
ROČNf K 10 • ČÍSLO 6 

!_alFa ľydavateľsh•o technickej a ekonomickej literatúry • BRATISLAVA • 1978 



MINER6J.IA 
SlOVACA 

Val. 10 
(1978) 
No 6 

481 - 576 

Casopis s 10, •cnsl<ej geologickej spoločnosti a s lovenských geologickoprieslmmných organ izácií 
Journa l of the S lovak GeologicaJ Socie ty a n d of Slovak geolog ical-resear ch organizations 

Hla vný redaktor: Ing. J á n BARTALSKY, CSc. 
Vedecký redaktor : RNDr. P avol GRECULA, CSc. 
Technický redaktor: Ing. Vasil HRINKO 

Redakčná rada : p . g, Jura j ANTÁŠ, R>J'Dr. Ján BYSTRICKÝ, DrSc., akademik 
Bohuslav CAlVIBEL, RNDr . Jozef CVERéKO, CSc., p rof. RNDr. JakLtb KAlVIE
NICKY, RNDr. Vlastimil KONECNÝ, CSc., Ing. Ján K OZÁC, Ing. Ivan KRAV
,JANSKÝ, Ing , ,Ján KURAN (predseda redakčnej rady), RNDr. Bartolomej LEŠ
KO, DrSc., akademik Mi chal MAHEĽ, Ing. Ivan J\..IA RUŠIAK, CSc., prol. Ing . 
Milan MATULA, DrSc., Ing. Ivan PAGk:, CSc., RNDr. Anton PORUBSKÝ, CSc., 
RNDr. Ondrej SAMUEL, D rSc., RNDr. Miroslav SLAVKAY, RNDr. Ivan šARÍK, 
RNDr. P avol TKAČÍK, Ing, Milan ŤAPÁK, CSc., pľOľ. R NDr. Cyril VARČEK, CSc., 
RNDr. Imrich VARGA 

OBSAH - CON'ľENTS 

Rudolf Rudinec: Anomálne vrstvové tlaky a teploty vo východoslovenskej neo 
génnej panve Západných Karpát - Anomalous bedding pcessures and tem-
peratures in ihe East Slovak ian N eogene basin . 481 

Jozef Slavkovský: š t r uktúrna analýza rožúavského rudného raj ónu - Struc-
tural a n a lys is oť the Rožňava ore di , trict (SE Slovakia) . . 505 

J:,udovít Kucharič : Príspevok te rénnej gamaspektrometri e k poznaniu ni ekto~ 
rých gran itoidov Západných Karpát - Contribution oi' field gammaspektro-
rnetry to the knowledge of some graniloide types of th e Western Carpathians 527 

Rudolf Duďa - Juraj Täzsŕr: Organické minerály - sprievodná asociácia or
tuťovej mim~ralizácie ložiska Dubník - Organic min.e rals as accompanying 
association oI the mercury mineralisalion in th e Dubník ore d eposit (Eastern 
Slovakia) 539 

S PRÁVY - REPORTS 

Miloslav Boh.mer - Ernest Mecháček: Výslé'dky ľl'.Q,ionálneho geochemicki\ho 
vyhľadávania v Kremnických vrchoch -- Results of regional geochemical 
prospec1ion in the Kremnické vrchy lVIts. (lVIidd.le Slova kia) . 551 

František Bele!';. Príspevok ku geologickej stavbe spodného nddLelu paleogénu 
antiklinúlnych pásiem v obla,ii Kysúc - Contribu tion t o the geologt<'al 
structuľe of "Lower division" cf the P a leogene in anticlin a l zones of the 
K ysuca aľea 557 

AKTUALIT Y - NEWS 

I v an Čillík - Pavol Hvožďara - Jozef Michálek: S cheelit v anlimónovom 
ložisku Dúbrava v Nízkych Tatrách . 526 

Dušan H ovorka : š tv rtá terénna konferencia projektu I GCP Ofioli ty n a P o-
lárnom Urale 549 

Jozef V ozár: Medziná rodné sympózium o stredoeur ópskom perme (Varšava 
27.-29. 4. 1978) 568 



MINERALIA SLOV A CA 

Ročník• 10 • Volume 

1978 

Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry e 'BRATISLAVA e 1978 



OBSAH - CONTENTS 

Ročník 10 - 1978 - Volume 10 - 1978 

Bandarenková Zora: Vodohospodársky význam oblasti via teho piesku v Záhor
skej nížine - Water management signi.ťicance of the wind-borne sand area 
Záhorská níž.ina lowland (Western Slovakia) . 147 

Bystrický Ján: Prvý nález sedimentov spodnej kriedy v Stratenskej hornatine 
v Západných Karpatoch - First finding of Lower Cretaceous sediments 
in the Stratenská hornatina Mts. (Central Wcst Carpathians) 17 

Cverčko Jozef - Mikita C!jza - Očovský Ján: Geologická stavba náleziska 
zemného plynu Bánovce - Geological structure of the Bán.ovce gas-pool 
(Eastern Slovakía) . 20L 

Dávidová Štefánia: Mineralógia a petrografia pegrnatitov kryštalinika tatríd -
Mineralogy and petrograr,:hy oE pegmatites in the Tatr ide crystalline (West 
Carpathians) 127 

Ďuďa Rudolf - Täzsér Juraj: Organické minerály - sprievodná asociácia 
ortuťovej mineralizácie ložiska Dubník - Organic min erals as accompanying 
association of the mercury mineralisation in lhe Dubník ore deposit (Eastern 
Slov akta) 539 

H orváth Ivan: Dehydroxylácia moniónových foriem montmorilloni tu - De-
hydroxylation of monoionic forms of montmorillon ite . 239 

Hovorka Dušan: Uzavreniny spinelových peridotitov v bazanite pri Maškovej -
rezíduum vrchného plášťa ( ?) - Xenoliths of spinel peridotite in basanite 
near Mašková (West Carpathians Mts.) - Upper Mantle residuum (?) 97 

Hurný Ján - K rištín Jozef: Niektoré Fi-Co-minerály z ložiska Rudňany 
(žila Zlatník) - Some Ni- Co minerals from the Rudňany deposi t (Z latník 
vein - Spišsko-gernerské rudohor ie Mls.) 221 

Hurný Ján - K rištín Jozef - Z locha Jozef: Charakteristika chrómspinelidov 
a pentlanditu z ultrabázi,2kého telesa pri Hodkovciach - Charakte r istics 
of chrome spinel and ;:,2n tlandi te from the ultrabasic body near Hodkovce 
(Spišsko -gemerské rudohorie Mts.) 23 

Chovan Martin -- Határ Jozef: Akcesorické minerály n iektorých typov hornín 
kryštalinika veporíd - Accessory minerals of some Veporide crystalline rocks 
(lVI iddle Slovakia) 349 

Jetel Ján - Rybáfová Lýdi a : AsociG.čná analýza vzťahu medzi chernizmom vôd 
prameňov v karpatskom flyš i a morfologickou pozí ciou - Association anal ysis 
of the relation between the chemistry of spring waters in the Carpathian 
flysch and the morphologic posi tion . 247 

K alina .Jaroslav - Nemec František: Geotermické pole vrtby Lakšárska Nová 
V es-7 a jeho geologická interp retace - Geolhermal field of the L akšárska 
Nová Ves-7 drill-hole and its geological interpretation 329 

Kucharič Ľudovít: Príspevok terénnej gamaspektrometrie k poznaniu niekto-
rých granitoidov Západných Karpát - Contribution of field gammaspectro -
metry to the knowledge of some granitoide types of the Western Carpathians 527 

Maheľ Michal: Model vývoja Západných K arpát - Development model of the 
W est Carpa thians 1 

Maheľ Michal: Manínska jednotka - čiastkový príkrov skupiny krížňanského 
príkrovu - Manin unit - partia! nappe of the Krížna nappe group . 289 

Marková Magda: K otázkam genézy lussatitu - Contribution to the lussatite 
genesis . . . . . . . . . . . . 37 

MoŤkovský Milan - Lukášová Regína: Geologický vývoj plynonosné struktury 
Stretava ve východní části východoslovenské neogenní pánve - Geological 
development ot the Stretava gas-pool in the eastern part of the East-Sio-
vakian Neogene basin . 213 

Muška Peter - Vozár Jozef: Paleomagnetizmus mladšieho paleozoika choč-
ského príkrovu v Západných Karpatoch - Paleomagnetism of Upper Paleozoic 
[rom the Choč nappe (West Carpathians Mts.) . 193 

Polák Milan: Litofaciálna a petrografická charakteristika mezozoika v podloží 
stredoslovenských n eovulkanitov - Lithofacial and petrographical characte-



ristics of the Mesozoic in the basement of the Central Slovakian neovolcanics 113 
Pospišil Pavol - Vass Dionýz - Melioris Ladislav - Repka Tomáš: Neotekto

nická stavba Žitného ostrova a priľahlého územia Podunajskej nížiny -
Neotectonics of the Žitný ostrov and adjacent area (Danubian lowland, 
SV Slovakia) 443 

Rozložník Ladislav: Vzťah ::ilpínskej metamorfózy k sideritovej formácii v ge
meridách - Problems of alpíne metamorphism in relation to siderite ore 
formation in the Spišsko-gemerské rudohorie Mts. (SE Slovakia) . 311 

Rudinec Rudolf: Anomálne vrstvové tlaky a teploty vo východoslovenskej neo
génnej panve Západných Karpát - Anomalous bedding pressures and tempe-
ratures in the East Slovakian Neogene basin . . . . . . . . . . 481 

Slavkovský Jozef: štruktúrna analýza rožňavského rudného rajónu - Struc-
tural anal.ysis of the Rožňava ore district (SE Slovakia) . . . . . 505 

Sengelia David IVI. - Miko Oto - Bezák Vladimír: Stanovenie stupňa regionál
nej metamorfózy hornín hronského komplexu veporidného kryštalinika pomo
cou grafitového geotermometra - Determination of the degree of regional 
metamorphism in rocks of the veporidic crystalline (Hron complex) using 
"graphite thermometer" 321 

Varga Imrich: Paleoalpine geodynamics of the Western Carpathians - Paleo-
alpínska geodynamika Západných Karpát 385 

SPRAVY -- REPORTS 

Beleš František: Príspevok ku geologickej stavbe spodného oddielu paleogénu 
antiklinálnych pásiem v oblasti Kysúc - Contľibution to the geological 
structure of "Lower division" of the Paleogene in anticlinal zanes of the 
Kysuca area 551 

Bähmer Miloslav - Mecháček Ernest: Výsledky regionálneho geochemického 
vyhľadávania v Kremnických vrchoch - Results o( regional geochemical 
prospection in the Kremnické vrchy Mts. (Middle Slovakia) . 557 

Cambel Bohuslav - Macek Juraj: Výskum skla tavených granitoidných hornín 
Západných Karpát - Investigation of glasses from melted granitoide rocks 
of W est Carpathians 361 

Cieker Ján - Havlík Milan: Výskum rozptýlenej organickej hmoty v prvo
horných horninách Západných Karpát -~ Geochemical analyse oE organic 
substance in Paleozoic rocks of the West Carpathians . 55 

Ďuďa Rudolf - Krištín Jozef: Výskyt Te-mineralizácie na lokalite Zlatá Baňa 
v Slanských vrchoch - Telluride mineralisation occurence on the Zlatá Baňa 
locality (Slanské vrchy Mts .• Eastern Slovakia) . 47 

Ďuriančík Milan - Lamoš Dušan: Charakteristika hydrogeologických pomerov 
pliocénu Lučeneckej kotliny - I-Iydrogeological conditions of the Pliocene 
in the Lučenecká kotlina basin (SE Slovakia) 255 

Hyánková Arma - Boroš Ladislav: Inžinierskogeologické vlastnosti paleogén-
nych pieskovcov a racionálne metódy ich výskumu - Engineering geological 
properLies of Paleogene sandstones and rational methods of their r esea rch 157 

Iva -:: .Jv Miroslav: Barytová mineralizácia v kremitých porfýroch severozápadne 
od Pustého Poľa - Baryte mineralisation in a quartz porphyry NE from the 
Pusté Pole village (Middle Slovakia) . 457 

Rojkovič Igor - Kráľ Jám - Michalov Ján: Kvantitatívna mineralogická ana-
lýza rudnianskeho sulfidického koncentrátu - Quantité-.tive mineralogy of the 
sulphidic concentrace from the Rudňany deposit (East Slovakia) . . . . 467 

Stevula L. - Horváth I. - Petrovič J. - Kubranová: Vplyv hydrotermálneho 
procesu na minerál fire-clay a kaolinit Influence of h ydrothermal process 
on fire-c lay mineral and kaolinite 369 

REFERÁT - GENERAL R EPOR TS 

H ovorka Dnšan: Čadiče (bazalty) - ich typy a geotektonické postavenie 
Basalts - their types and their geote::tonic position . 261 

Jacko Stanis lav -- Z elman Julián: Geológia a nerastné suroviny Ugandy 



Geology and raw materia ls of Uganda - a rewiev . 167 

DISKUSIA - DISKUSSION 

Vozárová Anna: Dva typy permu v Male j Fatre - Two types oí the Permian 
in the Malá Fatra Mts. 277 

METODIKA VYSKUMU - METHODS OF INVESTIGATION 

Derco Ján - Kozáč Ján - Očenáš Daniel: Mineralogické m etódy stanovovania 
fluóru v topáse - Mineralogical methods for the determination of fl uorine 
in topaz . 189 

Brašna Miroslav: Hodnotenie zložiek geologicko-geogralického prostredia pri 
inžinierskogeografickom mapovaní Estirnation of geological and geo
graphical environment constituens in the course of engineering-geological 
mapping 63 

,Ožvoldová Ladislava: Postavenie rádiolárií v paleontológii a možnosť ich syste
matického výskumu - Position of Radiolaria in paleontology and strati-
graphy and possibilities of their systematic study 79 

AKTUALITY - NEWS 

•Čillík Ivan - Hvožďara Pavol - Michálek Jozef: Scheelit v antimónovom 
ložisku Dúbrava v Nízkych Tatrách - Scheeli te on the stibnite deposit 
Dúbrava in the Nízke Tatry Mts. . 526 

Figuschová Mária: Posnjakit, antlerit a jarosit z ložiska Spania dolina -
Posnjakite, antlerite and jarosite from the Špania dolina deposit (Nízke 
Tatry Mts.) . 383 

Hovorka Dušan: Poznámky ku genéze varískych magrnatitov Západných Karpát 
- Remarks on the genesis of Vaľiscan magmatiies of the Western Carpathians 475 

.Hovorka Dušan: štvrtá terénna konferencia projektu lGCP Ofiolity na Polár-
nom Urale - Fouth field conference of the IGCP Project Ophiolites on Arctic 
Ural Mts. 549 

•Chovanec Vojtech - Vozár Jozef : O geochemickom výskume sedimentov mlad
šieho paleozoika chočského príkrovu v Malých Karpatoch - On geochemical 
investigation of Upper Paleozoic sediments of the Choč nappe in Malé 
Karpaty Mts. area . 310 

.Jahn Ján: Lazulitovo-cinabaritová mineralizácia v Tríbeči - Lazulite-cinnabar 
mineralisation in the Tríbeč Mts. 320 

.Jarkovský J - Chovan M . - - Krištín J.: Zonálny Cu-As-pyrit z ložiska Dúbrava 
(Nízke Tatry) - Zonality of Cu-As-pyrite from t he Dúbrava deposit (Nízke 
Tatry Mts.) . . . . . 359 

Križáni Ivan: Kvalitná tehliarska surovina pri Kelči - H igh-quality brick-clay 
near Kelča village (teastern Slovakia) . 382 

Vozár Jozef: Medzinárodné sympózium o stred noe urópskom perme (Varšava 
27.-29. 4. 1978) International conference of the Middle-European 
P ermian (Warsawa, 27--29. April, HJ78) 568 

KONFERENCIE - CONFERENCES 

Háber Milan: Seminár o kvantitatívnych metódach v odrazovej mikroskopii 
Practice on quantitative methods in the reflection microscopy . 187 

K RONIKA - CHRON ICLE 

Fusán O. - Samuel O.: Na jubileum prof. Valentíny And r usovovej 569 
Háber M.: ProE. RNDr. Cyril Varček, CSc., päťdesiatročný . 573 
Herčko Ivan: Vedecká cesta F. Mohsa na Slovensko začiatkom 19. stor. 91 
.Herčko Ivan: ~ové poznatky o vedeckej činnosti minerr, lóga J ozefa "'ónása 94 
Herčko Ivan: Prvá geologická spoločnosť na Slovensku . 285 
Herčko Ivan: Nové poznatky o vedeckej činnosti Ch. A. Zipsera 479 



Ivan Ľudovít: Za Jánom Volkom Starohorským (1880-- 1977) . 375 
Marschalko R.: Dr. Bartolomej Leško, DrSc., šesťdesiatročný . 379 
Marschalko R.: Prof. RNDr. Miían Mišík, DrSc., päťdesiatročný 571 
Melioris Ladislav - Tkáčik Pavel : RNDr. Anton Porubský, CSc., šesťdesiatročný 283 
Slavkay Miroslav - Valach Ján: I ng. Ivan Čillík, CSc., päťdesiatročný 381 
Struňák V.: Ing. Vladislav Pikart päťdesiatročný . 477 

RECENZIE - REWIEWS 

Bujalka P.: Tvorba a klasifikácia minerálnych vôd Západných Karpát 
(O. Frank o - S. Gazda - M. Michal i c ek) 348 

Malík P.: Geologícal Hazards (B. A. Bol t - W L. Horn G . A. Ma c Do-
n a 1 d - R. F. Sc ot t) 442 

