľolwa 
(Samuel 1965) Vertikálne rozpätie druhu Globigerinarheka index 
neprekračuje hranicu eocén/o ligocén (LAD - 34,3 mil. r.), ktorá je aj 
v analyzovanom profile jasne doložená jeho posledným výskytom okolo 
6 m nad zlepencami. Hraničný slieňovcový interval predstavuje maxi
mum hojnosti veľkého planktónu (tzv. pásmo veľkých „globigerín" 
sensu Subbotina, 1953, a i .) a bentickej fauny typu „Tri taxia szaboi'• 
(porov . Hantken, 1875). Foraminiferové asociácie tvorí hlavne druh 
Subbotina corpuíenta, S. cryptomphala, S. praeiurritilina. S. eoceana. 
Cawpsydrax (S.) pera. Catapsydrax (S.) gonani, Lenticulina culrratus, 
Perculrnwnaria pseudodecoraw, Eponides umbonatus, Cibicidoides cf. 
dalmminus o ľissurina striatipunctara. V zložení mikrofauny sa stále 
prítomné foraminifery považujú za indexové druhy priabónu, napr. Sub
bmina corpulenw (Krasheninnikov, 1965) a Turborma/ia cerroazulensis 
cerroazulensis (LAD 33,8 mil. r.). 

Vyššie v siede ílovcovej sekvencie sa diametrálne mení zloženie foramini 
ferovej mikrofauny, a to výraznou redukciou zástupcov velkého planktónu 
(subbotiníd) a nadobúdaním prevahy malých globigerín, pseudohastigerín 
a tenuitelíd. Ich asociácia sa skladá z druhu Globigerina praebulloides, 
G. officinalis. G. ouachitaensis, G. Leroy. Pseudohastigerina cf. naguewi
chiensis, P cf. miera, Tenuirella liverovskae. T. cf. gemma a T. postcretacea. 
Zmena zloženia asociácie pripomína zvrat vo vývoji foraminiferových spolo
čenstiev za hranicou eocén/oligocén (porov. Nocchi et al., 1988, a i). Potvr
dzuje to aj objavovanie sa prvých spodnooligocénnych druhov, napr. Subbo
rina angiporoides (FAD P17/P 18). Tenuitella gemma (FAD 33,7 mil. r.) , 
Turborotalia ampliapertura (FAD 33.8 mil. r.) a Chiloguembelina gracillima 
(FAD 33.7 mil. r.). 

Nasledujúca pasáž ílovcovej sekvencie v hrúbke okolo 9 m je na obsah 
foraminiferovej mikrofauny prakticky sterilná. V tejto sekvencii sa začí
najú objavovať ílovce menilitového typu a početné vložky laminovaného 
vápenca tylawského typu. Na obsah mikrofauny sú pozitívne až vzorky 
z najvyššej časti súvrstvia, kde vystupuj ú len nízko trochošpirálne až plani 
špirálne typy planktonických foraminifer drobných rozmerov. Je to druh 
Tenuirella munda. Tenuilella liverovskae. Tenuirellinara angusliumbilicara. 
Tenuirellinara posrcretacea Paragloboraralia cf. opima opima, Pseudo
hasligerina cf. miera. Subborina pseudoeoceana a i. Podľa druhovej 
skl ad by foraminifer by už ílovce mali mať oligocénny vek vymedzený 
bioeventmi prvých výskytov tenuitelíd (33,7 mil. r.), ale ešte posledných 
výskytov pseudohastigeriníd (32 mil. r.). Niektoré druhy z fo raminiferovej 
asociácie by však mohli dokumentovať aj stratigraficky posun do stred
ného rupelu na úroveň prvých výskytov Tenuilella munda (FAD 31,1 
mi l. r.) a Paragloboraralia cf. opima opima (FAD 30,3 mil. r.). Do tejto 

stratigrafickej úrovne spadajú aj maximá výkvetov vápnitého nanoplank
tónu v strednej časti bi ozóny NP 23. keď sa začínajú objavovať prvé ende
mické druhy Paratetydy, napr. Reticulofenestra ornma, Tronsversopontis 
fibula a i. 
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N. HUDÁČKOVÁ a J. HUDÁČEK: Databáza fosílií 
- technické spracovanie 

Cieľom projektu bolo vytvoriť aplikáciu určenú na zhromaždovanie 
a čiastočnú analýzu informácií získaných pri paleontologickom výskume 
vzoriek z ropných vrtov 

Funkčné požiadavky-
- Udržiavať informácie o nájdených fosíliách. skúmaných vzorkách, 

o vrtoch a jadrách, z ktorých vzorky pochádzajú. udržiavať dodatočnú infor
máciu s opisom a typom fosíli í 

- Užívateľské rozhranie na napÍňanie a prehliadanie databázy 
- Výpočet jednoduchých funkcií nad databázou (výpočet indexov biodi -

verzity a dominancie) 
- Umožniť import dát z pôvodne používaného dátového formátu (MS 

Excel!) 
- Multiužívateľské rozhranie na prehliadanie a odovzdávanie databázy 

na Internete s podporou vyhľadávania, tvorbou výpisov a výpočtom indexov 
biodiverzity a dominancie, pomer planktón/bentos ... 