ZO ŽIVOTA SPOLOCNOSTI THE SLOV AK GEOLOGICAL SOCIETY'S LIFE 

Babčan Ján: Diferenciácia magmy, Bowenov princíp a príbuzné problémy 126 
Babčan Ján: Vznik a výv oj najranejšej Zeme - problémy a východiská . 164 
B urchart Ján: P leochronické dvorce a nový chemický prvok . 112 
D r ozd Karel: Rešení stabilních problému skalních masívu stereografickými 

metodami 282 
F ediuk František: Petrologie oceánického dna . 287 
Hana Vladimír : P oltárska fo rmácia a k e ramické su roviny v Lučeneckej kotline 

a v priľahlom okolí . 156 
H anzel V ladimír : Niekoľko p oznatkov o vyhľadávan í a využívaní geotermálnych 

zdrojov v USA a na Is la nde . 163 
Jakeš Petr: Geochemický vývoj Zemé . 21 2 
Jakeš P etr : Svrchní plášť Zemé a petrologie bazaltických hornin 220 
Kalvoda .Ján: K vartérní orogenní rysy r eliéfu H imá la je . 253 
Klomínsky Jozef: Výzkum formací granitoidu a jejich metalogeneze 260 
L eško Bar tolomej : Výskum ropy a zemného plynu z hľad iska geologickej stavby 

Západných K arpát . 162 
M algot Jozef - Mahr Tibo r - Baliak Fra ntišek: Geotechnické problémy ťažby 

H g-rúd z ložiska Veľká studňa pri Malachove . 165 
Matu la Milan: Inžinierska geológia v Sydney . 62 
Novosad Stanis lav: Sesu vy v povodí Mantara v Peru 288 
Paliv cová Marie: Význa m petrografický ch struktur krystalických hornín pro 

geochemii . . , . . . . . . . . . 238' 
P ospi šil Pavoľ: Príspevok tríciových analýz k riešeniu vzťahu Dunaj pod-

zemné vody v západnej časti P odunajskej nížiny 36 
Pou ba Zdenek : G lobální tektonika a metalogeneze . 219 
Sa!a.i Jozef: Krieda a paleogén severného a východného Tuniska 35 
Salaj Jo.zef: Tuniské v r chnokriedové a paleocénne h ypostra1.otypy 112 
Vass Dion-ýz: Tektonický vývoj Nového Juž.ného V.'a!esu v paleozoiku a ob-
dukčná mel anž pri Port Macquarie v Austrálii . 54 



Mineralia slovaca, 10 (1 968), 6, 481 - 504, Bratislava 

Anomálne vrstvové tlaky a teploty 
vo východoslovenskej neogénnej panve Západných Karpát 

(8 obr. a 8 iab. v t exte) 

RUDOLF RUDINEC* 

AHOMaJII,Hble ,11aBJieHJrn H TeMnepaTypbl B CJIOIIX BOCTO'lHOCJIOBa~KOH 

HeoreHHOH una,11HHbl 

Tep1nop1111 BOCTO'lHOCJIOBal\KOM B1Ia,[(J1Hhl C p enrnHaJihHOM TO'!KJ1 3pemrn 

l!BJ!lleTCl! ceBepHhlM yqacTKOM ÔOJihllIOM HeoreHOBOH cpe,[(He3Bporrei1cKOH TeM rre

paTypHOÍ1 aHOMaJil1vl , 11eHTP KOTOpoií pacrrOJIO)KeH Ha Tepl1TOPl1l1 BeHrp1111. 

Ha BocTO'lHOH CJIOBaKJ111 113MepettvieM ÔblJIO IIOJIY'leH O caMoe KPYIIHOe TeM rr e 
paTypHoe Te'leHl1e B qccP, TO eCTb 110 MB M- 2 (2,61 MKaJI/ cM 2 ceK). IloBhl 

IIIeHHOe TeMrrepaTYPHOe IIOJie 3,[(eCb OÔ'bl!CHlleTCl! C HaJil1'!11eM rny611HH0ľ0 
MarMaTM'leCKOľO O'lara B 3eMHOM Kope, OTpa)KeH11eM KOToporo l!BJilleTCl! Bbrpa -

311TeJihHM MarMaTl1'!eCKal! 3JieBal\11l! B 11eHTpaJibHOH '!aCTJ1 BOCTO'lHOCJIOBal\KOH 

Hvl3MeHHOCTH. B pacnpe,11enettv111 CJIOeBhlX ,[(aBJJeHHH ÔhIJia o rrp e,!(eJJeHa Bapv1a 
Ôl1JľhHOCTb KaK B rop l130HTaJihHOM, TaK 11 BepTJ1KaJihHOM HarrpaBJieHl1H . 

B ropl130HTaJJbHOM HarrpaBJieH1111 Ôh1Jil1 Bhl'!JieHeHbl 'leThipe IlOl!Ca ,[(aBJJeHl1H 

C rpa,1111eHTOM ,[(aBJJeHJ1l! O,[( 0,0103- ,[(O 0,0187 MTia/M. 
B BepT11KaJJbHOM HarrpaBJJeHl111 B Hai16oJJee 11H TeHC11BHOM IlOl!Ce ):laBJieHID! 

Ôh!Jil1 Bhl'lJJeHeHb! TaK)Ke '!eTh!pe 30Hh! ,[(aBJJeHl1ll. I1p011CXO)K):leH11e ,[(aBJieHl1H 

CBll3aHo C 11HTeH311BH hIMl1 cy6oca,[(O'!HbIMl1 11 ):lecpopMa11110HHhIMl1 rrpo11eccaM 11 
BO BepxHeM 6a,11eHe 11 capMaTe. 

Anomalous bedding pressures and temperatures in the East Slovakian 
Neogene basin 

The East Slovakian Neogene basin forms the northeastern extension oľ 
the large Middle-European geothermal anomaly having its centre on Hun
garian territory. The highest geothermal flux in Czechoslovakia was measu 
red here (110 mwm - 2 or 2.61 µcalcm- 1s - 1). Elevated values of the geo
thermal field are explained by the existence of a deep-seated magmatic 
reservoir in the crust. This reservoir is reflected in pronounced regional 
magnetic anomaly which occurs in centra] parts of the East Slovakian 
lowland. 

Bedding pressure values fluctuate in both hor izontal and vertical direc
tions. Four pressure zanes were delimited having values between 
109-191 . 10-r, MPa m - 1. Similar zanes are delim itable in vertical direction 
as well. Elevated bedding pressure is probably ca used by intense subsidence 
rates and bedding deformations in the course of the Upper Badenian and 
Sarmatian. 

* Ing. Rudolf Rudin e c, CSc., Moravské naftové doly Hodonín, prieskumný 
závod, 071 01 Michalovce. 
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Východoslovenská neogénna panva predstavuje západnú časť zakarpatského 
priehybu, ktorý sa formoval v zázemí vyzdvihujúcej sa a vrásnenej paleogénnej 
flyšovej geosynklinály. Z tohto územia sa rozsiahlymi prieskumnými prácami 
najmä na naftu a zemný plyn získal bohatý podkladový materiál o štruk
túrno-faciálnych, ale aj teplotno-tlakových pomeroch. Je t o práve vysoká tep
lota a vysoký vrstvový tlak, ktorými je táto oblasť do istej miery v porovnaní 
s inými neogénnymi panvami Západných Karpát anomálna. Tieto geologicky 
zaujímavé javy sú z hľadiska komplexného riešenia nerastných surovín oblasti 
veľmi dôležité a hrajú pozitívnu, ale aj negatívnu úlohu. 

študovaná panva má prepadlinovú stavbu a maximálnu hibku 5500-6500 m . 
Na stavbe predneogénneho podložia sa zúčastňuj ú všetky známe útvary a na 
jeho okraji vystupujú od kryštalinika po paleogén. 

Neogénnu výplň od egeru po pliocén charakterizuje mohutný komplex ílovca , 
vápnitého ílovca, piesku a pieskovca, ktorých pomer je na jednotlivých mies
tach dosť variabilný, takže piesčitejšie časti napospol vytvárajú lokálne šo
šovkovité obzory. 

Charakteristickým znakom neogénnej výplne tejto oblasti je pomerne veľký 
podiel sopečného materiálu , ryolitov, andezitov, najmä andezitových pyro
klastík. Tieto produkty sú výsledkom rozsiahleho subsekventného vulkanizmu, 
reprezentovaného najskôr kyslou, neskôr intermediárnou a miešanou magmou. 

Javy, ktorými sa zaoberáme, nie sú u nás (ani in de) prebádané rovnako. Za
tiaľ čo o zemskom teple ako atraktívnejšom fenoméne je viac poznatkov z roz
ličných aspektov a jeho výskum má už dnes pomerne bohatú históriu, bádanie 
vrstvových tlakov má oveľa menšiu tradíciu a skr omnejšie výsledky. V ostat
nom čase sa zásluhou prieskumných prác najmä na ropu a zemný plyn dosť 
pokročilo aj v poznávaní druhého javu, takže sa stal ak nie dôležitejším, tak 
prinajmenšom rovnocenným problémom. 

Vysoké teploty a vysoké vrstvové tlaky, ako ukáže1ne ďalej, vystupujú 
zo všetkých neogénnych molás Západných Karpát najvýraznejšie práve vo vý
chodoslovenskej neogénnej panve, kde sú, najmä v centrálnej a južnej časti , 

veľkou prekážkou pri realizácii hlbokých vrtov nad 4000 m. 

Tepelné pomery 

Teplotné pole Zeme nie je na rozdiel od iných fyzikálnych polí iba odrazom 
osobitostí jej stavby, ale aj vnútornej energie. Dnes sa všeobecne prijíma ná
hľad, že hlavným zdroj·om tepla nie sú procesy v zemskej kôre (rádioaktívny 
rozpad), ale teplo prichádzajúce z vrchného plášťa. Ukazuje sa, že geotermické 
dej e majú na formovanie našej planéty a u sporiadanie jej obalov podstatný 
vplyv a v neposlednom rade určujú aj vývoj zemskej kôry (V. Cer má k 1976). 

Problematikou zemského tepla v Západných Karpatoch sa zaoberalo viacero 
autorov. Ide hlavne o geofyzikálne práce, ktoré t ento jav analyzujú z hľadiska 
fyziky a geofyziky (V. Cer má k 1966, 1968, 1972, 1975, 1976, J . K a 1 d r o
vi t š 1975, I. lVI aru š i a k - K. K o 1 ad o vá 1973, I. lVI aru ši a k - I. L i
z oň 1975, I. Li z oň et al. 1975). Otázkam i rozloženia zemského tepla v oblas
tiach Západných Karpát sa z aspek tu jeho vyhľadávania a využívania za
oberal O. Frank o (1970, 1971a, 1971b, 1972, 1975, 1977). Problematiky zem
ského tepla opísanej oblasti sa dotýkajú práce M. lVI a c ú r a (1973), S . F i s-• 
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he ra (1966), S. ša 1 y ho (1969- 1973) a R. Ru d in ca (1969 , 1972, 1974, 
1976). 

Pretože východoslovenská neogénna panva nie je izolovanou geologickou 
jednotkou, najmä nie z hľadiska zemského tepla, t reba spomenúť aj práce 
zo susedných krajín, ktoré sa touto problematikou súborne zaoberali. V Ma
ďarskej ľudovej republike sú to najmä práce L. Ste gen u (1972, 1974, 
1975) a priľahlou oblasťou ZSSR v tzv. zakarpatskom vnútornom priehybe sa 
zaoberal R. I. Ku ta s (1973) a v spätosti s vulkanickými procesmi sčasti aj 
L . G. Danilovič (1973) . 

Na bližšie poznanie teploty vrstvy treba poznať t eplotné pole prostredia, 
v ktorom sa vrstva nachádza. Pri jeho opise sa zaužívalo označenie geotermický 
stupeň, udávajúci híbkový interval, v ktorom teplota vzrastá o 1 °C. Dnes sa 
spravidla používa jeho recipročná hodnota, tzv. geotermický gradient (°C/km) . 
Tepelné pole charakterizujú hodnoty tepelného toku (mWm-'.!; ,ucal/cm2 . s) , 
ktoré dostaneme vynásobením geotermických gradientov tepelnou vodivosťou 
hornín. Tepelný tok, ktorý charakterizuje tzv. geotermickú aktivitu na rozlič
ných miestach Zeme, kolíše. Najnižšie hodnoty sú nad starými platformami 
37,6- 52,2 mwm- 2 (0,9-1,25 µcs.licm2 . s; F. A.Ma k a r e n k o et al. 1968), naj
vyššie nad recentne tektonicky aktívnymi zónami 80.3 mwm-:i (1,92 µcal/cm 2 . s; 
Z. Ku k a 1 1974). V územiach recentného vulkanizmu na Kamčatke má 
71 ,1-108 mWm- 2 (1 ,7- 2,6 µ cal/cm2 . s), na Islande 166,8 mWm- 2 (:t99 ± 
± 2,18 ,ucal/cm2 . s). J . Lavinge (1972) uvádza strednú hodnotu tepelného toku 
pre Zem 50,2 mWm - 2 (1,2 µcal/cm 2 . s). 

V Západných Karpatoch má podľa V. čer má k a (1975) priemerný teplotný 
tok jednotlivých tektonických jednotiek tieto hodnoty: karpatská predhlbeň 
69,9 ± 3,1 mwm- 2 (1,67 ,ucal/ cm 2 . s), predneoidné štruktúry Karpát 60,4 ± 
± 4,9 mwm- 2 (1 ,44 µcal /cm2 . s), neogénne panvy 86,6 ± 8,7 mwm- 2 

(2,08 µcal /cm2 . s), stredoslovenské neovulkanity 94,3 ± mwrn- 2 (2,25 µcal/cm 2 . s) . 
V Československu bol zistený najvyšší tepelný tok v o Východoslovenskej nížine 
(110 mWm- 2 (2,61 µcal/cm 2 . s). Ako konštatuj e V. čer má k (1975) a L. Li
z oň (1975), údaj T. Bo 1 d i s z ara (109 mwm - 2 (2,61 µcal /cm2 . s) z okolia 
Banskej Štiavnice sa zdá byť nadhodnotený. 

Vo východoslovenskej neogénnej panve vypočítal V. č er má k (1968) te
pelný tok iba z troch vrtov v jej juhovýchodnej časti (tab. 1). 

Vrt 

Ptrukša-1 
Stretava-5 
Stretava-7 

Tab. 1 

1 

Hlbka 
1 

Tepelný tok mwrn- 2 

l650-2400 102,4 
1700-3200 112,9 
2200-3100 112,9 

Výsledky merania teploty v neogénny ch panvách 
Západných Karpát 

1 

Najvhodnejším objektom na poznanie teplotného poľa je vrt, v ktorom sa 
po niekoľkodňovej prestávke robí zámer. Keďže prestávk a pred zámerom nie 
je vždy r ovnaká a prístroje sú rozličnej kvality, na porovnanie ich výsledkov 
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Východoslovenská neogénna panva Tab. 2 

Vrt 
1 

Tepiota v °C v hlbke 

1000 m 
1 

2000 m 
1 

3000 m 
1 

4000 m 

Albinov-1 57 
Albinov-4 62 106 149 
Pozdišovce-1 69 119 
Trhovište-! 64 108 153 
Rebrín-1 62 108 152 
Malčice-1 64 116 
Stretava-5 66 109 145 
Stretava-7 67 110 153 
Trebišov-! 63 114 
Ptrukša-! 64 114 
Ptrukša-2 68 116 162 
Sečovce-1 61 108 
Sečovce-2 60 97 130 

1 

Zatín-1 72 118 154 
Stretava-21 65 120 163 
Trhovište-26 67 120 162 209 
Ďurkov-1 70 116 
Rozhanovce-1 55 
Prešov-1 52 82 123 

Viedenská panva 

Vrt 
1 

Teplota v °C v hlbke 

1000 m 
1 

2000 m 1 3000 m 
1 

4000 m 

Kúty-S 44 70 99 
Láb-93 50 86 
Malacky-50 48 78 104 
Stefanov-4fJ9 -- 47 
Závod-57 49 76 100 
Saštín-10 46 74 
Hrušky-10 38 66 

-:Lanžhot-5 47 83 

Podunajská nížina 

Modrany-1 47 76 
Špačince-4 51 83 
K olárovo-2 54 82 130 
Diakovce-1 50 86 
Dubová-2 39 69 

Svahy českého masívu 

Lubina-2 37 72 
Lidečko-1 34 56 
Mikulov-1 42 64 
Rusava-1 32 62 
žarošice-1 32 55 
Nikolčice-1 37 61 
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treba urobiť istú korekciu. Pre jednotlivé panvy Západných Karpát ju urobil 
S. ša 1 y (1975; tab. 2). 

Z uvedených údajov S. ša 1 y (1975) pre východoslovenskú neogénnu panvu 
vypočítal a nakreslil stredný geoiermický stupeň (tab. 3). 

Tab. 3 

Stredný Stredný 
1 geoter- Počet geoter- Počet 

v ľ t mický dní Vrt mický dní 
stupeň v pokoji stupeň v pokoji 
(m/°C) (m/OC) 

Ďurkov-1 21,1 20 
Rebrín-1 18,4 20 Stretava-5 24,8 30 
Pozdišovce-1 20,4 Stretava-7 23,1 9 
Albinov-1 25,3 30 Stretava-21 3,1 21 
Albinov-2 22,0 40 Trebišov-1 19,7 8 

1 

M2lčice-l 19,5 20 Trhovište-1 21,5 15 
Ptrukša-1 21,3 6 Trhovište-12 19,1 1095 
Ptrukša-2 23,3 15 Zatín-1 23,4 40 
Sečovce-1 19,3 120 Rozhanovce-1 24,3 14 
Sečovce-2 27,6 7 Prešov-1 27,7 10 
Lastomír-1 19,0 22 

Na porovnanie uvádzame v tab. 4 od S. ša 1 y ho (1975) priemerný geo
termický stupeň troch dnes najexponovanejších oblastí na prieskum nafty 
a plynu v ČSSR. 

Oblasf 

Východoslovenská neogénna panva 
Viedenská panva 
Čelná predhlbeň 

Priemerný geotermický stupeň 
m,'°C 

22,7 
32,0 
44,5 

Tab. 4 

Z nameraných teplôt b ol urobený graf hlbkového vyobrazenia priemerného 
teplotného poľa vo východoslovenskej panve (obr. 1). Ako ukazujú výsledky 
vrtov zo severnej časti Východoslovenskej nížiny (Vra nov-1) a Košickej kotliny 
(Prešov-1), je teplotná krivka na obr. 1 charakteristická hlavne pre centrálnu 
a južnú časť opisovaného územia. Krivka má takmer lineárny priebeh s týmit o 
teplotami po 1000 m intervaloch (tab. 5). 