Použité technológie: 
- Databázový stroj MS Acces 2000 
- Web-server MS Persona! Web Server, MS Internet lnformation Server 
- Programovacie prostriedky: Visual Basic for applications. VBscript. 

JavaScript, SQL, ASP, HTML 
- Dátové rozhrania ActiveX Dala Objects. Data Acces Objects, :vtS Jet 

OleDB 4.0 
Opis implementácie 
Databáza a aplikácia na zadávanie dát bola vytvorená v prostredí :vtS 

Acces 2000 s využitím skriptovacieho jazyka Visual Basic for applications, 
ktorý je súčasťou softvérového balíka :vtS Office 2000. Na manipuláciu 
s dátami sa použil jazyk SQ L a rozhranie Data Acces Objects (DAO). 
V tomto prostredí bolo vytvorené aj makro na import starších dát uložených 
vo formáte MS Excel[, ako aj niekolko dalších makier na úprav u databázy. 
Táto časť aplikácie je dizajnovaná ako single -user, čo znamená, že s dátami 
môže manipulovať naraz iba jeden užívateľ 

Druhá časť programu je navrhnutá ako aplikácia cliem-server pre prostredie 
WWW Ako Web-Server sa použil Internet lnformation Server a na pri
pojenie k databáze rozhranie MS Jet Ole DB. Na generovanie dynamického 
obsahu stránok na strane se rvera sa využila technológia Active Server Pages 
(ASP) skriptovaná jazykom VBScript. Manipuláciu s dátami obstaráva zase 
SQL a ActiveX Data Objects (ADO). 

Na strane klienta sa využíva HTML a JavaScript. Ako klientský program 
možno použiť ľubovoľný WWW browser, ale stränky sú optimalizované pre 
Internet Explorer 5.0+. 
Návrh databázy (entitnorelačný diagram). 



J. MICHALÍK: Nové výsledky eventostratigrafického 
výskumu v rámci medzinárodného korelačného programu 
UNESCO (pracovné stretnutia projektov CORB a TRIBE 
v roku 2003) 

Cieľom projektu 463 IGCP UNESCO Crernceous Oceanic Red Beds 
(skrátene CORB, 2002- 2006) je štúdium kriedových oceánskych zmien 
od sedimentácie dysoxických sedimentov pod stratifikovaným vodným stÍp
com za podmienok skleníkového podnebia až po oxidačný depozičný režim 
naznačujúci obnovenie vertikálneho prúdenia vodných más. Tieto prócesy 
zmenili oceánsky uhlíkový rezervoár, čo malo priamy vplyv na ukladanie 
zdrojových hornín na tvorbu uhľovodíkov. Detailné informácie o projekte sú 
na stránke www.igcp463.cdut.edu.cn. 

Po vlaňajšom inauguračnom stretnutí projektu CORB v Ancone (stredné 
Taliansko) sa slovenskí účastníci zúčastnili na vedení medzinárodnej exkur
zie okrajom centrálnych Západných Karpát. Tohoročné pracovné stretnutie 
projektu CORB v Bartine (sz. Turecko) sa konalo 18-23. augusta 2003 
a viedol ho prof Okan TUysUz a Mgr Burak Yikilmaz z Istanbulskej tech
nickej univerzity. Stretnutie účastníkov bolo 17 augusta v Istanbule. 
18. augusta sa absolvovala prvá časi terénnych prác v istanbulskej zóne 
v oblasti Izmitského zálivu (Istanbul - Dlizce - Eregli - Zonguldak - Bartin. 
spolu 600 km). 19. augusta v Bartine bolo 16 odborných referátov a disku
tovalo sa o programe vytýčenia a komplexného spracovania kľúčových 
profilov vrchnokriedových oceánskych červených súvrství v každej 
zo zúčastnených krajín. Nasledujúce štyri dni boli venované terénnym 
prácam v západnej časti pontíd a sz. časti anatolíd. 

Študované profily dokazujú, že model paleoceánologického vývoja spra
covaný pred vytýčením projektu je prfliš schematický. Nie je pravda, že sa 
obdobie strednokriedového skleníkového podnebia do oceánskych usadenín 
zapísalo jediným komplexom čiernych bridlíc, ktoré boli po obnovení verti
kálnej cirkulácie v koňaku vystriedané oxidickými červenými sedimentmi. 
Skutočný sled udalostí bol oveľa zložitejší a úlohou projektu v nasledujú
cich rokoch bude vypracovai výstižnejšiu interpretáciu vrchnokriedového 
vývoja globálnych oceánologickoklimatických režimov 

Projekt IGCP 458 Triassic/Jurassic Boundary Evems (skrátene TRIBE. 
2001 - 2005) je tiež zameraný na environmentálne zmeny, ktoré zapríčinili 
masové vymieranie organizmov (tretie najväčšie v hitórii fanerozoika). 
Inauguračné stretnutie projektu TRIBE bolo v Tauntone (jz. Anglicko), 
druhé stretnutie v Newarku (USA). 

11. - 16. októbra 2003 sa konalo v kongresovom centre Academia 
v Starej Lesnej tretie pracovné stretnutie. ktoré organizoval Geologický 
ústav SAV Prvé dva a posledný deň boli venované terénnej práci v profi
loch v tatriku (Červený úplaz so stopami dinosaurov). fatriku (päť profi
lov) a hroniku (Hybe) a ďalší deň v štyroch sekciách odznelo dvanásť 

odborných referátov 
Tatranské profily vo fatrických príkrovoch sú najúplnejším záznamom 

sedimentácie z prelomu triasu a jury a možno v nich dokumentovai tri 
závažné udalosti. ktoré azda prispeli k zvratu v zemskej histórii. Najvrch
nejší z nich je náhly prínos klastického materiálu. ktorý znamená výraznú 
zmenu suchého triasového podnebia na humídne, druhou, hlbšou zmenou 
zánik súvislého subtropického pásu karbonátových platforiem. ktorý bol 
typický pre triasové obdobie takmer tridsať miliónov rokov. a napokon nie
kolko metrov pod jursko-kriedovou hranicou leží niekolko vrstiev vápenca 
obsahujúcich hojné kalcifikované sferuly. Obsah izotopov O a C v týchto 
vrstvách sa prudko mení a prezrádza anomáliu, ktorú mohla spôsobii extra
terestrická príčina. Impaktové krátery kozmických telies z tohto obdobia sa 
identifikovali v Kanade, USA a vo Francúzsku. 

) 

O. PLAŠIENKA: Sto rokov západokarpatských príkrovov 

Príkrovová teória je akousi esenciou koncepcie tektonickej stavby Západ
ných Karpát a vývoj názorov na rozsah , vznik a vôbec na samotnú existcn
ci u príkrovov dobre od ráža atmosféru vo vede aj v celej spoločnosti 
v príslušnom období. Na začiatku 20. stor bola príkrovová teória implanto
vaná do Karpát .,zvonka" (Lugeon vs. Uhlig). ale vermi rýchlo sa tu udo
mácnila a rozvinula (Andrusov), pretože elegantne vyriešila viac problémov 
súvisiacich s geologickou stavbou mnohých území. Bezprostredne na ňu 

nadviazali iné velkolepé mobilistické myšlienky. napr Wegenerova teória 
kontinentálneho driftu alebo Argandovo vysvetlenie stavby Álp ako výsledku 
kolízie Európy s Afrikou. Zaostávajúca tektonická teória však mobili stickým 
myšlienkam veľmi nepriala. Kríza príkrovovej teórie v polovici minulého 
storočia - a to nielen u nás - bola spätá so všeobecnou krízou geologického 
myslenia, ktoré sa prejavovalo fixistickým nazeraním na tektonické procesy 
Táto kríza bola v našich končinách navyše spojená aj s hlbokým spoločen 

ským a politickým regresom. hoci navonok sa deklarovalo čosi iné. To sa. 
prirodzene, veľmi negatívne odrazilo aj vo vede. Dnes už azda o existencii 
tektonických príkrovov nikto nepochybuje. ale mnohé otázky ich genézy 
zostávajú nadalej otvorené. 

M. KOHÚT: Kryštalinikum na báze krížňanského príkrovu 
- mýtus, fakty a skutočnosti 

Rok pred vydaním syntézy Uhliga ( 1903 - Bau und Bild der Karpa1he11) 
vyjadril Lugeon ( 1902) svoj názor o existencii príkrovov ej stavby v Tatrách. 
Uhlig (1. c.) s ním najprv nesúhlasil , ale neskôr pod vplyvom dôkazov Lugeona 
( 1903) a Limanovského (1906) prijal náhľad o existencii príkrovov v Karpa
toch (Uhlig. 1907 - Uber die Tekwnik in der Karparhen), a to jedného vyso
kmarranského a jedného subrcura11ského. Existencia druhého subtatranského 
príkrovu, tzv chočského. sa potvrdila až neskôr (Vigh. 1915; Pia. 1917; 
Dornyay, 1917). Z hťadiska poznania príkrovovej stavby Západných Karpát 
(ZK) bol významný 3. zjazd Karpatskej geologickej asociácie v roku 1931. 
a najma exkurzný sprievodca Guide des excursions (\1atejka a Andrusov. 
1931 ). Andrusov (] 936) subtatranskú fáciu (sensu Uhlig. 1. c.) resp. spodný 
subtatranský príkrov premenoval na krížňanský príkrov. Do análov litolo
gického výskumu tohto príkrovu sa zapísali takmer všetky významné osob
nosti západokarpatskej geológie 20. stor., ale vo všetkých významných 
kompendiách a učebniciach si možno prečítať. že „bázu krížňanského prí
krovu budujú spravidla triasové členy a aniské gutensteinské vápence, iba 
miestami vystupujú spodnotriasové kremence .... (pozri Maheľ, 1967. 
1985). V západokarpatskej literatúre sú však známe výskyty krížňanského 
príkrovu priamo zviazané s kryštalickými horninami v oblasti .,starohor
ského okna'· v Starohorskýcb vrchoch. 