Hlbka v m 

1000 
2000 
3000 
4000 
5000 

Teplota v °C podľa priemerného 
teploLného poľa 

62 
110 
159 
209 

Tab. 5 

260 predpoklad (extrapolácia) 
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Obr. 1. Hlbkové vyobrazenie priemerného t eplotného poľa vo východoslovenskej 
neogénnej panve 

Fig. 1. Depth distribution of the average thermal field in the East Slovakian Neogene 
basin 

Možné príčiny zvýšeného teplotného poľa 
vo východoslovenskej neogénnej panve 

Zvýšené teplotné pole sa v tomto území dávalo do súvislosti s mohutným 
subsekventným vulkanizmom. Zaujímavé výsledky posk ytla konfrontácia prie
merného geotermického stupňa (S. ša 1 y 1975) s podrobnou mapou m agnetickej 
vertikálnej intenzity (O. Man 1959-1960). Na mape sú detailne vyobrazené 
magnetické anomálie, ktoré sú odrazom nerovnako hlboko pochovaných vul
kanických telies. Všetky vulkanity sa v mape rozčleňujú do troch skupín, 
a to na povrchové, podpovrchové a hlbinné (obr. 2). 

Z mapy vidieť, že najnižší geotermický stupeň je v pr iestore vrtu Lastomír-1 
a Rebrín-1. Jeho konfrontácia s podrobnou magnetickou mapou ukazuje, že sa 
do istej miery kryje s výraznou vnútropanvovou magnetickou anomáliou pre-
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O br. 2. Mapa vzťahu teplotného poľa k neogénnemu vulkanizmu na východnom 
Slovensku (R. Rudin e c 1976). Ako podklad použitá geomagnetická mapa verti
kálnej magnetickej intenzity O. Manna (1959- 1961) 
Vulkanity: 1 - povrchové, 2 - podpovrchové, 3 - hlbinné, 4 - centrál.nokarpatský 
paleogén , 5 - m ezozoikum, 6 - paleozoikum, 7 - kryštalinikum, 8 - vrty so zá
m erom geotermického stupňa, 9 - vrty s prítokom teplej vody, 10 - geoizotermy 
priemerného geotermického stupňa (podľa S. ša l y ho 1975) , 11 - hypotetický rez, 
12 - hodnoty magnetickej vertikálnej intenzi ty 

Fig. 2. Relations between the geotherm a l fielcl and the Neogene volcanic activity 
in the East Slovakian area. Geomagnetic map of vertical intensities according to 
O. Man (1959 - 1961). Explanations: 1 - superficial volcanite body, 2 - subsurface 
vol.canite body, 3 - deep-seated volcanite body, 4 - Paleogene of the Centra! 
Carpathians, 5 - Mesozoic, 6 - Paleozoic, 7 - crystalline, 8 - drill-holes with 
geothermal measurements, 9 - drill-holes with thermal water discharge, 10 -
geoisotherms of the average geothermal gradient (according to S. ša 1 y 1975), 
11 - hypothetical idealized section, 12 - values of the vertical geomagnetic inten
si ty 
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tiahnutou vo vrchnej časti 20- 25 km smeru V-Z približne v priestore obcí 
Hriadky - Trhovište - Lastomír. Túto eleváciu doteraz nikto presnejšie ne
vysvetlil. O. Man (1960) ju interpretoval podľa starších predstáv ako výsle
dok rozptýleného bázického vulkanizmu, ako druh ú generáciu (J. J a ná č ek 
1958) uprostred tufiticko-lignitického súvrstvia vo vyššom sarmate. Doterajší 
prieskum to však nepotvrdil. 

Najteplejšie miesta v tomto území nie sú v blízkosti povrchových výlevov 
(napr. vrt Remetské Hámre vo Vihorlate mal v 1000 m teplotu iba 44 °C oproti 
priemeru 62 °C) ani bezprostredne nad mohutným i podpovrchovými výlevmi 
(Malčice , Beša - Čičarovce), ale mimo nich. To znamená, že zvýšené teplotné 
pole je ovplyvnené ešte iným zdrojom, ktorým je najpravdepodobnejšie hlbšie 
pochované teleso, reprezentované spomenutou výraznou magnetickou a no
máliou. 

Na hypotetickom zidealizovanom geologickom reze vedenom naprieč územím 
sme sa pokúsili vykresliť hlboko pochované vulkanické teleso, ktor é môže 
vo vrchnej časti kôry Zeme vytvárať magmatický krb (obr. 3). Z hlbinného 
seizmického sondovania (HSS) je zrejmé, že pevninská kôra je v priestore vý
chodoslovenskej neogénnej panvy relatívne najtenšia v celých Západných Kar
patoch. Mohorovičičova zóna diskontinuity je tu v h lbke 24-32 km (M. S m í
še k 1975) . Maďarskí geofyzici spájajú zvýšené t eplotné pole v panónskom 
bazéne s blízkosťou podkôrového diapíru (L. Ste gen a 1974). Jeho severná 
časť zasahuje do priestoru východoslovenskej neogénnej panvy. Blízkosť ta
kéhoto tepelného zdroja mohla spôsobiť roztavenie istej časti zemskej kôry 
a podmieniť vznik kyslého, event. prechodného krbu magiem, podobne ako 
to predpokladá L. G. Dani 1 o vi č (1973) v zakarpatskom vnútornom prie-
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Obr. 3. Hypotetický zidealizovaný priečny geologický rez východoslovenskou neogén
nou panvou s vyznačením magmatických krbov (R. Rudin e c 1978) 
1 - neogénna výplň, 2 - mezozoikum, 3 - paleozoikum, a - zemplínsky blok, 
b - pozdišovsko-inačovský blok, 4 - neovulkanity, 5 - magmatické krby kyslých 
a prechodných magiem, 6 - priebeh Moho (M. S m í š e k 1976) 

Fig. 3. Hypothetical idealized geological profile of the East Slovakian Neogene basin 
containing supposed magmatic reservoirs. Explanations: 1 - basin filling (Neogene), 
2 - Mesozoic, 3 - Paleozoic, a - the Zemplín block, b - the Pozdišovce- Iňačovce 
block, 4 - neovolcanite, 5 - magmatic chambers of acid and intermediate magma, 
6 - the Moho discontinuity (M. S mí še k 1976) 
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hybe. V dimenziách týchto predstáv by jeden, resp . dva takéto magnetické 
krby mohli predstavovať apofýzy hlbšie uloženého podkôrového diapíru. 

Údaje o t eplote nie sú k dispozícii z panvy na rovnakej úrovni každej jej 
,časti. Na získanie čo najobjektívnejšieho pohľadu na teplotné pole z vrtov, kde 
sa merala teplota až do 3000 m, je vypočítaný priemerný geotermický gradient 
(tab. 6). 

Tab. 6 

1 

1 do 

Geotermický g radient °C/l km 
Vrt 

1 do 
1 1 

1000 m 2000 m do 3000 m priemerný 

Albinov-4 62 53 49,6 54,8 

' 
Trhovište-1 64 54 50,9 56,3 
Trhovište-26 67 60 54 60,3 
Rebrín-1 62 54 50,6 55,3 
Stretava-5 66 54,5 48 56,1 
Stretava-7 67 55 50,9 57,6 
Stretava-21 65 60 54 59,6 
Sečovce-2 60 48,5 43 50,3 
Zatín-1 72 59 51 60,6 

' Ptruška-2 68 58 54 60,0 
1 Prešov-1 52 41 41 44,6 

Priemerný geotermický gradient (obr. 4) jednoznačne ukazuje na dve vý
razné teplotné anomálie vo Východoslovenskej nížine - severnú a južnú. Se
verná je v okolí vrtu Trhovište-26 a južnejšia v priestore vrtov Zatín-1 
a Ptrukša-2. Medzi obidvoma je teplotná depresia t akmer smeru V-Z, ktorá 
sa rozkladá na južnom úpätí už spomenutej výraznej vnútropanvovej magne
tickej elevácie (O. Man n 1959-1960). Do istej m iery koinciduje s magne
tickou depresiou medzi Trebišovom a Malčicami. Pri regionálnejšom pohľade 
možno povedať , že dve výrazné teplotné anomálie oddelené depresiou pri 
konfrontácii s magnetickou mapou sú viac-menej istým odrazom dvoch vý
razných geomagnetických anomálií vo Východoslovenskej nížine - vnútro
panvovej v priestore Hriadky - Lastomír, ako prejav predkladaného hlboko 
pochovaného vulkanického krbu, a južnejšej, ktorá odráža severozápadnú časť 
zemplínsko-berehovského vulkanického masívu (J. S 1 á vi k - 1972) , resp. 
menšieho magmatického krbu v kôre (obr. 3). 

V ostatnom čase L. Pospíš i 1 - M . F i 1 o (1977) na základe komplexnej 
.analýzy geofyzikálnych materiálov v strednej časti Východoslovenskej nížiny 
potvrdili existenciu takéhoto magmatického telesa v hÍbke okolo 5,5 km 
a s plošným rozsahom 380 km2. Jeho pozíciu spájaj ú s krížením hlboko zalo
žených poruchových zón smeru SZ-JV a SV-JZ. Otázka hibky uloženia je 
ešte diskutabilná a j e pravdepodobnejšie väčšia, ako predpokladá L. Posp í
_š i l - M. Fil o (1977). 

Tlakové pomery 

Zemský tlak nie je všade rovnaký . Problematike u tvárania vrstvových tla
kov najmä v spojitosti s prieskumom na ropu a zemný plyn sa venuje veľká 
pozornosť . V otázkach utvárania normálnych ložiskových tlakov v podstate 
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nie sú medzi jednotlivými bádateľmi nezhody. Inak je to však s anomálnymi 
tlakmi, vyššími alebo nižšími, ako je hydrostatický. Ich príčiny sa vysvetľujú 
rozlične a dávajú sa do súvislosti s radom podstatných a druhotných feno-
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Obr. 4. Mapa priemerného geotermického gradientu °C/km vo východoslovenskej· 
n eogénnej panve do hlbky 3000 m (R. R u d in e c 1976) 
1 - predneogénny okraj panvy, 2 - neovulkanity, 3 - vrty, z ktorých sa vypočítal 
priemerný geotermický gradient, 4 - šká la intenzity priemerného geotermického 
gradientu °C/km 
Fíg. 4. Map of the average geothermal gradient °C. km - 1 in the East Slovakian 
Neogene basin as far as 3,000 m depth (R. Rudin e c 1976). Explanations: 1 -
pre-Neogene limits of the basin, 2 - neovolcanite, 3 - drill-hole used fo r evaluation 
Of the average geothermal gradient, 4 - scale of the geothermal gradient intensity 
°C . km- 1 
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Východoslov enská neogénna panva 

1 
Por. / Lokalita 1 Tlakový gradient 
č. štruktúra MPa/m 

1. Zamutov -

2. Kolčovo 0,0063 
3. Albínov 0,0089 
4. Rakovec 0,0091 
5. Trhovište- 0,0095-

Pozdišovce 0,0113 
6. Pozdišovce-

stred. kryha 0,0102-0,01-05 
7, Iňačovce 0,0098-0,0106 
8. Bánovce 0,0040-0,0123 
9. Lastomír 0,0103-0,0103 

0,0151 - 0,0187 
10. Rebrín 0,0107-0,0123 

11. Stretava 0,0103- 0,0118 
0,0136- 0,0118 
0,0149 - 0,0187 
0,0147- 0,0153 

12. Vysoká 0,0109-0,0104 
13. Ptrukša 0,0090-0,0104 

0,0127-0,0127 
14. Zatín 0,0112-0,0118 
15. Mačice -
16. Trebišov 0,0061 - 0,0107 
17. Sečovce-juh -

18. Sečovce-1 

1 

0,0817 
oporný vrt 

19. Ložín 0,0105-0,0141 
20. Čičarovce 0,0086 
21. Ďurkov 0,0094- 0,0099 

22. Rozhanovce -

23. K ec. Pekľany 0,0084- 0,0103 

24. Prešov 0,0091-0,0101 

1 Hlbkový interval 
vrn 

1900- 2000 
1600-1700 
1000- 1100 

500- 1600 

300-400 
1200-1900 
700-1900 

1200- 1300 
2100-3700 
2700- 3500 

1100-1600 
1600- 2000 
2000-3200 
3200- 3800 
1200-1400 
1500-2100 
2600- 3100 
1700- 2900 

2000- 3000 

2100- 2200 

2100- 3700 
1900-2100 

900- 3200 

700-2400 

1600- 3000 

Súvrstvie 

sp. báden 
vrch. báden 
vrch. báden 
vrch. báden 

vrch. báden 
báden 
vrch. báden 
sp. sarmat 
báden 
str. a sp. 
báden a karpat 
sp. sarmat 
sp. sarmat 
vrch. báden 
vrch. báden 
sp. sarmat 
sp. sarmat 
báden 
báden 

báden 
báden 

báden 

báden 
sp. sarmat 
karpat 
mezozoikum 

báden, karpat, 
mezozoikum 
eggenburg 
mezozoikum 

Tab. 7 

Poznámka 

Nie sú priame merania, 
lož. tlak menší ako hy
drostatický 
Iba jeden údaj 
Detto 
Detto 

N ie sú p riame ú d aje 

Nie sú priame údaje, 
lož. tlak menší ako 
hydrostatický 

Iba jeden údaj 

Nie sú údaje 



Viedenská panv a Tab. 7 

1 ťor. l Lokalita 1 Tlakový gradient I Hlbkový interval 

1 

Súvrstvie 
C. štruktúra MPa/m v m 

' ' 

1. Kúty 0,0961-0,0110 1000-2000 vrch. báden 
0,0127 - 0,0137 2000-2500 sp. báden 

i 
0,0157- 0,0176 2500-4000 karpat 

2. Malacky 0,0099 - 0,0102 600-900 sarmat 
0,0091-0,0098 900-1100 vrch. báden 

3. Jakubov 0,0099 600-1400 samat 
vrch. báden 

1 4. Gajary 0,0101 1800-1900 báden 
5. Studienka 0,0096-0,0099 800-1300 vrch. báden 

1 

Podunajská nížina 

: ~or. l Lokalita 1 Tlakový gradient I H[bkový interval 1 Súvrstvie 
, C. štruktúra MPa/m v m 

1. Nižná 0,0083-0,0099 650 - 1300 vrch. báden 
1 2. Cífer 0,0087-0,0095 600-1500 sarma t- báden 
1 3. Krupa 0,0079-0,0102 250-350 vrch. báden 

4. Madunice 0,0084 1000- 1200 báden 
' 5. Dunajská Streda 0,0099 2100-2400 pliocén 

m énov ovplyvňujúcich t ento st av (zhutňovanie - diagenéza, zvýšená teplota , 
osmóza, chemické, biochemické procesy atď.). Ani jednu z týchto teórií ne
možno aplikovať univerzálne. Často sa totiž aj v priestore jednej panvy na su
sedných alebo blízkych k ryhách anomálnosť tlakových faktorov prejavuj e dosť 
zreteľne v horizontálnom i vo vertikálnom smere. 

Pretože v neogénnych panv ách Západných Karpát, okrem výnimiek vo vie
denskej panve - kútskej priekope (K. B í 1 ek 1974), je normálny hydrosta
tický t lak , nevenovala sa tejto problematike osobitná pozornosť. V širšom 
kontexte sa jej dotýka viacej prác zameraných na prieskum ropy a zemnéh o 
plynu. Anomálne postavenie má v tomto smere východoslovenská neogénna 
panva. Otázkou jej vrstvových tlakov sa zaoberal R. Rudin e c (1969, 1974, 
1977). V ostatnom čase pomerne podrobne príčiny vysokých vrstvových tlakov 
vo vzťahu k r adu teórií vo svete rozviedol J. S 1 u k a (1977). 
Rozdielnosť tlakových pomerov v n eogénnych panvách Západných Kar pá t 

d emonštruj e t ab. 7. 

Interpretácia príčin vysokých vrstvových tlakov 

Podrobná analýza vrstvových tlakov vo východoslovenskej neogénnej panve 
ukázala, že sa t lak mení v horizontálnom i vo vertikálnom smere (R. R u d i
n e c 1974, 1977). Ako ukazuje mapa plošného rozloženia ložiskových tlakov 
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na doter az skúmaných štruktúrach (obr. 5), v horizontálnom smere boli vy
členené štyri tlakové pásma. Prvé tlakové pásmo, s najväčším plošným roz
sahom, je do tlakového gradientu 0,0106 MPa/m, druhé do t lakového gradientu 
0,0127 MPa/m , tretie do 0,0141 MPa/m a štvrté do 0,0187 MPa/m. Druhé, tretie 
a štvrté pásmo zaberajú centrálnu časť a juhovýchodnú časť Východosloven
skej nížiny. 

V tlakovo najexponovanejšom štvrtom pásme boli na doteraz najviac pre
skúmanej štruktúre Stretava vo vertikálnom smere vyčlenené štyri tlakové 
zóny (obr. 6): prvá v hlbke 1100-1600 m s tlakovým gradientom 0,0103-
- 0,0118 MPa/m; druhá v hlbke 1600-2000 m má tlakový gradient 
0,0136-0,0118 MPa/m; tretia v hlbke 2000-3200 m má najvyšší tlakový 
gradient 0,0149-0,0187 MPa/m; vo štvrtej sa v intervale 3200-3800 m preja
vuje istý pokles tlakového gradientu (0,0147-0,0153 MPa/m). 

Miesto, na ktorom sa vrstvový tlak v súvrství prudko mení, nazývame podľa 
J. Londona (1971, in W. H. Fertl a D . J. Ti m ko 1972) tlakovou ba
riérou. Keď je takýchto miest viacej, hovoríme o stupňovitej tlakovej bariére. 

Na základe koncentrácie zvýšených vrstvových t lakov do juhovýchodnej 
a centrálnej časti panvy sotva možno genézu spáj ať s existenciou niektorých 
všeobecných javov (zvýšená teplota, diagenéza), pri k torých sa dá len ťažko 
ostro ohraničiť plošný r ozsah. Preto v ďalšej časti predkladáme jednu z mož
ných t eórií obj asňujúcu ich príčiny. 