Názov „starohorské okno·· zaviedol do literatúry o ZK Ko utek ( 1931) 
a zahrnul doň všetky kryštalické horniny súčasného tatrika a krížňanského 
príkrovu spolu s mladopaleozoickými a spodnotriasovými klastikami. tria
sovými dolomitmi a jurskými vápencami dnešnej donovalskej sekvencie. 
čo predstavovalo tatrický autochtón. Zvyšný vrstvový sled od gutenstein 
ských vápencov po spodnokriedové sedimenty začlenil so spodného subtat
ranského príkrovu Na prednáške Českej geologickej spoločnosti v roku 
1937 však Koutek odlíšil opakovanie sa triasových sekvencií nad veruká
nom v autochtónnej pozícii od sekvencií patriacich do spodného subtatran
skému príkrovu. Na základe tejto informácie Záruba-Pfefferman a A ndru
sov (] 937) publikovali rozdelenie .. starohorského tektonického okna'· 
na dve jednotky - spodnú. tatrickú, a vrchnú. subtatrickú - príkrovovú. 
Sám Koutek toto rozdelenie publikoval až v roku 1947 a v štúdii jasne 
identifikoval aj dva typy hornín kryštalinika, a to granity a ortoruly. Geolo
gická štrnktúra a tektonika tej to oblasti bola námetom mnohých odborných 
diskusií medzi obhajcami . .fixizmu". považujúcimi všetky kryštalické hor
niny územia za autochtónne (Hynie. 1923; Hynie a Kettner. 1924; Kubíny. 
1954-1965) , a zás tancami „mobilizmu". pokladajúcimi časť kryštalinic
kých hornín za autochtónne - granity. kým ortorulové horniny pokladali 
za alochtónne - v príkrov ov ej. tektonickej pozícii (Koutek , 1937, 1947; 
Andrusov, 1958; Jaroš, 1966. 1971: Vozárová a Vozár. 1988). Najnovšie 
mapovanie v tejto oblasti (Havrila el al. , 2001, Kohút el al. , 2001) jasne 
preukázalo príkrovovú stavbu tejto oblasti. pričom sa potvrdil charakter 
tektonického okna, v ktorom jadro eróznej antiformy tvorí autochtónne 
tatrikum. v ktorého nadloží v príkrovovej pozícii vystupuje fatrikum 
- krížňanský príkrov aj s kryštalinikom. Kryštalinikum so svojím obalom 
tvorí typické imbrikácie (basemenrlcover duplexes) ako súčasť spodnej 
stavby krížňans kého príkrovu. 

Bázu krížňanského príkrovu v Starohorských vrchoch budujú ortorulové 
horniny. Ortoruly tvoria viac „izolovaných zavrásnenýc h šupín" v oblasti 
Harmanca, Uľanky, Richtárovho, Donovál. Bukovca, Burzovej, Šutkovej, 
Balážov. Ľupčice , Drndáča a Kališťa a tektonicky obklopujú okno tatrika 
v oblasti Balážov V súčasnom eróznom zreze tvoria aj eróznu trosku 



Hrubého vrchu. Rozmerovo je najväčšia šupina Richtárovo a Šutková 
(okolo 3 x 2 km). kým ostatné šupiny sú podstatne menšie (do 500 m). 
Vo výcho,dnej časti pohoria v oblasti Moštenice a Hiadeľa (Zhorený báň. 
Vážnica. Ziarec, Nad žliebkami) sú šupiny podobne menšie (do 350-500 m). 
Väčšie je iba teleso Nad žliebkami (okolo l km). Podľa textú ry možno roz
líšiť dva základné typy ortorúl - okaté a páskované. Predpokladáme. že tex 
túrne rozdiely určuje hlavne stupeň deformácie v krehkoduktilnom režime, 
ako aj zloženie protolitu pôvodných granitoidných hornín. Ich vzájomné 
vystupovanie sa veľmi prelína, hranice sú pozvoľné a charakterom ich 
možno porovnávať s ortorulami a páskovanými rulami z južnej časti Ďum
bierskych Tatier (Adami a et al. , 1992: Petrík et al., 1998). Štruktúra ortorúl 
varíruje od hrubozrnnej - relatívne homogénnej blastogranitickej a dynamo
fluviálnej - porfyroklastickej až po výrazne usmernenú lepidogranoblastickú 
definovanú zhlukmi biotitu a vyvlečenými fenokrystmi K živca často 
velkými až niekoľko cm alebo deformovanými očkami plagioklasov , ako aj 
blastomylonitickú. Sú to horniny sivej až svetlosivej farby. Páskované orto
ruly predstavujú mylonity až ultramylonity (v zmysle Hanmera, 1987) 
pôvodných porfyrických grani toidov. v ktorých sú pôvodné fenokrysty 
(megakrysty) K živca vytiahnuté do polykryštalických agregátov nových 
dcérskych zŕn a jemnozrnné. rulovité , kremenno-živcové polohy predstavujú 
homoklastické mylonity až ultramylonity. Metamo1fná - strižnodeformačná 

• 

rekryštalizácia týchto pôvodných granitoidov je výsledkom kolíznej tektoniky 
počas vrcholu hercýnskej orogenézy v závere mezohercýnskeho obdobia 
pred 340-330 Ma. na čo poukazuje nové Ar -A r datovanie z muskovitov 
a bio titov zo Starých hôr (Kohút, 2001) Tieto dáta, vykazujúce výbornú 
kompatibilitu medzi „plató vekmi" PA a sumárnymi vekmi TGA. indikujú 
vychladnutie muskovitov pred 337.4 ± 5.3 Ma resp. 338,9 ± 3.7 Ma z očka
tých a páskovaných ortorúl. kým uzatvorenie mriežky biotitov v Ar-Ar 
izotopickom systéme prebehlo pred 332.1 ± 5.6 .'vla resp. 332.4 ± 3.2 Ma. 
Tieto údaje signalizujú. že ortoruly ch ladli pomerne rýchlo. s indexom 
chladnutia l6°C/.'v1a, čo nemohlo spôsobiť iba pasívne erózne odstrešenie 
a chladnutie. ale spoluúčastníkom musela byi kolízna tektonika. Predklada
né fakty dokumentujú. že .,zrulovatenie" pôvodných granitoidných hornín 
je hercýnskeho veku, čím sa vyvrátil starší názor (Jaroš. 1965. 1971) o mož
nom súčasnom regionálnom deformačnom postihnutí komplexu rúl pri pre 
sune krížňanského príkrovu. aj keď je jasné. že lokálne krehké deformačné 
zóny v komplexe ortorúl musia byť aj alpínskeho veku. 

Z nášho terénneho štúdia v Starohorských vrchoch (Havrila et al.. 2001: 
Kohút et al., 2001) je evidentné, že krížňanský príkrov je šikmý kôrový 
príkrov. v ktorého tylovej časti sa na báze zachovali zvyšky pôvodného 
kryštalického podkladu fatrického bazéna chýbajúce vo frontálnych častiach 
príkrovu, čo je v zhode s názormi Plašienku (2003) 



Životné jubileum doc. RNDr. Hedvigy Bystrickej, CSc. 
Doc. RNDr Hedviga Bystrická. 

C Sc., sa narodila 2. februára 1924 
v Močaranoch (dnes súčasť Micha
lov iec). V roku 1942 maturov a la 
na Reálnom gymnázi u v Michalov
ciach a v roku l 948 úspešne zavrs il a 
uni verzi tné štúdiá na Prírodove
deckej fakulte v Bratislave, odbor 
prírodopis - zemepis. V roku 1951 
vykona la ri gorózne skúšky, obhájila 
r igo róznu prácu Mikropaleontolo
gi ck é štúdium tortónu okolia 
Saštína a získala akademický titul 
R NDr Kandidátk ou geo logických 
v ied (CSc.) sa stala v ro ku l 966 
po obhájení kandidátskej dizertácie 

Ortolitické Coccolithophorida paleogénu Slovenska a ich stratigrafický 
význam V roku 1967 sa s úborom p ublikovaných prác habilitovala 
za docentku mikropaleontológie. 

Ju bilantka bola v rokoch l 948-1960 as istentkou a potom odbornou asis
te ntkou Ka tedry geológ ie a paleonto lógie Prírodovedec kej fakulty UK 
v Bratislave. v roku 1960 knihovníčkou tamojšej geologickej knižnice . 
v rokoch 1962- 1964 techničkou katedry paleontol ógie a v rokoch 
1968- 1989 docentkou na Katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej 
faku lty UK. 

Doc. RNDr H. Bystrická. CSc .. prednášala paleontologické disciplíny, 
hlav ne mikropa leontológiu. a viedla k nim cvičenia. Bola škol itelkou radu 
domácich a zahraničných diplomantov a vedeckých ašpirantov v odbore 
paleontológia. V roku 1982 externe prednášala na Katedre geológie a paleon
tológie Prírodovedeckej fakulty Univerzi ty J E. Purkyňu v Brne (ku rz 
Metódy a technika paleontologického výskumu). 