Z porovnania mapy plošného rozloženia tlakových pásiem vo východoslo
venskej neogénnej panve s t ektonickou mapou vychodí, že pásmo so zvýšenými 
vrstvovými tlakmi je v centrálnej a južnej časti Východoslovenskej nížiny, 
teda v území, ktoré tektonicky vydeľujú výrazné zlomové línie (obr. 5). Na SV 
je to močarianske zlomové pásmo s úklonom na JZ, na JZ trebišovské s úklo
nom na SV. Zo SZ územie obmedzuje na JV uklon ené vrbnické zlomové 
pásmo. Na JV pásmo vysokých tlakov pokračuje až p o priečne ulomenie b e
šianskych zlomov. 

Paleogeografický výskum neogénnych sedimentov ukázal, že územie ano
málnych tla kov spadá do priestoru najväčšej subsidencie mladších neogénnych 

Tab. 8' 
Lastomírsko-stretavská tlaková zóna 

Tlak. zóna 
1 

Hlbkový interval 

1 

Tlak. gradient ( m MPa/m 

I 1100-1600 0,0103-0,0128 
II 1600-2000 0.0136-0,0118 
III 2000-3200 0,0140-0,0187 
IV 3200-3800 0,0047- 0,0151 

1: 

Ložínsko-malčická tlaková zóna 

Tlak. zón a 
1 

Hlbkový interval 

1 

Tlak. gradient 
m MPa/m 

I 

1 

2100 

1 

0,0105 1 

II 3700 0,0140 
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stupňov vrchného bádenu, sarmatu a pliocénu. V priebehu celého vrchného 
bádenu a sarmatu spomenuté zlomové systémy vydeľujúce územie anomálne 
vysokých vrstvových tlakov pôsobili syngeneticky . Pri jednej z n a jrýchlejších 
subsidencií vo vrchnom bádene a sarmate sa silne deformovali relatívne málo 
spevnené sarmatské a bádenské, resp . aj spodnejšie karpatské súvrstvia. Ana
lýza litofaciálneho vývoja sedimentov ukázala, že piesčité vrstvy laterálne po
merne často vyslieňujú a vytvárajú šošovky. ktoré pri deformačných procesoch 
podmienili štruktúrno-litofaciálny typ p ascí (R. R udin e c 1976) . 
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Deformačné účinky, ktorých hlavným zdrojom boli tangenciálne tlaky, spô
.sobili vznik plikatívnych štruktúr pozdíž hlavných zlomových pásiem (obr. 5). 
Pri severovýchodnom krídle panvy je to lastomírsko-stretavské a pri juhozá
padnom krídle ložínsko-malčické elevačné pásmo. Sedimentačný priestor na
chádzajúci sa v tomto štvoruholníku bol vystavený ďalej kompresii, čo bolo, 
podľa nášho náhľadu, hlavnou príčinou vzniku anomálne vysokých vrstvových 
tlakov pri už uvedenom type kolektorov a pascí. 

Na zidealizovanom geologickom reze naprieč územím zvýšených vrstvových 
tlakov vidieť v hlbkovom smere rozloženie tlakových zón (I-IV; obr. 7). 
V tab. 8 je prehľad rozloženia doteraz overených tlakových zón v hlavných 
elevačných pásmach (tab. 8). 

Aj keď konkrétnych údajov o ložínsko-malčickom elevaénom pásme je na
teraz málo, z tabuľky a rezu vidieť , že tlakovo exponovanejšie súvrstvia sú 
hlbšie, teda bližšie k zlomom, kde je väčšia deformácia vrstiev. Ďalšie nar as
tanie tlakov smerom do hÍbky sa pri zohľadnení a nalógie z oblasti lastomír
sko-stretavského pásma nedá vylúčiť . Pre nedostatok podkladov je juho
západné obmedzenie tretieho a štvr tého tlakového pásma dosť nepresné 
(obr. 5). 

V nadloží tlakovo exponovaných súvrství. ako aj na vysokých kryhách 
týchto zlomových pásiem je hydrostatický vrstvový t lak. 

◄ 
Obr. 5. Prehľadná mapa plošného rozloženia ložiskových tlakov vo východoslovenskej 
neogénnej panve (R. Rudin e c 1978) 
1 - predneogénne útvary, 2 - neovulkanity, 3 - štruktúry overené ropa-plynovým 
prieskumom (1 - Zamutov, 2 - Dlhé Klčovo, 3 - Albínov, 4 - Rakovec, 5 -
Trhovište-Pozdišovce, 6 - Pozdišovce, stredná kryha, 7 - Inačovce, 8 - Bánovce, 
9 - Lastomír, 10 - Rebrín, 11 - Stretava, 12 - Vysoká, 13 - Ptrukša, 14 -
Zatín, 15 - Malčice, 16 - Trebišov, 17 - Sečovce-juh, 18 - Ložín, 19 - Cičarovce, 
20 - Ďurkov, 21 - Rozhanovce, 22 - Kecerovské Pekľany, 23 - Prešov), 4 -
oporný vrt Sečovce-1, 5 - tlakový gradient v atp/m, 6 - H-hydrostatický tlak, 
7 - x nemerané hodnoty, 8 - I. tlakové pásmo s tlakovým gradientom do 
0,0106 MPa/m, 9 - II. tlakové pásmo s tlakovým gradientom do 0,0127 MPa/m, 
10 - III. tlakové pásmo s tlakovým gradientom do 0,0141 MPa/m, 11 - IV. tlakové 
pásmo s tlakovým gradientom do 0,0187 MPa/m, 12 - zlomy (1 - trebišovské, 2 -
močarianske, 3 - vrbnické, 4 - bešianske), 13 - geologický rez, 14 - smer kom
presných tlakov 

Fig. 5. Generalized map of horizontal distribution of reservoir pressures in the East 
Slovakian Neogene basin . Explanations: 1 - pre-Neogene units, 2 - neovolcanite, 
3 - structure proved by hydrocarbon exploration (1 - Zamutov, 2 - Kolčovo, 
3 - Albínov, 4 - Rakovec, 5 - Trhovište-Pozdi.šovce, 6 - Pozdišovce-middle block, 
7 - lňačovce, 8 - Bánovce, 9 - Lastomír, 10 - Rebr ín, 11 - Stretava, 12 - Vy
soká, 13 - Ptrukša, 14 - Zatín, 15 - Malčice, 16 - T rebišov. 17 - Sečovce-south , 
18 - Ložín, 19 - Čičarovce, 20 - Ďurkov, 21 - Rozhanovce, 22 - Kecerovské 
Pekľany, 23 - Prešov), 4 - reference drill-hole Sečovce 1, 5 - pressure gradient 
in 10-1' MPa m-1, 6 - hydrostatical pressure. 7 - x non-measured value, 8 -
first pressure zone (pressure gradient between 0-109. 10-r. MPa m~ 1\, 9 - second 
pressure zone (pressure gradient between 109-130 . 10 - 4, 10 - third pressure zone 
(pressure gradient between 130-145 . 10-4 MPa m - 1),11- fourth pressure zone (pressure 
gradient till 191. 10 - 4 MPa m-1, 12 - fault; 1 - the T rebišov fault, 2 - the Moča
rany fault, 3 - the Vrbnica fault, 4 - the Bešany fault, 13 - geological profile, 
14 - direction of the compressional force 
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Obr. 6. Vzťah medzi počiatočnými ložiskovými tlakmi a hlbkou na plynovom nále
zisku Stretava (R. Rudin e c 1976). Priemerná špecifi cká váha neogénnej výplne 
podľa O. F u s á na et al. 1971 (2,397 g/cm3) 

Fig. 6. Relation between initial reservoir pressure and depth in the Stretava gas-pool 
/R. Rudin e c 1976) . The average density of the Neogene basin filling is equal 
to 2.397 g cm- 3 (0. F u s á n et al. 1971) 

Geologický prínos 

Anomálne vysoké teploty a tlaky nie sú zaujím avé iba z aspektu teore
tickej geológie, ale majú aj veľký praktický dosah v pozitívnom i v negat ív
nom zmysle. 

Zvýšené teplotné pole zohráva veľmi negatívnu úlohu pri realizácii hlbokých 
vrtov, ktoré sú v tomto priestore jediným zdrojom informácií. V týchto pod
mienkach možno vo vrte pri intenzívnej cirkulácii výplachového média vy
tvoriť tzv. pracovnú teplotu, ktorá je o 15-25 %, výnimočne aj viac, nižšia 
ako ustálené teplotné pole (obr. 1) . Za takých p odmienok možno híbiť vrty 
tlo híbky 4200-4500 m. Hlbšie vrty vyžadujú použiť špeciálnejšie chladiace za
riadenie. 

Na druhej strane však takéto prostredie je vh odným zdrojom zemského, 
tepla vo forme termálnej vody a v neposlednom rade ako zdroj tepla suchých 
hornín (dry hot rocks; R. Rudin e c 1977). Vo svete, ale aj u nás (O. Fr a n
k o 1975, 1977), sa stále vo väčšej miere využíva t ermálna voda. Vo východo
slovenskej neogénnej panve bola zistená v hlbkovom intervale 1000-2712 m 
s teplotou 26-85 °C na povrchu. Ide vždy o slanú v odu, silne mineralizovanú, 
s celkovou mineralizáciou 7300-16 760 mg/1. Jej využívanie, najmä z hľadiska. 
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Obr. 7. Zidealizovaný priečny geologický rez Východoslovenskou nížinou s vyzna
:ením tlakových zón (R. Rudin e c 1978) 
· - predneogénne podložie, 2 - neogénna výplň s piesčitými šošovkami, 3 - soľo

sné súvrstvie, 4 - zlomy (1 - trebišovské, 2 - močarianske), 5 - elevačné pásma 
a - lastomírsko-stretavské, b - ložínsko-malčické) , 6 - prvá tlaková zóna, 7 -

druhá tlaková zóna, 8 - tretia tlaková zóna, 9 - štvrtá tlaková zóna, 10 - smer 
intenzívnej subsidencie, 11 - smer tangenciálnych tlakov pri deformačných pro
cesoch 
Fig. 7. Idealized geological cross-section of the East Slovakian Neogene basin indi
éating the . high-pressure belts. Explanations: 1 - pre-Neogene basement, 2 -
Neogene basin filling containing sandy lenticules, 3 - evaporite-bearing horizon, 
4 - faults: 1 - Trebišov, 2 - Močarany, 5 - elevation zanes: a - the Lasto
mír-Stretava zone, b - the Ložín-Malčice zone, 6 - first pressure zone, 7 - -second 
pressure zone, 8 - third pressure zone, 9 - fourth pressure zone, 10 - directions 
oE the intense subsidence, 11 - directions of tangential force action during the 
deformation_s . 

znečisťovania životného pr ostredia, naráža na ťažkosti. V súčasnosti je tu dva
násť perspektívnych oblastí, možných zdrojov termálnej vody. V niektorých 
územiach možno do hlbky- 800-1000 m očakávať aj sladkú vodu (obr. 8). 

Zvýšené vrstvové tlaky majú len negatívny vplyv. Za takýchto podmienok 
treba vo výplachu používať zaťažkávadlá (baryt, vápenec), ktoré v konečnom 
dôsledku, najmä pri vysokej teplote, spôsobujú kolmatáciu pórovitých hornín 
a znižujú ich priepustnosť. Vysoký tlak je aj istým nepriamym indikátorom 
malých plynových šošovkovitých ložísk. 

Záver 

Východoslovenská neogénna panva j e z hľadiska výskytu vysokých teplôt 
a vrstvových tlakov medzi neogénnymi molasami Západných Karpát ano
málna. 

Analýza teploty hlbokých vrtov ukázala, že n a jteplejšie miesta nie sú 
blízko povrchových a podpovrchových sopečných výlevov, ale v priestore vý-
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Obr. 8. Perspektívne oblasti zdrojov geotermálnej energie vo východoslovenskej 
neogénnej panve (R. Rudin e c 1976) 
1 - predneogénne útvary, 2 - neovulkanity, 3 - neogénna výplň, 4 - nádejné 
oblasti výskytu geotermálnej energie (1 - Leles - Bačka - Biel, 2 - Oborín - Pe
trikovce, 3 - Kapušianske Kľačany, 4 - Streda nad Bodrogom, 5 - Parchova
ny - Dvorianky - Horovce, 6 - Senné - Čečehov, 7 - choňkovská depresia, 8 
Beša - Čičarovce, 9 - Malčice, 10 - Čižatice - Bačkovík, 11 - Čaňa - Seňa, 12 -
prešovská depresia) 

Fíg. 8. Perspective geothermal source areas in the East Slovakian Neogene basin 
(R. Rudin e c 1976). Explanations: 1 - pre-Neogene units, 2 -- neovolcanite, 3 -
N eogene basin filling , 4 - perspective area for geothermal energy utilization (1 -
Leles - Bačka - Biel, 2 - Oborín - Petrikovce, 3 - Kapušanské Kfačany, 4 -
Streda nad Bodrogom, 5 - Parchovany - Dvorianky - Horovce, 6 - Senné - če
čechov, 7 - the Choňkovce depression , 8 - Beša - Čičárovce, 9 - Malčice, 10 -
Čižatice - Bačkovík, 11 - Čaňa - Seňa, 12 - the Prešov depresion). 

raznej magmatickej elevácie, ktorá sa rozkladá medzi obcami Sečovce - Hriad
ky - Lastomír. Jej odrazom je naj pravdepodobnejšie v hlbšej časti kôry po
chované magmatické teleso (krb) , ktoré je zároveň hlavným činiteľom zvýše
ného teplotného poľa . 

Podrobný rozbor vrstvových tlakov ukázal na ich variabilnosť v horizon
tálnom (štyri tlakové pásma) aj vo vertikálnom smere (štyri tlakové zóny). 
Zvýšené vrstvové tlaky sa vysvetľujú ako dôsledok intenzívnych subsidenčných 
a deformačných procesov v tektonicky exponovanom pásme centrálnej časti 
Východoslovenskej nížiny. 

Tieto dva geologické javy majú okrem teoretického prínosu aj praktický 
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význam, ktorý sa prejavuje pozitívne (zdroje geotermálnej energie) aj nega
tívne (obmedzená híbka vrtov, zaťažkávadlá, kolmatácia a iné). 

Doručené 4. 1. 1978 
Odporučil O. Franko 
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Anomalous bedding pressures and temperatures 
in the East-Slovakian Neogene basin 

RUDOLF RUDINEC 

ľhe East Slovakian Neogene basin attaining maximal thickness of Neogene 
strata of 5,500-6,500 m reveals anomalous pattern amongst molasse basins 
of the Neogene due to its frequently high bedding pressures and temperatures . 
There, inter.bedded within sandy to clayely development of the Neogene, vol
canics occur frequently, being products of an extensive subsequent volcanism. 
Our knowledge upon temperature and pressure r elations of this area is 
unequal. As temperature relations appear usually as more attractive, studies 
in this domain are up to present wide-spreaded w hereas pressure relations 
of the Neogene remained until generally less known. 

Temperature relations 

It is recently generally accepted that the main geothermal source are not 
processes in the Earth's crust (originated here by r adioactive decay) but the 
heat of the crust is conducted one from _;the upper mantle. The matter of t he 
geothermal heat in the Western Carpathians has been treated by V. č e r m á k 
(1966, 1968, 1972, 1975, 1976) , J. K a 1 d rov i t s (1975), L. Maru ši a k -
K. K o 1 ad o v á (1973), I. Maru ši a k - I. Li z o ň (1975), I. Li z oň et al. 
(1975), O. Frank o (1970), 1971a, 1972, 1975, 1977). Papers of M. M a
c ú r (1973), S. F i s ch e .r (1966), S. Š á 1 y (1969-1973) and R. Rudin e c 
(1969, 1972, 1974, 1976) coricern the studied area. 

In surrounding countries communicating immediately w ith the investigated · 
area we may mention papers of L. Ste gen a (1972, 1974, 1975) from the 
Hungarian territory as well as of R. I. Ku ta s (1973) and partly of L. G. D.a
n i 1 o vi č (1973) from the USSR. 

The thermal field is recently characterized by the heat flow unit (HFU ex
pressed as mwm - 2 ; previously in units of µcal/cm'.!s - 1). Lowest values of HFU 
are on platforms: 37.6-52.5 mWm - 2 or 0.0-1.25 µ cal/cm2s- 1 (F. A. Ma k a
ren k o et al. 1968) , higher values upon recent t ectonic zones: 80.3 m Wm - 2 

or 1.99 µcal/cm 2s- 1 (Z. Ku k a 1 1974). In areas of recent volcanism in Kam
chatka the heat flow attains values of 71.1- 108.7 mWm- 2 or 1.7- 2.6 µcal/cm 2s- 1 

and on Iceland 166.8 mwm- 2 or 3.99 µcal /crn.2s- 1. The worldwide average 
is equal to 50.2 mwm - 2 or 1.2 µcal/cm 2s- 1 according to I. Lavinge (1972). 
Average values of the heat flow in individual tectonic units of the Western 
Carpathiahs are as follows (V. č e r má k 1975): in the Carpathian foredeep 
69.8 mWm - 2 (l.Q.7 µcal /crn.2s - 1), in Carpathian pre-Neogene units 60.4 mWm - 2 

(1.44 µc al/cm2s- 1), in Neogene basins 86.6 rn.Wm- 2 (2.08 µcal/crn. 2s- 1) and in 
the Mid-Slovakian n eovolcanite area the het flow attains 94.3 rn.Wm2-

(2.25 µcal/cm2s- 1). The highest heat flow in Czechoslovakia has been ascertained 
in the East Slovakian lowland: 110 rn.wm - 2 (2.61 µcal/crn. 2s- 1). The last value 
has been evalued from drill-hole measurements (Table 1) . 

Heat flow rn.easurements were carried out in all Neogene basins in drill-holes 
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after some days of standstill. Corrections allowing comparison of obtained 
values from different time-intervals and apparatus used have been introduced 
by S. ša 1 y (1975). R esults are given in the Table 2. The last author ev al ued 
also average valu.es of the geothermal g radient in the East Slovakian Neogene 
basin (Table 3). Differ ences between East Slovakian values and those obtained 
from other areas prospected for hydrocarbon are listed in the Table 4. 

Downward fluctuations of average values of the thermal field in the 
East Slovakian Neogene basin are presented on Fig. 1. This pattern is typicai 
for the central and southern parts of the basin (Table 5) . The thermal field 
is relatively tranquil in northern portions of the basin . 

Possible reasons of the elevated thermal field 

Elevated values of the thermal Iield in the East Slovakian Neogene basin 
have been previously connected with the activity of huge subsequent volcanism 
during the N eogene. Comparison of the average geothermal gradient value 
distribution with detailed geomagnetic map of the vertical intensity (O. Man 
1959-1960) showed interesting results. The map gives a detailed picture of 
magnetic anomalies (Fig. 2) reflecting buried volcanic bodies in different depths 
(i. e. superficial, subsurface and deep-seated bodies). 

According to this map, the lowest geothermal gradient occurs in places 
where drill-holes Lastomír 1 and Rebrín 1 are located. The comparison of low 
geothermal gradient occur ences with the geomagnetic map reveals good covering 
o,f a pronounced intrabasinal magnetic anomaly elongated in its vault-head 
about 20-25 km between the villages Hriadky, Trhovište and Lastomír. 
Warmest areas in the territory do not overlap occurences of superficial or 
subsurface volcanic bodies. Therefore another source is to be supposed for the 
ascertained anomalous h eat field, which seems to be in a deep-seated volcanic 
mass. The presence of such a deep-seated volcanic mass is probably reflected 
by mentioned magnetic anomaly. The supposed volcanic body is represented 
on a hypothetical and idealized geological profile of the area (Fig. 3). It might 
have acted as a deep-seated magmatic r eservoir in u pper crustal portions. The 
elevated t hermal field of Hungary and neighbour areas has been also connected 
with the , existence of a subcrustal (i. e. upper m antle located) diapirism 
(L. Ste gen a 1974). In dimension of this conception, one or two such 
magmatic reservoirs may represent apophyses of the mantle diapir. 

The average geothermal gradient (Fig. 4 and Table 6) points to two such 
pronounced thermal anomalies in the East Slovakian lowland, the northern 
and southern ones, divided by a thermal depression. The thermal depression 
is located between Malčice and Trebišov. The northern thermal anomaly is 
probably a reflection of deep-seated magmatic r eservoir whereas the southern 
anomaly may reflect NW part of the buried Zemplín - Beregovo volcanic 
r ange (J. S 1 á vi k 1972) or a smaller magma tie chamber in the crust (Fig . 3). 
A pronounced magmatic body in central port10ns of the East Slovakian lowland 
was interpreted from geophysical measurements also by L. Pospíš i 1 -
M. F i 1 o (1977). 
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Pressure relations 

Bedding pressure distribution in N eogene basins of Western Carpathians 
(Table 7) was ascertained as to be anomalous except for the Kúty graben in the 
Vienna basin (K. B í 1 ek 1974) only in the East Slovakian Neogene basin 
,(R. Rudin e c 1969, 1974, 1977). 

An analysis o.E bedding pressures revealed both horizontal and vertical 
fluctuations. Four pressure zanes were delimited in horizontal direction (Fíg. 5). 
The first zone has a pressure gradient below 109 .10 - 10 MPa m- 1, the second 
between 109. 10- 4 MPa m- 1 and 130 . 10-r, MPa m - 1, the third b etween 145 and 
130 MPa m- 1 and the fourth zone bet,veen 145 and 191. 10 - 4 MPa m - 1. The 
second, third and fourth pressure zanes occupy the central and southeastern 
part of the East Slovakian lowland. 

In the zone of highest pressure values , according to exploration results of its 
most known Stretava structure, four pressure zones were delimited in vertical 
direciion (Fig. 6). The first pressure zone occurs at depths 1100-1600 m 
and has a pressure gradient of 103-128. 10- 4 MPa m- 1. Pressure gradient 
of the second zone (1600- 2000 m) is 118-136. 10-r, PMa m- 1 whereas the 
highe:sj, pressure gradient occurs in the third zone (200-3200 m) and its 
values are 140-187. 10- 1• MPa m- 1. A decrease of the pressure gradient 
occurs in the fourth zone b etween 3200- 3800 m having values of 147-151 . 
. 10- 4 MPa m- 1. 

Possible reasons of the high hedding pressure 

Comparison of the areal distribution of bedding pressures and the tectonic 
map of the area reveals location of elevated pressures in a quadrangle limited 
by pronounced normal faults. According to until known paleogeographical 
development oď the East Slovakian Neogene, anomalous bedding pressures 
are in places where maximal subsidence occured during the Upper Badenian, 
Sarmatia n and Pliocene. In the Upper Badenian and Sarmatian, these normal 
faults acted syngenetically and therefore relati vely slightly consolidated sedi
ments undervent strong deformations in the time of highest subsidence rates 
of the Neogene basin formation. Strong deformations in the Neogene eventually 
influenc_ed even older, Karpatian sediments. An analysis of the lithofacial 
developrnent showed frequent lenticular development and gradual transitions 
of sandy sediments into marly development. 

In the course of deformations caused mainly by t angential forces, frequent 
plicative forms generated along main fault lines. On the idealized geological 
section (Fig. 7) , two main elevational belts are presented, the Lastomír - Stre
tava and the Ložin - Malčice belt. Highest bedding pressures occur along 
these structures. Pressure in overlying sediments does not exceed the hydro
static one. 

Conclusions 

Both anomalous features have their practic._,l consequences whether po
sitive or negative. Elevated thermal gradients influence in negatíve sense 
realisation of deep bore-holes. Maximal bore-hole depths are limited by 
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4.200-4.500 m for the central and southern part of the basin. This depth limit 
is caused by the necessit y of achieving working-tem perature of drilling by the 
means of circulating drilling flush-liquid by 15-25 p. c. lower as the stationary 
thermal field (Fig. 1). On the other hand, such environment promotes the 
utilization of the geothermal energy. Actually, thermal water discharges having 
26-85 °C temperature on the surface were discovered. However , high mine
ralisation of these waters (achieving total mineralisation of 7. 300-16.760 mgl- 1) 

raises objections against their exploitation due t o possible negatíve envir on
mental influences. Newertheless, twelwe perspective areas for utilisation of the 
geothermal energy have been delimited recently (Fíg . 8). 

Elevated bedding pressures have solely negatíve influence. Application of 
high-weigh flush mud is necessary in these sites (using barite and limestone 
powder) which in high temperatures leds to colmatation of the permeabile 
environment of the drill-hole. Sometimes, presence of high bedding pressure 
indirectly points to the occurence of small and lenticular-shaped gas accumu
lations. 

Preložil I. Varga 
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štruktúrna analýza rožňavského rudného rajónu 

(8 obr. v texte) 

JOZEF SLAVKOVSKÝ* 

CTPYKTYPHbiii aHamn poJKHHBCKOro 
PYAHOľO p aiioHa 

PO)KH!IBCKl1Í1 PY,!l;H b!Íí paÍíOH xapaKTep113yeT

ClI CJIQ)KHb!M reonorwreCKl1M CTpOCHMCM. B Te

qeHl111 CBOero pa3B11Tl1lI paÍíOH ITO).l;BeprclI ABYM 

oporeHHblM ITPOI.\CCCaM: ľCPI.\11HCKOMY 11 aJib

ITOHCK OMY oporeHe3 a M. Ha OCHOBaHl111 J13yqe

Hl1R TCKTOH11Kl1 MaJib! X cj:,opM OT ).l;CJibHO B reJib

H l11\K OÍ1 (KaMÔp11Í1CKJiyp) l1 p0)KH!IBCK0c)KCJIC3-

Hl11\Ka (BepXH11M KOpÔOH) cep1111 ÔbIJIO B03M0)K

HO peIIIl1Tb rrpocTpaHCTBCHHYlO opl1eHTal.\11lO 

OT).l;CJibHblX CTPYKTYPHblX eneMeHTOB a TaK)KC 
BOrrpOCb! MX reHe311Ca 11 COOTHOIIICHl1lI B03pacTa. T eKTOH11qeKoe CXO).l;CTBO 3 TMX 

cepv1ii: lIBJilICTClI 0Tpa)KCH11CM aJibill1HCKOľ0 TCKTOr e H e3a. )KJ,iJil,H b!C CTPYKT yp1,r 

Cl1).l;CpMTOBOM cj:,opMa l.\MM npv1ypoqeHbl ITJIOCKOCTlIM S2, K OTOpble npe).l;cTaBJililOT 

qfaKylO seepoo6pa3H Y!O CTPYKTYPY - I1JIOCKOCTl1 S2 B pe3yn 1,TaTe rrorrepetrnoro 

3JlbITMHCK0ľO CKJia).l;K 0 06pa30BaHMlI rr pv106pen11 cj:, o p My TMIIJ1qHb!X JIMH 3 l1 Ôb!JIM 

OÔ03HaqCHbl KaK „MC)K).l;ycponMal.\MOHHb!C" 11Jil1 „ M C)K).l;JKJil1Ba)KHble " •. 

Structural analysis of the Rožňava ore district (SE Slovakia) 

Geological structure of the Rožúava ore district originated in the Varis can 
and Alpine orogenesis. Structural analysis of t he area allowed to define 
tectonic inventory of the Gelnica series (Camb rian- Silurian) an d of the 
Rožňava-Železn ík series (Upper Carboniferous). Similarity of tecton ic in
ventory between both series is due to their common Alpine tectogenesis. 
Vein stru ctures of the siderite ore formation a re bound to s2 planes fo rming 
a pronounced fan-like structure. In result of Alpine t ransversal folding s2 

planes acquired a geometry of lense-like forthsliding and veins bound to 
these structures are presented by typical lense-like developmem assigned 
as " in terfoliational" or "intercleveage'" types. 

D robnotekton ická analýza patrí medzi objektívne metódy štr u ktúrneho v ý 
s k u mu a je založená na zbieraní a štatistickom spracúvan í veľkého množstva 
štruktúrnych údajov. T áto metodika s a uplatňuje aj p r i p odrobnom štruk
t ú rnom štúd iu rudných r aj ónov, keď sú predmetom št ruktúrne j analýzy nielen 

* Ing. Jozef S 1 a v k o v s ký, CSc., Katedra geológie a mineralógie S tavebnej 
fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach, park J. A. K amenského 15, 043 84 Ko
š tce. 
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samotné zrudnené a s nimi úzko späté štruktúrne, ale aj nezrudnené prvky. 
Preto v oblasti rudného rajónu rieši štruktúrna analýza jeden všeobecný 
komplex problémov súvisiaci s objasnením celkového štruktúrneho vývoja 
danej oblasti a jeden komplex problémov užších, špecifických, spätý s objas
nením vývoja zrudnených štruktúr. 

Vlastná aplikácia drobnotektonického štúdia pri celkovom geologickoložis
kovom výskume v oblasti rožňavského rudného rajónu zapadla do riešenia:_ 
problémov litológie, petrografie, stratigrafie, megatektoniky, podrobnej para
genézy žíl a porudnej tektoniky. So zreteľom na uvedené ciele a zvláštnosť 

t erénu (odkrytosť, nerovnaký stupeň preskúmanosti, geologickej odlišnosti atď.) 
sme postupovali takto: 

Po zhodnoteni už jestvujúcich poznatkov iných autorov o oblasti rožňav
ského rudného rajónu sme pristúpili k detailnému štruktúrnemu bádaniu 
a s ním paralelne k štúdiu uvedených problémov (okrem podrobnej parage
nézy), a to tak na povrchu, ako aj v hlbke, t. j. v dostupných banských priesto
roch. Hlavnou úlohou práce bolo zhodnotiť tektonický inventár a na základe 
detailnej štruktúrnej analýzy a vzájomného vzťahu štruktúrnych prvkov mezo
skopického meradla, ako aj ich vzťahu k megaštruktúram objasniť tektogenézu 
územia. V nadväznosti sa riešili priestorové a genetické vzťahy vlastných žilných 
štruktúr, ako aj ich charakter a typ so všetkými zložitosťami vývoja. 

Vymedzenie a litostratigrafická charakteristika rožňavského rudného 
rajónu 

Rožňavský rudný rajón sa nachádza v južnej časti zložitého brachyantiklinória 
Spišsko-gemerského rudohoria v bezprostrednom tektonickom styku s poklesnutým_ 
blokom Slovenského krasu. Geograficky je to oblasť rozprestierajúca sa na S-SZ 
od Rožňavy. Tvoria ju morfologicky výrazné vyvýšeniny masívu Turecká a Tri 
vrchy, medzi ktorými preteká rieka Slaná, ktorej údolie rozdeľuje rajón na dve 
časti. Rudný rajón v užšom slova zmysle zaberá plochu okolo 24 km2 a vytvára 
výrazný pruh smeru V- Z v celkovej dlžke približne 8 km a šírke asi 3 km. Na juhu 
ho ohraničuje rožňavská línia a na severe teoretická os vejára plôch s2, ktorá pre
bieha hrebeňom masívu Turecká a severne od Nadabuly sa stáča do smeru SV- JZ. 
Západné ohraničenie rudného rajónu predstavuje priečna severojužná štruktúra 
(ide o isté pokračovanie dobšinsko-nižnoslanskej synklinály v kombinácii so zlo
movou líniou západne od Rožňavského Bystrého). Smerom na východ má iba kon
vekčné ohraničenie, pretože plynule prechádza do krásnohorsko-drnavského rudného 
rajónu. 

Na geologickej stavbe širšej oblasti rudného rajónu sa zúčastňujú tieto série 
a útvary: gelnická séria (kambrium - silúr), rožňavsko-železnícka séria (vrchný 
Karbón), mezozoikum Slovenského krasu, neogén, kvartér (pozri geologickú 
mapu a geologické rezy, obr. 1 a la). 

Gelnická séria tvorí väčšiu časť územia a v zmysle prác L. Snop k a (1967, 
1967a) a M. Ma he ľa et al. (1967) ide o betliarske, pačianske a drnavské 
vrstvy, ktoré vytvárajú výrazné horninové pruhy. Podľa novýcn poznatkov 
o tejto oblasti sú betliarske vrstvy spodnejším oddielom gelnickej série ako 
pačianske a monoklinálne upadajú na juh s nadložnými pačianskymi vrstvami, 
ktoré predstavujú vulkanogénne súvrstvie, dnes reprezentované rozličnými 
typmi porfyroidov (C. Var č ek 1965), a vytvárajú v oblasti masívu Turecká 
krídlo synklinály. 
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Rožňavsko-železnícka séria vystupuje na Juznom okr aji rudného rajónu, t. j•, 
severne od tektonického styku s mezozoikom Slovenského krasu, a reprezen
tuje ju súvrstvie oligomiktných zlepencov, ktoré laterálne a vertikálne prechá--. 
dzajú do kremencov, pieskovcov a vo vrchnej časti do zelenosivých ílovito-pies
čitých bridlíc. V tejto sérii sa zistili aj prejavy bázického diabázového vulka
nizmu (C. Var č ek 1965). 

Mezozoikum Slovenského krasu vystupuje južne od rožňavskej línie a do-
nedávna sa pokladalo za autochtónnu sériu. Vo svetle najnovších výsledkov 
výskumu (M. M e 11 o - R. Moc k 1975) predstavuje ďalší typ mezozoika 
gemeríd ,.silický príkrov". Neogén v Rožňavskej kotline vystupuje v podobe, 
štrkovej formácie. Sú to jazerno-riečne sedimenty pliocénu - levantu. Kvartér· 
tvoria aluviálne náplavy rieky Slaná a sutiny svahov. 

Drobnotektonický inventár a jeho analýza 

Drobnotektonické výskumy v oblasti rudného rajónu sa robili osobitne" 
v gelnickej sérii (kambrium - silúr) a v rožňavsko-železníckej sérii (vrchný 
karbón), čo prispelo k riešeniu problémov priestorovej orientácie jednotlivých 
iitruktúrnych prvkov, ako aj otázok ich genézy a vekových vzťahov. Rudný 
rajón bol rozdelený na 20 štruktúrne homogénnych ok rskov (obr. 2). Pomocou 
synoptických kontúrových diagramov sa zhodnotili p lochy s2, p-osi plôch s2: 

a pukliny. Ostatné drobnoštruktúrne prvky pre ich malé zastúpenie pomocou 
kontúrových diagramov nebolo možno zhodnotiť, ale pri štruktúrnej analýze 
sa využili a sú zobrazené na výslednej štruktúrno-ložiskovej mape rudnéha 
rajónu (obr. 6), 

Sledovali sme plošné a lineárne prvky a pukliny. 
1. Plošné prvky 

Pri plošných prv k och sme odlišovali: 
a) plochy ss - plochy vrstvovitosti, b) plochy s1 - plochy vrstvovej bridlič

natosti, c) plochy s2 - plochy kliváže (druhotnej bridličnatosti) . 

a) Plochy vrstvovitosti (ss), t. j. plochy oslabenej súdržnosti vzniknuvšie 
v priebehu sedimentácie, ktoré sa pri rozličných tekton ických procesoch nestali 
nositeľmi novotvorených metamorfných minerálov. Zistili sa len v rožňavsko
železníckej sérii, aj to iba ojedinele. 

b) Plochy vrstvovej bridličnatosti (s1) majú obdobný charakter ako plochy 
ss, ale v dôsledku tektonických procesov sa stali nositeľmi novotvorených 
metamorfných minerálov (sericitu, chloritu a pod.). Tektonometamorfóza úplne 
pôvodné látkové zloženie nezotrela a možno ich pozorovať iba na tých mies
t ach, kde sú jemne laminované odlišné litologické komponenty, ojedinele 
v betliarskych a drnavských vrstvách gelnickej série a čiastočne v rožňavsko

železníckej sérii. Vo väčšine prípadov ide o monotónne súvrstvia a identifikovať 
ich je veľmi ťažko, aj keď sú pri štruktúrnej analýze veľmi dôležité. V zhode 
z poznatkami L. R o z 1 o ž ní k a (1961) aj v oblasti rozňavského rudného ra
jónu je vrstvová bridličnatosť gelnickej série hercýnska a v rožňavsko-želez
níckej sérii alpínska a vykazuje istú smerovú zhodu s priečnou bridličnatosťou 
gelnickej série. 

c) Plochy druhotnej (priečnej) bridličnatosti, príp. kliváže - plochy s2 . Pred
stavujú mladšie, vzhľadom na plochy s1 v niektorých prípadoch priečne (trans
verzálne) plochy oslabenej súdržnosti a sú dominujúcim štruktúrnym prvkom 
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študovaného územia. Plochy s2 často preberajú orientáciu plôch s1. Je to ty
pický vývoj plôch s2 pre p ohoria s izoklinálnym vývojom vrás. To znamená , 
že typicky priečny (protiklonný) charakter plôch s2 možno pozorovať iba v zám
k ových častiach a v ramenách sú vo väčšine plochy s2 == s plochami SJ . 