Jubilantka popri rozsiahl ej a úspešnej pedagogickej práci zodpovedne 
plnila výskumné úlohy štátneho plánu ako ri eši telka alebo spoluriešitelka. 
a to taK na Katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty UK . 
ako aj na Uni verzite J. E. Purkyňu v Brne (dnes Masary kova uni verzita) 
a v Geol og ickom ústave D. Štúra. 

Doc. H. Bys trická bola čl enkou komisie pre štátne záverečné skúšky, pod
predsedníčkou rigoróznej komi s ie z paleontológie , školitelkou vedeckých 
ašpirantov v tomto vednom odbore. členkou ko mi sie na obhajoby DrSc . 
z paleontológie pri ČSAV , členkou Národn ého komitétu paleontológie 
pri ČSAV . výboru paleontologickej odbornej skupiny pri SGS a člen kou redak
čnej rady vedeckého periodika Ac ta Geologica et Geographica Uni v. Com. 

Za pedagogickú č innos ť bola jubilantka vyznamenaná bronzovou ( 1980). 
striebornou ( 1984) aj zlatou ( 1989) medailou Prírodovedeckej fakulty UK 
a titulom mini sterstva ško lstva zaslúžilý učiteľ 

Vedným odborom doc. RNDr. H. Bystrickej. CSc .. bola mikropaleonto
lógia. Začína l a štúdiom neogénnych a paleogénnych forami nifer a neskôr 
sa venovala výs kumu vápnitého nanoplanktónu (Cocco/i!hophora/es). č ím 

sa zaradila medzi priekopníkov štúdia tejto skupiny fos ílií. Ako prvá na Slo
vensku vymedzil a nanopla nktónové zóny stredného paleocénu až stredného 
ol igocénu. upozornila na možnosť koreláci e nano planktónových spoločen
stiev nielen v rámci Západných Karpát. ale aj interregionálne. ako aj na mož
nosť využívať ich v stratigrafii, paleoekológii a paleoklimatológii. Dokázala. 
že sa paleogénna sedimentáci a u nás neskončila v spodnom oligocéne, poki aľ 

sa dá dokumentovať pomocou foraminifer. ale pokračoval a až do vrchného 
o ligocénu. Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnos t i publ ikovala v pri
bližne štyridsiatich prácach v domác ich a zahraničných odborných geolo
gických časopisoch . Jej odborné príspevky mali ve ľmi priaznivý ohlas. 

Vzácnej j ubilantke v mene ce lej paleontologic kej obce že lám pevné 
zdravie a rad osť v kruhu rod iny a vnúčat. 

A. Zlinskä 

Prof. Milan Matula, osemdesiatročný 
Prof. Ing . Milan Matula, DrSc .. zakladatel mode, 

nej škol y in žinierskej geol óg ie a hydrogeológie 
na S lovensku. sa narodi l 20. mája 1924 v Dolnom 
Ďure . Po absolv ovaní zák ladnej školy a g)mnálta 
v Leviciach a v Pri evidzi študova l na Sta,cbneJ 
fak ulte SVŠT v Bratislave . kde v roku 1950 s V) zna
menan ím získal diplom stavebného inžiniera. Geolo
gickým vedám ,.sa upísal„ už ako mladý vedecky 
ašpi rant na Baníckej fak ulte SVŠT a Fak ulte geolo
gicko- geografi cký ch vied UK v rok och IQ51 
až 1954 pod vedením akademika D. AndrusO\a. Stál 
pri zrode katedry inžinierskej geológie a h~drogeo
lógie roku 1952 a odvtedy sa datuje jeho vedecká 
i pedagogická č in nos ť v oblasti geológie. 

Vedeckú hodnosť kand idáta geologicko-mineralo
gických vied (CSc.) získal v roku 1955 na Fakulte 
geologicko-geografických vied UK obhajobou dizer
tácie Me 1odika geologických výskumných präc 
pri projek1ovaní hydroenergerických diel (s ohľadom 
nu 11 iekroré vodné die la ,w Slovensku ). V roku 1956 
získal vedecko-pedagogický titul docen ta inžinier
skej geo lógie a v rok u 1965 sa s ta l profesorom 
na Prírodovedeckej fakulte UK. Vedeckú hodnosť doktora geologických 
vied (DrSc.) získal v roku 1967 obhajobou dizertácie Regionálny inžiniersko
geologický l'ýskum Slovenska. 

Pod vedením jubilanta sa od roku 1952 rozvíj ala 
niel e n mode rná in ž ini e rska geo lógia ako vedný 
odbor, ale aj ka tedra ako centrum výchovy n i ekoľ

kých stovák špeciali sto v - inžin ie rskych geol ógov 
a hydrogeológov. ktorí úspešne pracovali na príprave 
projektov a výstavbe hydrotechnických, dopravných 
a pozemných stav ieb. pri sanác ii svahových defor
máci í, v regionálnom inži niers kogeologickom mapo
vaní. v územnom plánovaní a pri ochrane životného 
prostredia. V rámci vedeckej ašpirantú ry vyc hoval 
d vadsať mladýc h vedec kých pracovníkov (CSc.) . 
Bol dlhoročným predsedom ce loštátnych komisií 
na obhajobu di zertác ií CSc. a DrSc. 