Plochy s2 majú všeobecne charakter „lomu", nie plôch „prúdenia" a sú mlad
šími dominujúcimi plochami oslabenej súdržnosti. PozdÍž nich nastali ist é 
pohyby prešmykového charakteru, v mobilných zónach väčšie prešmyky, čirri 

sa zaraďujú medzi strižné plochy. Strižné .pohyby pozdíž plôch s2 vyvolali 
v niektorých prípadoch čiastočné prevrásnenie plôch s1. Tento poznatok je 
významný aj pre osvetlenie genézy žilných štruktú r rožňavského rudného 
rajónu. 

Vzdialenosť medzi jednotlivými plochami s2 je veľmi premenlivá (submikro
skopická až dm) a niekedy má až charakter puklinatosti. Podľa našich pozoro
vaní závisí hustota plôch s2 od látkového zloženia, t. j . najpočetnejšie sú zastú
pené plochy s2 v mäkkých, nekompetentných vrstvách , ale v kompetentných 
vrstvách sú menej časté. Intenzívnejší vývoj plôch s2 v oblasti veľkých dislo
kačných zón vysvetľujeme ako naložený systém strižných puklín paralelných 
so zlomom. 

Na základe úsekových tektonogramov plôch s2 v oblasti celého rudného 
rajónu (obr. 3) sme dospeli k týmto poznatkom: Tekt onogramy plôch s2 nevy„ 

◄ 
Obr . 1. Geologická mapa rožňavského rudného rajónu 
1-2 - kvartér : 1 - alúvium, 2 - delúvium; 3- 5 - mezozoikum Slovenského 
krasu: 3 - sivé slieni té vápence s polohami slieni tých ílovcov - kampil, 4 - pestré 
ílovce, piesčité vápence a pieskovce - spodný kampil, 5 - pestré pieskovce a ílov
ce - vrchný seis - spodny kampil; 6- 7 - rožňavsko-železnícka séria (vrchný 
karbón): 6 - kremence s polohami pieskovcov a ojedinele piesčito- ílovitých bridlíc 
až fylitov, 7 - oligomiktné zlepence - rožňavský ty p; 8- 18 - gelnická sér ia (kam
bri um - silúr): 8 - mikrokonglomeráty, 9 - kvarci ty, 10 - kvarci ty v prevahe 
a lebo rovnováhe s fylitmi, 11 - fylity, kremité fylity v prevahe nad kvarcitmi,. 
12 - fylity (8-12 drnavské vrstvy), 13 -· sopečný popol - sivý a zelený nezvrs tve 
ný, ojedinele s magnetitom, 14 - kremité porfýry, 15 - porfyroidy, ( l3-15 pačianske 
vrstvy), 16 - tmavé a dromnolaminované fylity ojedinele s prechodom do kremitých 
a grafitických fylitov, 17 - kvarcity, 18 - karbonatické horniny často metasoma
ticky zmenené na ankerity a siderity (16- 18 betliarske vrstvy), 19 - vrslvovitosť, 
20 - priečna bridličnatosť (veľkosť sklonu v grádoch), 21 - vyznačený geologický 
rez. 

F ig. 1. Geological map of the Rožňava o.re district. Explanations 1--2 Quarternary: 
1 - alluvium, 2 - delluvium; 3-5 Mesozoic of the Slovak karst area: 3 - grey 
marly limestone with marly claystone intercalations, Campilian, 4 - variegated 
claystone, sandy limestone and sandstone, Lower Campillian, 5 - variegated sanstone 
and claystone, Upper Seisian - Lower Campilian; 6-7 Rožňava-železník series 
(Upper Carboniferous): 6 - quartzite with sandstone in tercalations and with rare 
sandy-clayely siate to phyllite intercalations, 7 - oligomictic conglomerate (the 
Rožňava type); 8-18 Gelnica series (Cambrian - Silurian ): 8 - microconglomerate, 
9 - quartzite, 10 quartzite in excess or in balance with phyllite, 11 - phyllite, 
quartzose phyllite in excess over quartzite, 12 - phyllite; (8-12 Drnava beds), 13 -
volcanic ash: grey and green unbedded type with rare magnetite, 14 - quartz 
porphyry, 15 - porphyroide (13-15 Pača beds), 16 - dark minute-laminated phyllite 
w ith rare transitions to quartzose and graphyte phylli te, 17 - quartzite, 18 -
carbonate, frequently metasomatized to ank erite and siderite (16-18 Betliar beds); 
19 - bedding, 20 - transversal cleveage (dip value in grades), 21 - geological 
profile. 
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1 - kvartér; 2 - mezozoikum Slovenského krasu; 3-4 - rožňavsko-železnícka séria 
(vrchný karbón): 3 - kremence s polohami pieskovcov a ílovitých bridlíc až fylitov, 
4 - oligomiktné zlepence; 5-6 - gelnická séria (kambrium - silúr): 5 - porf.vroidy, 
6 - fylity; 7 - zlomové línie, 8 - žilné štruktúry, 9 - s2-plochy. 

Fig. la. Geological profiles A - A' and B - B'. Explanations : 1 - Quarternary, 2 -
Mesozoic of the Slovak karst area, 3- 4 Rožňava-Železník series (Upper Carboni
ferous): 3 - quartzite with sandstone and slate to p hyllite intercalations, 4 - oli
gomictic conglomerate; 5-6 Gelnica series (Cambrian - Silurian): 5 --- porphyroide, 
6 - phyllite; 7 - faults, 8 - vein structures, 9 - s2 planes 

kazujú tautozonálnosť ani v rámci menších úsekov. Ich póly sa koncentrujú 
v podobe izometrického maxima, kým ich (3-osi vytvárajú pás podľa veľkého 
oblúka (obr. 4). Takéto obrazy vykazujú klzné plochy strižného charakteru 
(K. Met z 1957), ktoré v reze šošovkovite uzatvárajú porušené časti horniny. 
Príčinu menlivého charakteru plôch s2 v smere, pre ktoré je rozloženie (3-osí 
oblúkovité, treba hľadať v priečnom ohýbaní plôch s2 (L. R o z 1 o ž ní k 1965) , 
čo sa potvrdilo aj v území, ktoré sme skúmali. P riebeh plôch s2 sa mení a j po 
sklone. Podľa K Met z a (1957) mierne uklonené plochy sú späté s voľným 
jednosmerným kizaním, pri ktorom sa uplatnila najmä horizontálna zložka 
(presuny). V strmých plochách sa pri kizaní uplatnila skôr ver tikálna zložka 
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(prešmyky). Plochy s2 sú na rozdiel od plôch St kinematicky veľmi aktívne 
a vznikli počas najintenzívnejšieho deformačného procesu. Predchádzalo mu 
intenzívne vrásnenie so vznikom ohybových izoklinálnych až ohybovostrižný ch 
vrás s malým polomerom. Súčasný vznik stredných a veľkých vrásových 
:štruktúr nemožno preukázať, ale je pravdepodobný. 

V oblasti rožňavského rudného rajónu vytváraj ú plochy s2 veľmi výraznú 
vejárovitú stavbu (pozri obr. 3 a 6) s priebehom osi v smere V-Z, ktorá pre
chádza severne od Košariska hrebeňom masívu Turecká a severne od Nadabuly 
sa stáča do smeru SVV- JZZ. Veľkosť sklonu subp aralelnej kliváže klesá na 
obe strany od osi vejára, t. j. na S a J. Na severnej st rane má smer V - Z, ale 
na južnej, resp. na juhovýchode nastáva jej výrazný smerný ohyb až do smeru 
SV- JZ. Všeobecne sa predpokladá, že kliváž subparalelná s osovou rovinou 
vrásy (vejárovitá kliváž) zbiehajúca sa smerom nad ol vzniká v antiklinálnych 
častiach a je spätá s vytláčaním jadra antiklinály smerom hore. Na základe 
nových poznatkov o megaštruktúrnej stavbe rožňavského rudného rajónu 
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robr. 2. Mapa vymedzenia štruktúrne homogénnych okrskov rožňavského rudného 
rajónu 

:Fig. 2. Map of structurally homogeneous rayons in the frame of Rožňava ore 
district 
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v oblasti masívu Turecká je tu stavba 11ťatého krídla synklin áln ej štruktúry. 
Z toho dôvodu vejárovitú stavbu plôch s2 vysvetľuj eme ako nepravý vejár , 
ktorý vznikol za severojužného stláčania vulkanogénneho komplexu veľmi 

rigídnych hornín značnej mocnosti a v bezprostrednom styku s poklesnutým 
blokom mezozoika Slovenského krasu. 

Východne od masívu Turecká vyznieva vejárovitá stavba plôch s2 a v oblasti 
Troch vrchov, Rákoša a Rozgang u možno pozorovať tak ako v iných častiach 
Spišsko-gemerského rudohoria, izoklinálny priebeh plôch s2 so sklonom na J až 
JJV (obr. 6). 

Vykonaná štruktúrna analýza plôch s2 v súlade s p oznatkami L. R o z 1 o ž
n í k a (1965) a P. Re ich w a 1 der a (1970) ukazuje, že vznik plôch s2 sa viaže 
na alpínsku tektogenézu. Alpínsky vek plôch s2 potvrdzujú tieto zistenia : 
zhodný vývoj a zhodná priestorová orientácia v horninách gelnickej a rožňav
sko-železníckej série ; neprítomnosť plôch s2 vo valúnoch konglomerátov rož
ňavsko-železníckej série. 

Naproti tomu M. Máš k a (1956) a L. Snop k o (1967) pokladajú plochy s2 
v oblasti masívu Turecká a celého rudného rajónu za hercýnske a podľa ich 
náhľadu alpínske deformačné procesy a metamorfóza pôsobili skôr retro

-· .dne. 
n - ineárne prvky 

,tudované územie je na vrásy malých polomerov vcelku chudobné, čo sťa-

.je jeho štruktúrnu analýzu. Lineárne prvky sme pri registrácii označovali 
L1, Lť a L2, L2' podľa toho, či ich nositeľmi boli plochy s1 alebo plochy s2 v gel
nickej sérii. Dobre sa pri tomto štúdiu dali použiť aj ab štraktné lineárne prvky 
(3-osí plôch s2 a tiež &-osí, ktoré predstavujú priesečnice plôch s1 s plochami s2. 

Hercýnske lineárne prvky sú pre malé množstvo zistených plôch s1 v gel
nickej sérii identifikované slabo, a preto ich priebeh podľa abstraktných (3-osí 
plôch s1 n ebolo možno konštatovať. Tie, ktoré boli zistené, sú vynesené na lo
žiskovoštruktúrnej mape (pozri obr. 6). 

Alpínske lineárne prvky sú zastúpené v gelnickej a j v rožňavsko-železníckej 
sérii. V gelnickej sérii ide o naložené, druhotné prvky, v rožňavsko-železníckej 

serii o prvotné prvky, geneticky súvisiace s tvorbou plôch s1 a v m obilných 
ónach aj plôch s2. Podľa priebehu ich delíme na: 

L2 - pozdlžne smeru V- Z a Lľ - priečne, väčšinou smeru S-J. 
Na niektorých miestach je odklon od uvedených smerov. Perzistencia a roz

miestnenie lineárnych pozdlžnych prvkov dovoľuje pokladať ich za osi B2, ktoré 
reprezentujú hlavný smer štruktúr vzniknuvších počas alpínskej etapy (pozri 
štruktúrnoložiskovú mapu, obr. 6). Lineárne priečne prvky Lľ sú mladšie a ich 
nositeľmi sú prevažne plochy s2 a voči lineácii L2 táto lineácia zaujíma väčšinou 
priečne postavenie. Veľmi výrazne sa prejavuje v oblasti Troch vrchov: V sú
lade s poznatkami v oblasti Dobšinej (L. R o z 1 o ž ní k, 1965) sú tieto priečne 
lineárne prvky späté s priečnym vrásnením územia, ktoré nasledovalo po 
uvoľnení tangenciálneho severojužného stláčania. 
3. Pukliny 

Pukliny sú dôležitými štruktúrnymi prvkami niek torých rudných rajónov, 

◄ 
Obr. 3. Tektonogramy pólov srplôch - rožňavský rudný raJon 
Fig. 3. Tectonograms of s2 plane poles in the Rožúava ore district 
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preto sme im venovali veľkú pozornosť . Medzi typizovateľné pukliny rožňav

ského rudného rajónu patria pukliny ac a zriedkavejšie pukliny bc. Ostatn é 
systémy (ab, okl, hol a pod.) sú zastúpené sporadick y a majú značný rozptyl, 
takže sa nepodarilo preukázať ich príslušnosť a využiť ich na stanovenie sy
metrie štruktúry územia. Pukliny sú zhodnotené. pomocou kontúrových elfa
gramov (pozri obr. 5). Najvýraznejší systém vytváraj ú pukliny ac; sú vyvinuté 
vo všetkých útvaroch a v oblasti masívu Turecká 9krem juhovýchodnej časti 
majú v hrubých črtách smer S-J. Obdobný smer majú v oblasti Troch vrchov, 
kde ich však sčasti zastiera výraznejší systém smeru V-Z. Ide tu o pukliny 
ac priečneho vrásnenia. V ostatných častiach územia, t. j . v oblasti Banskej 
stráne (juhovýchodná časť masívu Turecká), Rozgangu a Rákoša sa stáčajú 

do smeru SZ-JV až SZZ-JVV. To poukazuje n a úzky vzťah k lineárnym 
prvkom, a preto sa dali pri analýze štruktúrneho plánu študovaného územia, 
t. j. rožňavského rudného rajónu dobre využiť. 
Ďalším , menej častým systémom sú pukliny bc, ktoré možno určiť iba na 

niektorých miestach a ~ú orientované p ribližne kolmo na pukliny ac . Zároveň 
vykazujú určitú smerovú totožnosť s priebehom horninových pruhov, t. j. aj 
s plochami s1 a s2. Dosť veľký rozptyl a nejasnosť identifikácie ostatných puk
linových systémov spôsobila štruktúrna anizotropia hercýnskeho tektonického in
ventára , ktorý dnes nemožno dešifrovať. V niektorých prípadoch to komplikuje 
ešte prizlomová puklinová kliváž, ktorá sa nedá vždy jednoznačne preukázať. 

Pri štúdiu puklín sme veľkú pozornosť okrem ich ,priestorovej orientácie 
venovali aj ďalším vlastnostiam, ako je výraznosť a dÍžka, šírka, otvorenosť 
a výplň puklín, charakter povrchu, hustota puklín v závislosti od petrografick ej 
povahy horniny a litologického vývoja súvrstvia, r elatívneho veku jednotli
vých systémov atď. Uvedené vlastnosti puklín lepšie charakterizujú jednotlivé 
systémy a ich vzťah k ostatným štruktúrnym prvkom. Ďalej sme študovali aj 
ryhovanie na puklinách, ktoré vzniká pri vzájomnom tektonickom pohybe 
puklinových plôch a v kombinácii s ďalšími štruktúrnymi prvkami dáva pred
stavu o zmysle pohybu jednotlivých tektonických celkov územia. 

Zmienime sa aj o tzv. puklinových zónach, ktoré vykazujú bezpr ostredný 
vzťah k disjunktívnym štruktúram. Väčšie disjunktívne štruktúry (zistené 
alebo predpokladané) sú sprevádzané prizlomovými puklinovými zónami, ktoré 
časovo predchádzali disjunktívne štruktúry, avšak z genetickej stránky ide 
o spoločný akt. V nekompetentných, a le čiastočne aj kompetentných súvrst
viach majú takéto puklinové zóny až charakter p rizlomovej kliváže a ich 
zámenou s norrr;ti}lnym vývojom plôch s2 možno dospieť k nesprávnej inter
pretácii. 

Zhrnutie výsledkov štruktúrnej analýzy 

Existenciu kaledónskej metamorfózy a vrásnenia gelnickej série (M. Máš k a 
1957) sa na študovanom území nepoda rilo preukázať. Počas hercýnskej etapy 
(v j e j bretónskej fáze) prebiehalo vrásnenie hornín gelnickej série s doznieva
ním v sudetskej fáze. Vznikli plochy s1 a vrásová stavba, ktorú možno v hru-

◄ 
:)br. 4. Tektonogramy ~-osi s,-plôch - rožňavský ructny rajón 
Fig. 4. Tectonograms of 16-axes uf s2 planes in the Rožňava ore district. 
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bých črtách dnes pozorovať. Na takom malom území, ako je rožňavský rudný 
rajón. bolo z megaštruktúrnych prvkov možno sledovať iba priebeh hornino
vých pruhov , častí megavrás a disjunktívne štruktúry. Ďalšie fázy hercýnskych 
pohybov (astúrska, saalská, falcká) v súlade s poznatkami iných autorov 
(M. Máš k a 1957 a L. R o z 1 o ž ní k 1965) sa prejavili len v podobe disjunk
tívnych deformácií. Pravdepodobne v astúrskej fáze bola založená aj rožňavská 
línia a niektoré s ňou paralelné zlomy. V saalskej a fa lckej fáze vznikli priečne 
hercýnske zlomy (slanský a čučmiansky). 

V rámci alpínskeho tektonometamorfného procesu možno vymedziť t ri 
subetapy vývoja. 

Počas prvej subetapy dominuje intenzívne stláčanie s osou napätia S-J, 
ktoré v horninách gelnickej série podmieňuje vznik plôch s2. V horninách 
mladšieho paleozoika, t. j. rožňavsko-železníckej série, sa spočiatku utvor ila 
vrstvová bridličnatosť (plochy s1) a v ďalšej nadväznosti v mobilných úsekoch 
sa k nej pridružila tvorba plôch s2. Linerárne prvky majú smer V-Z, príp. 
SV-JZ, a sú to najmä B-osi drobných vrások a menej priesečnice plôch s1 a s2. 
Pretože tento smer napätia čiastkové pohyby úplne nekompenzovali, podľa 
uvedených plôch nespojitosti sa vytvorili disjunktíva prešmykového charak
teru, hlavne na rozhraní horninových pruhov. 

V druhej subetape, keď stláčanie nemohli redukovať ani prešmyky, vzniklo 
priečne vrásnenie a n a zlomoch hercýnskeho založenia (rožňavská línia 
a ostatné paralelné zlomy) nastali horizontálne pohyby - presuny. Najvýraz
nejšími štruktúrnymi prvkami tejto subetapy sú ohyby plôch s2 (najmä v juho
východnej časti masívu Turecká) , undulácia osi B2, pukliny ac a lineárne prvky 
smeru S-J. Vo veľmi ohýbaných zónach plôch s2 nastali na niektorých miestach 
až pohyby prešmykového charakteru a otvárali sa štruktúry, ktoré sa stali 
nositeľmi zrudnenia. 

Tretiu subetapu charakterizuje uvoľnenie orientovaného tlaku a vzniku dis
junktívnych deformácií, k toré sú porudné a majú rozličný charakter (posuny, 
poklesy a menej prešmyky; pozri štruktúrno-ložiskovú mapu, obr. 6, a mapu 
histogramov smeru sklonu porudných dislokár:ií rožňavských žilných štruktúr , 
obr . 8). 

Z drobnotektonického bádania a štruktúrnej analýzy vychodí istá zhoda tek
t onického inventára gelnickej a rožňavsko-železníckej série, čo je odrazom 
alpínskej tektogenézy. V gelnickej sérii je t ektonický inventár naložený 
na hercýnske štruktúrne prvky, ktoré sú väčšinou zastrené, v rožňavsko-želez
níckej sérii je novotvoreným a prejavuje sa rozličnou intenzitou. 

Mineralogická charakteristika žíl, ich priestorová pozícia 
a vymedzenie štruktúrnych podtypov 

Z metalogenetického hľadiska je rožňavský rudný ra jón vcelku jednotný. Repre
zentujú ho rudné žily sider itovej formá cie, zjavne epigenetického pôvodu, avšak 
s istou pestrosťou minerálnych asociácii v sideritových žilách. Vo výplni žíl prevláda 
siderit, ktorý je v podradnejšom množstve sprevádzaný kremeňovo-sulfidickou mine-

◄ 
Obr. 5. ľektonogramy pólov puklín - rožňavský rudný raJon 
Fig. 5. Tectonograms of diaclase poles in the Rožňava ore district. 
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ralizáciou. Takýto charakter minerálnej výplne má žila Terézia-Artúr, Sadlovská. 
Štefan, Klement, Augusta a 7. žila, na ktorej už možno pozorovať pribúdanie sulfidov. 
Najväčšie zastúpenie sulfidov (hlavne tetraedritu a chalkopyritu) má žila Mária 
vo východnej časti rudného rajónu. Z mineralogického hľadiska je ďalej zaujímavci 
žila Bernardi- Rudník, kde pristupuje vo väčšom množstve albit, a Mních, s výsky
tom -rnag.netitu. Podrobné paragene1icko-geochemické výskumy týchto žíl zhŕňa práca 
C. Varčeka (1959) a F. Nováka (1960, 1962). 

Uvedené žilné štruktúry vystupujú v prevažnej miere v horninách gelnickej série . 
najmä v porfyroidoch a iba v západnej časti rudného rajónu prechádzajú do hornín 
rožňavsko-železníckej série. Táto okolnosť dodáva celému rudnému ra jónu osobitný 
štýl. Ide o pomerne výrazný hustý roj žilných štruktúr veľkého smerného a hlbko
vého dosahu (obr. 6 a 7) so zvláštnymi šošovkovitými formami ako v smere, tak aj 
po sklone, ktoré sú vystriedané úsekmi relatívne slabšej mocnosti, príp. na niekto
rých mi,2stach vyznieva zrudnenie a nastáva opätovné nasadenie (pozri obr. 7). 

Okrem šošovkovitých zdurenín je štruktúrnou zvláštnosťou rudného rajónu kon
formný priebeh žíl s plochami s.,. 

štruktúrnogeologickým štúdio~ uvedeného rudného rajónu a genetickým štúdiom 
charakteru žilných štruktúr s cieľom zistiť zákonitosti ich vzniku a vývoja sa zaobe
rajú práce M. Máš ku (1956), M. Máš ku - J. Pt á k a (1958) a J. S 1 a v k o v
s k é ho (1975) . Na základe doplňujúcich drobnotektonických štúdii sme v ostatnom 
období dospeli k týmto poznatkom: 
Rožňavský rudný rajón sa viaže na strižnú zónu s výrazným vejárovitým 

vývojom plôch s2, ktorá však nie je v celom priebehu zrudnená rovnomerne. 
Možno tu pozorovať závislosť väzby žilných štruktúr od úsekov výrazného 
priečneho vrásnenia a vhodného horninového prostredia. Hlavný roj žilných 
štruktúr centrálnej časti rudného rajónu je v úseku, kde plochy s2 a s nimi 
paralelne prebiehajúce hydrotermálne žily sideritovej formácie sú priečne 

konvexne ohnuté. Plochy s2 v dôsledku priečneho alpínskeho vrásnenia nado
budli geometriu šošovkovitého rozkizavania, čo potvrdzuje aj izometrické zo
skupenie pólov plôch s2 a pásovitý priebeh (3-osí plôch s2 v tektonog ramoch 
z tejto oblasti. Rudné žily viažúce sa na tieto štruktúry majú typický šošov
kovitý vývoj ako v smere, tak aj po sklone, čo dokazujú aj podrobné výskumy 
morfológie žíl. Ako príklad uvádzame mapu izolínií mocnosti žily Sadlovská 
(obr. 7). 

Mapy izolínií mocnosti a podrobné štruktúrne štúdium v okolí jednotlivých 
žilných štrukfä-r v miestach normálneho vývoja a v extrémnych miestach, t. j. 

◄ Obr. 6. štruktúrno-ložisková mapa rožňavského rudného rajónu 
1 - vrstvovitosť a vrstvová bridlična tos ť (plochy ss a s1), 2 - pnecna bridličnatosť 
(s1-plochy), 3-5 - pukliny s grafickým označením veľkosti sklonu, 6 - lineácia, 
7 - alpínske abstraktné lineárne prvky (~-osi s2-plôch), 8 - priebeh osi vejára 
sTplôch, 9 - rožňavská línia, 10 - významné prešmyky, 11 - významné posuny 
a poklesy, 12 - žilné štruktúry, 13 - zóna transgresie (vel'ko~ť sklonu všetkých 
štruktúrnych prvkov je v grádoch) 

Fig. 6. Structural and metallogenetic map of the Rožňava ore district. Explanations : 
1 - bedding and bedding cleveage (ss and s1 planes), 2 - transversal cleveage (s 2 pla
nes), 3-5 diaclases with graphical presentation oť the dip value, 6 - lineation, 7 -
Alpine abstract linear elements (µ-axes of s2 planes), 8 - course of the fan-axis of 
s2 planes, 9 - the Rožňava line, 10 - main overthrusts, 11 - norma! and slip faults, 
12 - vein structures, 13 - zone of transgression (all dip values of all structures are 
presented in grades) 
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v miestach, kde na krátku vzdialenosť nastáva abnormálne zvacsenie a!ebo 
zmenšenie mocnosti žily, pomohli objasniť celkovú morfológiu žíl. Hodnota 
smeru a veľkosť sklonu na všetkých žilách sa mení zákonite v závislosti od 
zmeny foliácie, t. j. plôch s2• Šošovky sú usporiadané do rudných stlpov a tie 
prejavujú istý vzťah k spádniciam žilných štruk túr a zároveň dávajú obraz 
o ich formovaní v procese zrudnenia. Maximálna mocnosť jednotlivých žíl je 
v smere spádníc hlavných rudných stlpov a v južných ohyboch žilných štruk
túr. Šošovky sú obojstranne vypuklé. Smerom do hlbky nastáva uzatváranie 
žilných štruktúr a vyznievanie zrudnenia. Morfológiu žilných štruktúr dokres
ľuje porudná tektonika, o ktorej dáva predstavu mapa hictogramov smeru 
sklonu porudných dislokácií (obr. 8). Najvýraznejšie sa uplatnila v západnej 
časti rudného rajóPu. 

Na základe týchto poznatkov a výsledkov štruktúrnej analýzy celého rud
ného rajónu boli žilné štruktúry označené ako medzifoliačný alebo medzikli
vážový typ. Aj keď žily rožňavského rudného r ajónu sú v zásade rovnakého 
medziklivážového typu, ich typickým predstaviteľom sú žily centrálnej časti 
rudného rajónu (žila Sadlovská, Štefan, Bernardi, 7. žila) . Medziklivážové žilné 
štruktúry nie sú len jednoduchými medzifoliačnými roztvorenými a vyplne
nými priestormi, ktoré vznikli odlepením - roztv orením foliačných plôch, ale 
štruktúrami využívajúcimi zdedenú anizotropiu horninových komplexov. Hod
nota smeru a veľkosť sklonu na tomto type žilných štruktúr sa mení zákonite 
v závislosti od zmeny foliácie, t. j. plôch s2• 

Isté odlišnosti od tohto typu žilných štruktúr možno pozorovať v západnej 
a východnej časti rudného rajónu, kde za čiastočne odlišných geologických 
a štruktúrnych podmienok vznikli tzv. podtypy medziklivážových štruktúr, a to 
kombinovaného „vrásovo-medzifoliačného" (žila Terézia-Artúr) a „medzivrstvo
vo-klivážového" podtypu (žila Mária). 

Zila Terézia- Artúr je istou zvláštnosťou rudného rajónu. Štruktúrne sa viaže 
na úzku vrásovo-strižnú zónu v blízkosti tektonického styku mohutnejšie 
vyvinutého súvrstvia rožňavsko-železníckej série s gelnickou sériou a je pria
mym dôkazom vzťahu r udných štruktúr k vrásovým štruktúram, čo potvrdzuje 
význam vrásnenia ako rudolokalizujúceho činiteľa v celom rudnom rajóne. 
Na základe vzťahu ďrobnotektonických prvkov okolitých hornín k žilnej štruk
túre a štúdia morfológie tejto žily možno žilu Terézia-Artúr charakterizovať 

ako zložitú žilnú štruktúru prebiehajúcu konformne s plochami s2 v porfyroidoch 
gelnickej série a plochami s2 == St v zlepencoch rožňavsko-železníckej série, 
ktorá je smerne a čiastočne aj priečne zvrásnená, a možno ju označiť ako kom
binovaný „vrásovo-medzifoliačný" podtyp. 

Vo východnej časti rudného rajónu má odlišný vývoj žila Mária, ktorá pre
bieha konformne s plochami s2 v porfyroidoch a plochami s2 c'c· s1 v kremitých 
fylitoch až laminovaných kvarcitoch drnavských vrstiev (J. S 1 a v k o v s ký 
1976). Žila Mária vznikla v úseku výrazného tektonického obmedzenia, čo sa 
prejavilo pri vývoji plôch s2 a hlavne pri ich priečnom vrásnení vo vrchnej 
časti až do vrtuľovitého tvaru. Na základe tvaru žilnej štruktúry rozloženia 
rudných stlpov a vzťahu drobnotektl)nických prvk ov okolitých hornín k žilnej 
štruktúre možno žilu Mária charakterizovať ako „medzovrstvovo-klivážový" 
podtyp (J. S 1 a v k o v s ký 1976). 

Pri porovnávaní vývoja žíl Terézia-Artúr a Mária s ostatnými žilami rož
ňavského rudného rajónu sme dospeli k poznaniu, že ich vývoj v čase a pries
tore prebiehal rovnako a zistené rozdielnosti v ich vývoji sú iba odrazom od
lišnej geologickoštruktúrnej pozície. 
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Obr. 7. Mapa izolínií mocnosti žily Sadlovská 

Fig. 7. Map of vein thicknesses of the Sadlovská vein. 
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Záver 

Štúdium tektogenézy a žilných štruktúr v oblasti rožňavského rudného 
rajónu ukázalo, že štruktúrna analýza pri použití metodiky drobnotektonic
kého výskumu môže významne pomôcť obj as niť zákonitosti vývoja, priesto
rovú pozíciu, genézu a určiť typ ložiskových štruktúr, ktoré zapadajú do celko
vého vývoja geologickej stavby rajónu. Zistené poznatky majú nielen teore
tický význam, ale aj dôležitý praktický dosah, ktorý možno využiť pri riešení 
problémov ďalše.i perspektívnosti celého rudného rajónu, príp. jednotlivých 
žilných štruktúr, t. j. hlavne riešenia ich hÍbkového pokračovania . 

Doručené 2. 2. 1978 
Odporučil L. Rozložník 
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Structural analysis of the Rožňava are district ( SE Slovakia) 

JOZEF SLAVKOVSKÝ 

A complex investigation of geological structure and of deposits in the Rož
ňava ore district has been oriented toward solut ion of the tectonic inventory 
and yielded some new results that explain geological development of the area 
and mainly of mineralised vein structures of the siderite formation. 

The Rožňava ore district occupies southern part of a complicated bra
chyanticlinorial structure of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts., lying in 
immediate tectonic contact with downfaulted block of the Slovak karst Meso
zoic (Fig. 1). The Gelnica series (Cambrian-Silurian) and the Rožňava-Želez
ník series (Upper Carboniferous) take part on the geological edifice of the 
area. The Gelnica series forms cent ral parts in southern limb of the anticli
norium. According to L. Snop k o (1967) and M. Ma he ľ et al. (1967) the 
series is represented by Drnava, Betliar and Pača beds forming pronounced 
lithological belts. According to obtained results, porphyroide on the Turecká 
hill (Pača beds) occupies higher parts of the structure as regard phyllite of the 
Betliar beds. Therefore, the area is built not by an anticlinal structure as it was 
supposed formerly (L. Snop k o 1967), but by a limb of a syncline (Fig . la). 
In southern parts of the ore district, the Rožňava-Železník series lies on the 
Gelnica one transgressively, only in some parts a tectonic contact has been 
revealed between them. The series is represented by oligomictic conglomerate 
passing both laterally and vertically into quartzite, sandstone and in highest 
parts into clayely-sandy slates. Occurences of basic volcanite (diabase) have 
been found in this series (C. Var č ek 1965, J. S 1 a v k o v s ký 1975). Paleozoic 
units ar e limited tectonically from the south along the Rožňava line towards 
Mesozoic unit of the Slovak karst area. 

A structural analysis of the area revealed differences between Gelnica and 
Rožňava-železník series and contributed to the solution of spatial orientations 
of structures in both units. By this , contributions to chronological relations 
and to the genesis of structures have been obtained. 

As the first step, differentiation and delimitation of structurally homogeneous 
rayons was necessary in the area. The ore district has been divided into 
20 rayons . Using synoptic conture diagrams, areal distributions of s2 planes, 
their {3-axes and diaclase orientation (Fig. 3, 4 and 5) were evaluated. Other 
structural elements were impossible to evaluate using similar conture diagrams, 
due to their small presentation. They were used by structural analysis and are 
presented on the structural map of the area, too (Fíg. 6). 

Tectonic inventory of both series is roughly identical reflecting common 
Alpine testogenesis. It overprints Variscan structural elements of the Gelnica 
series, whereas it is newly formed and presented in changing intensity in the 
Rožňava-Železník series. This statement is valid mainly for dominating and 
most important structural element, represented by s2 planes. These appear 
as kinematically very active forming a pronounced fan-like structure. The 
main axis of this structure having E-W direction in the area of the Turecká 
hill, turns to ENE northernly from Nadabula village. Dip values decrease on 
both sides of the fan farther from this axis. Therefore the Rožňava ore district 
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is bound to a shear zone with pronounced evolution of s2 planes. However, 
mineralisation of the structure is not uniformly distributed. Dependance of 
vein structures on pronounced transversal folding and on appropriate litho
logical environment has been ascertained, too. The main swarm of vein struc
tures is located in places, where s2 planes and consequently also parallel 
hydrothermal veins suffered a transversal convex flexural folding. Due to this 
transversal Alpine folding, s2 planes acquired geomet ry of lense-like forth
sliding, testimonied by isometrical grouping of s2 plane poles or by zonal arran
gement of ~-axes in these s2 planes as represented in tectonograms of the 
area (Fig. 3, 4). Ore veins bound to these structures have the typical lense-like 
development both strikewise and dipwise testimoned by their detailed morpho
logy (Fig. 7). This vein development has been named as "interfoliational" and 
"interclivage" vein development. Most favourable vein developments have been 
ascertained in environments of highly foliated porphyroide in the Gelnica. 
series. Towards Upper Palaeozoic together with gradual disappearance of s2 

planes, veins are rare. Morphology of vein structures is completed by post-ore 
tectonics, represented in a histogram of dip directions (Fig. 8). These disloca
t ions manifested most intensively in the western part of the ore district. 

Although veins in the ore district are represented basically by uniform 
character, typical representatives of them are veins in central parts (Bernardi, 
Sadlovská, Štefan, Augusta and 7th vein). Some differences may be observed 
in eastern and western parts of the district, where some partial types ori
ginated. These are represented by combined "interlayered clivage" type of the 
Mária vein and by "fold - interclivage" type of the Terézia-Artúr vein. 
Structural analysis ascertained Alpine age of s2 planes and vein structures. 
At the same time, their tectonic position and geological properties of their 
development have been illuminated. 

Practical application of results may serve as a guide for further prospectives 
of individual veins and of the whole ore district. 

Preložil I. V arga 
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Scheelit v antimónovom ložisku Dúbrava 
v Nízkych Tatrách 

A K TUALIT Y 

IVAN ČILLÍK - PAVOL HVOŽĎARA - JOZEF MICHÁLEK 

Cieľavedomé vyhladávanie scheelitu v antimónovom ložisku Dúbrava, podnietené 
najmä prácami A. Mauchera (1965, 1972, 1976) o rudnej formácii Sb - W - Hg a ná
lezmi tejto asociácie v šlichoch, viedlo tu k nálezu kryštálov a agregátov scheelitu. 
Pri tom sa zistila priestorová asociácia výskytov scheeli tu a ložísk, ako aj výskytov 
antimónových rúd v kryštalinických komplexoch na území celého stredného Slo
venska. 