Prof. Milan Matul a je a utorom vi ac ako 190 
vedeckých a odborných publi kácií vrátane 12 mono
grafi í. Napísal aj veľa učebníc. ako aj nepubl ikova
nýc h správ zo základného i aplikovaného výskumu. 
Zo širokého spektra jeho vedeckej či nnos ti sa obl asti 
ako najvýznamnejš ie uvádzaj ú: 

a) V rámci výskumu a priesku mu geol ogických 
pomerov na hydrotech nick ú výstav bu rozp racoval 
metodi ku inž in ierskogeolog ickej rajonizáci e povodí 

naš ic h najvýznamnejšíc h vodnýc h tokov z hľadi ska ic h energe ti ckého 
využívania pre potreby štátne ho vodohospodárs keho plán u. Významnou 
mierou sa zúčastňoval najmä na príprave projektov na výstavbu vodných 



nádrží a hydrocentrál v zložitých geologických pomeroch. napr. priehrady 
a nádrže Nosice, Liptovskej Mary. PVE Čierny Váh a vodných diel 
na Dunaji. Mnoho rokov pracoval ako člen vládnych komisií pre výstavbu 
VO Wolfsthal - Bratislava, SVD Gabčíkovo-Nagymaros, komisie na vyšet
renie pretrhnutia dunajských hrádzí v roku 1965 a i. 

b) Je ho práce z oblasti inžinierskogeologického mapovania významom 
prekračujú rámec slovenskej inžinierskej geológie a ovplyvnili vývoj inži
nierskogeologického mapovania vo svete (Smernice UNESCO a IAEG 
na inžinierskogeologické mapovanie, 1976). Pod jeho vedením sa na katedre 
inžinierskej geológie vypracovali moderné inžinierskogeologické mapy 
v mierke 1 : 200 OOO celého územia Slovenskej republiky. 

c) Mnohoročnú pozornosť venoval výskumu inžinierskogeologického 
charakteru karpatských hornín. Študoval petrogenetickú podmienenosť ich 
fyzického stavu a vlastností, objasnil rozličné úrovne a typy nerovnorodosti 
horninového prostredia i štruktúru jeho tektonickej porušenosti a oslabenia. 
Vypracoval regionálnu inžinierskogeologickú klasifikáciu hornín a typizá
ciu horninových masívov (s A. Hyánkovou a R. Holzerom), ktoré boli pre
vzaté do medzinárodných aj domácich smerníc (IAEG, ČSN) a plne 
sa uplatnili aj v spoločnej monografii vydanej Moskovskou univerzitou 
(1987) 

d) Jubilantov systematický výskum inžinierskogeologických pomerov 
Slovenska vyústil do spracovania regionálnej inžinierskej geológie Sloven
ska prezentovanej v monografii Regional Engineering Geology of Czecho
slovak Carparhians ( 1969), ktorá mala veľmi priaznivý ohlas v zahraničí. 
Túto tematiku jubilant spracovali v modernej učebnici Regionálna inžinier
ska geológia ČSSR ( 1982 a 1986), ktorú napísal spolu s prof. J. Paškom 
z Karlovej univerzity v Prahe. 

e) Veľmi významnou sú časťou jeho vedeckej práce bolo štúdium vzájom
ných vzťahov medzi geologickým prostredím a územným plánovaním, 
výstavbou a ochranou životného prostredia. Dokumentuje ju nielen mono
grafia Geológia a ž.ivorné prostredie (1979), ktorú ocenil Slovenský literárny 
fond , ale aj výber prof. Matulu za generálneho reportéra tejto problematiky 
na viacerých významných medzinárodných kongresoch IAEG (Säo Paulo 
1974. Madrid 1978, Newcastle 1979, New Dillí 1982, Peking 1987). 

Výsledky vedeckej práce prof. Matulu boli publikované najmä v týchto 
dielach: 

1956 - Prehľad úloh inžinierskogeologického výskumu v hydroenergetickej 
výstavbe. 85 s. Geol. Práce, 44, GÚDŠ Bratislava. 

1961 - lnžinierskogeologické skúsenosti z výstavby vodného diela Nosice. 
l 16 s. Acta geologica, 7. 

1969 - Regional Engineering Geology of Czechoslovak Carpathians. 
Bratislava, Veda. 225 s. 

l 977 - Regionálna inžinierska geológia Slovenska. Bratislava, Vyd. UK. 
154 s. 

1979 - Geológia a životné prostredie. Bratislava, Obzor. 300 s. 
1976 - Engineering geological maps. A guide to their preparation 

(s W. Dearmanom et al.). Pari s, UNESCO Press. 79 s. 
1986 - Regionálna inžinierska geológia ČSSR (s J. Paškom). Bratislava. 

Alfa.215s. 
1987 - Inženerno-geologičeskaja tipizacija i izučenije skalnych massivov 

(s G. Golodkovskou a L. Šaumjanom). Moskva, lzdat. Moskovskogo 
universiteta. 270 s. 

1989 - Využitie a ochrana geologického prostredia SSR. Vysvetli_vkľ 
k Atlasu máp 1 200 OOO (s R. Ondrášikom a M. Hrašnom). SGU - GUDS 
Bratislava. 

1995- Inženýrská geologie. Sv. 1 a 2 (s J. Paškom). Praha. 610 s. 
1995 - Geológia v územ nom plánovaní a výstavbe. Bratislava, Vyd. 

Príroda. 214 s. 
2004 - Rozvoj inžinierskej geológie na Slovensku. In: História geológie 

na Slovensku. Zv. 2 (s J. Šaríkom). Bratislava. Vyd. ŠG ÚDŠ. 
Od roku 1960 stál prof. Milan Matula. DrSc„ na čele radu výskumných 

tímov československých vysokých škôl a č:SA V pri riešení najdôležitejších 
otázok zák.ladného výskumu z inžinierskej geológie a geotechniky. Pod jeho 
vedením sa uskutočnil rad celoštátnych aj medzinárodných vedeckých kon
ferencií. Bol členom redakčnej rady časopisu Geologica Carpathica (SAV). 
Mineralia Slovaca (SGÚ), Acta geologica (UK), Acta UC Formatio et pro
tectio naturae, Geologický pruzkum (ÚGÚ Praha) a i. 

Vykonával mnohé funkcie v školstve, v rezortných geologických orgá
noch, v orgánoch SAV a ČSAV , v Slovenskej geologickej spoločnosti. 
ČSVTS atd: Jeho prácu ocenili vysokými štátnymi, akademickými aj rezort
nými vyznamenaniami: Za zásluhy o výstavbu 1974. Rad práce 1984, Zlatá 
plaketa O. Štúra Za zásluhy v prírodných vedách 1977, Zlatá plaketa 
Za zásluhy o spojenie vedy s praxou - SA V 1989, Zlatá medaila UK, Zlatá 
medai la SVŠT. medaily univerzít v 'vloskve. Hall e a Pekingu. čestné tituly 
Najlepší pracovník SGÚ a Zaslúžilý pracovník ČGÚ, Pamätná medaila 
Slov literárneho fondu , Medaila J. Slávika Slovenskej geologickej spoloč
nosti a mnoho iných. Prof Matula sa aktívne zúčastnil na založení Sloven
skej asociácie inžinierskych geológov - SAIG ( 1990) a bol členom jej 
výboru. V roku 1994 bol zvolený za čestného člena Slovenskej geologickej 
spoločnosti. 

V daka úspechom vo vedeckovýskumnej oblasti a vynikajúcej odbornej 
i jazykovej erudícii získal prof. Matula pozoruhodné medzinárodné postave
nie . Okrem mohých generálnych a panelových referátov predniesol viac ako 
30 referátov na medzinárodných kongresoch a sympóziách IAEG ( 1970, 
1974, 1978, 1982, 1986), ako aj na medzinárodných geologických kongre
soch (1968, 1972, 1976, 1980. 1984). kde predsedal viacerým kongresovým 
sekciám (napr. Paríž, Moskva, Sydney, Montreal). V rokoch 1968-1982 bol 
predsedom 1. stálej komisie IAEG pre inžinierskogeologické mapovanie. 
ktorá významne pomohla unifikovať a štandardizovať inžinierskogeologické 
mapovanie v rámci UNESCO. Vysokého medzinárodného ocenenia sa mu 
dostalo najmä v roku 1982, keď bol na kongrese v New Dillí zvolený 
za viceprezidenta Medzinárodnej asociácie inžinierskej geológie (IAEG), 
a v roku 2001, keď ho zvolili za čestného člena IAEG Prof. Matula sa 
aktívne zúčastňoval na práci Ka rpato -balkánskej geologickej asociácie 
(kongresy, exkurzie) a v rokoch 1961-1982 bol predsedom jej čs. inžiniersko
geologickej komisie. Ako prejav uznania medzinárodného vedeckého prínosu 
jeho biografiu zaradili do publikácie One thousand great !meLLectuals 2003 
(Oxford Biographical Centre). 

Nestor slovenskej inžinierskej geológie profesor Milan Matula sa dožíva 
svojej osemdesiatky v plnom zdraví. duševnej sviežosti a odbornej tvorivosti. 
Oceňujúc jeho celoživotné dielo želáme mu, aby ho tieto vzácne životné 
kvality čo najdlhšie sprevádzali aj v dalších rokoch. 

R. Holzer 
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