Scheelit v ložisku Dúbrava vystupuje v žilách mliečnobieleho kremeňa a spre
vádza ho pyrit. Doteraz bol známy len z paralelných pruhov migmahtov. Okrem 
pyritu sú v reakčnom leme kremeňových žíl chlority a na puklinách je okrem 
scheelitu aj hematit. V pyrite sú inklúzie chalkopyritu a bizmutínu a v kremeňovej 
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Struktúrna schéma centrálnej časti ložiska antimónu v Dúbrave v Nízkych Tatrá:h. 
M 1 : 10 OOO. J. Mi ch á 1 ek - I. Či 11 í k 1978 

1 - štruktúrne prvky, foliácia migmatitov, 2 - štóly, 3 výrazné priečne poruchy, 
4- - rudné žily s antimonitom, 5 - žilky kremeňa so scheel.itom, 6 - grani toidy, 
7 - migmatity prevažne stromatitického typu 

Pokračovanie na str. 538 
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Mineralia slovaca, 10 (1978) , 6, 527-538, Bratislava 

Príspevok terénnej gamaspektrometrie k poznaniu 
niektorých granitoidov Západných Karpát 

(1 obr. a 6 tab. v texte) 

ĽUDOVIT KUCHARIČ* 

IIpuMeHemie IIOJieBOÍÍ: raMacrreKTPOMeTpHH ,a;m1 u3yqeHHII HeKOTOpbIX 
rpaHHTOH)];OB 3arra,a;HblX KaprraT 

B pa6oTe npl1BC)];CHbl OCHOBHbIC CTaTI14CCKl1C /_\aHHblC rro pacrrpe1-1eneH11K) 

pa,a;11oaKTl1BHb!X 3JICMCHTOB B HCKOTOpblX rpaHl1T011J.1HbIX TCJiax 3arra,a;Hb!X Kap

naT ITOJiy<!CHHblX per110HaJibHblMl1 raMacrrCI<TpOMCTpl14CCKl1Ml1 113MCPCH11l!Ml1. 

Ob!Jil1 COITOCTaBJICHbl pe3yJibTaTbl rpaHl1T011}];0B pa3Hb!X TCKTOHOM3ľM3Tl14CCKHX 

l_\HKJIOB. Oco6oe BHHM3H11C rrp11 3TOM YACJil!JIOCb B33 11MHbIM COOTHOWCH11l!M 

11 Kopem11-1H11 J.13HHblX KOHI.\CHTP31.\11!1 pa1-111oaKTl18HblX 3JIC MCHTOB. Ha OCHOBa

HH11 ITOJIY4CHHblX pe3yJi bTaTOB IlPCAJIO)KCHa KJI3CCHQ)11Kal.\1151 113Y43CMb!X rpaHH

TOB B 3aBHCl1MOCTl1 o,a; HX OÔII.\CM. paµ,11oaKTHBHOCTH . 

Contribution of field gammaspectrometry to the knowledge of some 
granitoide types of the Western Carpathians 

The paper presents main statistical parameters of distribution of rádio
active elements in some granitoide massifs ot the Western Carpathians 
obtained during regional gamma-spectrometric measurements. Granitoids 
representing presumably individual tectono-magmatic cycles are compared. 
Attention is paid not only to averag_e values of concentrations of radio
active elements but also to their mutual ratios and correlations. Results 
allowed to classify the investigated granitoide bodies according to their 
total radioactivity. 

Hlbinné magmatické horniny granitoidného charakteru so zvýšeným obsahom 
uránu sú v súčasnosti veľkým, ale vo väčšine prípadov len potenciálnym 
zdrojom uránu. Pritom vysoký stredný obsah uránu v masíve nemusí byť zá
rukou vzniku ložiska priamo v masíve alebo na jeho periférii. Z literatúry sú 
známe ložiská v masívoch, v ktorých klarková hodnota U neprevyšuj e priemer, 
a naopak, v masívoch s vysokým obsahom U sa nezistili významnejšie indície 
priemyselného významu (O. P 1 u s k a 1 - M. Ren é 1977). Z toho vychodí, že 
klasifikovať granitoidné masívy z hľadiska výskytu U-zrudnenia na základe 
distribúcie rádioaktívnych prvkov je ťažké a ani súčasná literatúra neprináša 
dostatok podkladov na zovšeobecňujúce závery. 

* RNDr. Ľudovít Kuch a r i č, Uránový prieskum, závod IX, 052 80 Spišská Nová 
Ves. 
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Rádioaktivite granitoidov západokar patskej sústavy sa vo vacseJ prac1 ve
noval M. Mat o 1 í n (1972), laboratórnou gamaspektrometriou tieto horniny 
skúmal J. Bartoš ek - M. Ch 1 up á čo v á - I. K a š pare c (1972), m e
raním ich alfaaktivity sa zaoberal J. Rep čo k (1972) a rádiogeochemickú špe
cifikáciu niektorých gemeridných granitov skúmal M. Tr é g e r (1972). 

Predmetom nášho výskumu boli granitoidné masívy Suchého, Malej Magury, 
Žiaru, Malej Fatry, Veľkej Fatry, autometamorfované granity typu Prašivá 
z Nízkych Tatier , hrončocký granit, granitoidy širšieho okolia Kráľovej hole 
(oblasť kót Kráľova hoľa-Orlová) a masív Kohúta. Z gemeridných granitov 
sme bádali hnilecký granit (masív Suľová, Delava, Peklisko) a granit poproč
ského a betliarskeho masívu. 

Metodika merania a spracovania výsledkov 

Prevažná časť meraní sa vykonala na prirodzených, resp. umelých odkryvoch 
v náhodnej sieti závisiacej od stupňa denudácie územia, morfológie terénu, mocnosti 
a charakteru pokryvných útvarov. Pri súboroch, v ktorých sa merania vykonali 
v jamkách (súbor Hnilec, Poproč), sa v súlade s teoretickými predpokladmi (S. A r
e ha n g e 1 ski j et al. 1970) stanovil opravný koeficient na geometrické podmienky 
merania s priestorovým uhlom 21L 

Merania sme urobili sovietskym jednokanálovým gamaspektrometrom zn. SP-3M 
pri dostatočnej presnosti (stredná r elatívna chyba pri všetkých troch meraných 
prvkoch nepresiahla 10 %) . Základné štatistické charakteristiky sme spracovali podľa 
I. D ra b a n t a (1967). Rovnako sme analyzovali a j vzájomné vzťahy medzi rádio
aktívnymi prvkami formou tzv. združených závislostí. Pre jednoduchost sme vybrali 
empirickú funkciu v tvare X= a+ bY, t. j. rovnicu priamky. Tesnosť k oeficienta 
korelácie sme posudzovali podľa t-Studentovho rozdelenia. Ďalej sme testovali r ozdiel 
medzi dvoma disperziami podľa Fischerovho testu pre hladinu významnosti 0,05. 
Prepočtom stredných koncentrácií K, U, Th do integrálneho spektra rádioaktivity 
sme zistili hodnotu rádioaktivity jednotlivých súborov vyjadrenú v koncentrácii 
Uekv. (ppmeU). 

Výsledky meraní 

Výsledky spracovania sú v tab. 1, 2, 3. Z porovnania zistených stredných 
hodnôt koncentrácií rádioaktívnych pr vkov s klarkovými údajmi A. P. Vin o
gr ad o v a (1962) (K = 3,34 % ; U = 3,5 ppm; Th = 18 ppm) možno konšta
tovať nasledujúce: 

Koncentráciou draslíka skúmané granitoidy Západných Karpát prevažne ne-
dosahujú klarkovú hodnotu . Najbohat šie na draslík sú granitoidy hrončockého 
masívu (3,9 %) a popročského masívu (3,75 %). Obsah tesne pod klark om 
vykazujú betliarske granitoidy (3,26 %) a granitoidy ľubochnianskeho masívu 
(3,18 %). Variačné rozpätie súborov je od 2,2 % do 4,4 %. Disperzia a smero
dajná odchýlka nedosahujú výrazné hodnoty, čo sa analogicky prejavuje a j 
v koeficiente variácie, ktorý varíruje od 16 do 34 %. Zaujím avé je, že tie 
granitoidy, ktoré postihla K-metasomatóza (Hrončok, Prašivá), majú nízky k oe
ficient variácie draslíka. Prašivský granit sa okr em toho vyznačuje nízkou 
strednou ' hodnotou draslíka, čo je vzhľadom na j eho mineralogick é zloženie 
prekvapujúce. Podobné zistenie uvádza aj J. Ba r toš ek et al. (1972) . Hod
noty miery šikmosti (strmosti) sa prezentujú rozličným znamienkom, ale p rak-
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Statistické charakteristiky koncentrácie draslíka - Statistical parameters of the potash concentration. Tab. 1 

P. č. Granitoid y 
1 

K(%) 

N 
1 

Me 
1 

R 
1 

a2 
1 

a 
1 

v 
1 

A 
1 

E 

1. Suchý + Magura 22 3,38 3,00 0,56 0,75 30 0,4915 - 0,5588 
2. Žiar 27 3,00 2,2 0,24 0,49 16 0,2416 - 0 ,6654 
3. Malá Fatra 23 2,75 2,70 0,60 0,77 30 - 0,5459 - 0,6772 
4. Veľká Fatra 46 3,18 2,90 0,33 0,58 18 -0,1822 - 0,2267 
5. N. Tatry, záp. časť 

Prašivá 38 2,88 2,74 0,45 0,67 22 - 0,0007 - 0,7719 
6. Hrončok 54 3,91 4,40 0,94 0,97 20 - 0,7271 - 0,0846 
7. N. Tatry, vých. časť 

Kráľova hoľa 52 2,50 4,10 0,74 0,86 34 0,3086 - 0,8015 
8. Kohút 141 2,90 3,20 0,55 0,74 25 0,2586 - 0,3130 
9. Hnilec 148 2,76 3,80 0,54 0,73 20 0,6579 0,6545 

10. Poproč 88 3,75 4,30 0,74 0,86 17 -0,1933 - 0,7155 
11. Betliar 17 3,26 2,40 0,34 0,58 18 - 0,4376 -0,5030 

N - počet vzoriek, IVIe - medián, R - variačné rozpätie, 1 2 - disperzia, o - smerodajná odchýlka, v - koeficient 
vari ácie, A - miera šikmosti, E - miera špicatosti (strmosti) Explanations: N - sample site, M e - median, R - variation 
span a2 - dispersion, a - standard deviation, V - variation coefficient, A - skewness, E - kurtotis 

Statistické charakteristiky koncentrácie uránu - Statistical parameters Iii! :he uranium concentration. Tab. 2 

P. č . Granito i d y 
U (ppm) 

1 1 1 

•) 

1 1 1 1 
N Me R O" a v A E 

1. Suchý + M. Magura 22 3,09 4,20 0,89 0,95 30 2,6867 - 3,5255 
2. Žiar 27 2,95 4,10 1,05 1,02 33 0,4676 - 0,0400 
3. Malá Fatra 23 4,91 9,30 4,86 3,06 65 1,2895 0,2976 
4. Veľká Fatra 46 3,82 7,50 2,77 1,66 41 1,4320 1,8481 
5. N. Tatry, záp. časť 38 3,38 9,07 0,44 0,66 20 1,61 32 2,8403 

Prašivá 
6. Hrončok 54 3,35 6,30 1,54 1,24 29 0,8509 0,5560 
7. N. Tatry, vých. časť 52 3,87 9,30 3,05 1,75 43 0,9154 1,1234 

Kráľova hoľa 
8. Kohút 141 3,48 9,40 2,22 1,49 43 1,4926 3,8989 
9. Hnilec 143 7,17 23,10 23,04 4,80 42 1,3019 1,6991 

10. Poproč 88 3,60 12,60 5,81 2,41 45 1,2025 1,5876 
11. Betliar 17 3,44 5,30 1,79 1,34 37 1,8125 2,4080 
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ticky všetky sa pohybujú okolo nuly. Miera špicatosti (ekces) má pri všetkých 
skúmaných súboroch zápornú hodnotu (s výnimkou hnileckého granitu ), čo 

predstavuje plochovrcholovú krivku rozdelenia. 
Zo všetkých súborov majú najväčšiu koncentráciu uránu hnilecké granitoidy 

(7,17 ppm). Touto hodnotou sa blížia koncentrácii uránu v niektorých ryolito
vých telesách stredoslovenských neovulkanitov, k toré sú „najrádioaktívnejším" 
horninovým typom v Západných Karpatoch (J. D anie 1 -- Ľ. Kuch a r i č 
1977). Relatívne vysokú koncentráciu U sme zistili v malofatranskom masíve 
(4,91 ppm). Treba však poznamenať, že vzhľadom na plošnú rozsiahlosť ma
sívu pestrosť jeho zloženia (najmä hybridné var ianty) a malopočetný súbor 
treba brať všetky zistené výsledky z malofatranského masívu za veľmi málo 
hodnoverné. Napriek tomu je pozoruhodne vysoká hodnota disperzie (4,86 ppm) 
a najvyšší koeficient variácie - 65 °; 0. Ostatné súbory varírujú okolo klarkovej 
hodnoty s pomerne malými odchýlkami. Najnižšiu koncentráciu uránu sme 
zaznamenali v granitoidoch Suchého, Malej Magury (3,09 ppm) a Žiaru 
(2 ,95 ppm). Tieto súbory ako jediné vykazujú zápornú hodnotu ekcesu. Ost atné 
súbory majú prevažne výrazné ostrovrcholové rozdelenie lognormálneho cha
rakteru. Koeficient variácie je pri uráne výrazne vyšší ako pri draslíku. Ko
líše od 20 % do 60 %, s priemernou hodnotou okolo 40 %. 

Zaujímavé je porovnanie stredných hodnôt alpínskych a varískych granito
idov. Okrem hnileckých granitoidov nevystupuje anomálne nijaký zo súb orov 
alpínskych granitov voči varískym granitoidom. To znamená, že všeobecné 
tvrdenie o vyššej koncentrácii uránu v granitoidoch mladšieho veku v t omto 
prípade neplatí. 

Vysoký obsah U v hnileckom granite podľa M . Tr é g e ra (1972) spôsobuje 
prínos a obohatenie uránom v hydrotermálno-pneumatolytickom štádiu. Podľa 
C. Var čeka (1975) nemusí byť vysoký obsah uránu juvenilného pôvodu , ale 
môže ísť o dôsledok obohatenia sa magmy o U z bitúminóznych hornín (tmavé 
fylity, lydity), cez ktoré granity v hlbších častiach kôry prenikali a sčasti ich 
aj asimilačne prepracovali. 
Podľa koncentrácie tória možno skúmané granitoidy Západných Karpát za

radiť v zmysle A. P. Vin o gr ad o v a (1962) medzi granitQidy „chudobné" 
na tórium. Hodnotu nad klarkom sme zistili len v granitoidoch masívu Kohúta 
(19,08 ppm). Stredná hodnota osta tných súborov varíruje od 12 do 15 ppm. 
Najmenší obsah bol v granitoidoch Suchého a Malej Magury (8,05 ppm) , Veľkej 
Fatry (8,49 ppm), v hnileckom granite (8,98 ppm) a v granitoidoch masívu 
Žiar (9,02 ppm). Gemeridné granity netvoria jednoliaty súbor ani strednou 
hodnotou, ani ďalšími štatistickými charakteristikami. Na príklad koeficient 
variácie je v hnileckom granite len 18 %. kým v granite popročského masívu 
stúpa až na 44 %. Nízky obsah Th v hnileckom granite zdôvodňuje J. Bar -
to še k et al. (1972) vysokým stupňom alterácií. H odnota mier šikmosti a špi
catosti je veľmi variabilná, a preto ťažko korelovateľná s ďalšími charakteris
tikami. 

Pomer Th : U sa mení od 1,25 do 5,48 (tab. 4). Najnižšia hodnota (1,25) pri
slúcha hnileckému granitu a zapríčiňuje ju nielen vysoký obsah U, ale a j 
podklarkový obsah Th. ; Najvyššiu hQdnotu (5,48) majú granitoidy masívu Ko
húta. V priemere najvyššie hodnoty pomeru sú vo veporských granitoidoch, čo 
je v súlade s poznatkom J. Bartoš k a et al. (1 972). Pre tatridné granitoidy 
je charakteristická hodnota 2,2-3,05 (s výnimkou granitu typu Prašivá). Ani 
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Štatistické charakteristiky koncentrácie teória - Statistical parameters of the thorium concentration. 'ľab. 3 
- - -

P. č . 1 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 

-

1 

Th (ppm) 
Granitoidy 

N 
1 

Me 
1 

R 
1 

., 
1 1 1 

A 15- 15 v 

Suchý + M. Magura 22 

1 

8,05 14,50 14,83 3,85 45 1,4021 
Žiar 27 9,02 13,90 6,89 2,62 28 2,0669 
M a lá Fatra 23 14,39 13, 70 12,96 3,60 26 - 0,0882 
Veľká Fatra 46 8,49 14,50 11,60 3,32 36 0,7645 
N. Tatry, záp. časť 
Prašivá .38 14,12 13,87 8,46 2,90 20 0,0212 
Hrončok 54 12,12 13,10 11,55 3,40 22 - 0,0444 
N. Tatry, vých. časť 
Kráľova hoľa 52 14,98 16,90 12,60 3,55 24 - 0,0202 
Kohút 141 19,08 27,30 36,81 6,10 31 0,3203 
Hnilec 148 8,98 12,60 4,77 2,18 18 -0,1 350 
Poproč 88 14,82 20,80 95,06 H,75 44 0,8486 
B etliar 17 12,82 16,30 

1 

27,53 j,25 35 1,6835 

Stredné hodnoty pomerov rádioaktív nych prv k ov a ich v zájomné korelácie . 
.4.verage values oj radioactive element ratios and mutual correlation. 

1 

1 

1 

1 

S tredné hodnoty pomerov 1 Korelácia m ed zi 

1 

Granitoid y 
U/K 

1 
Th/U 1 Th/K Th-U 

1 

U-K 1 

Suchý+ Malá Magura 2,61 1,30 3,38 

1 

+ o +10.0,. 
Žiar 3,05 0,98 3,00 + o + lo,o., ; 0.01 
Malá Fatra 2,93 1,79 5,23 + o +io.or, 
Veľká Fatra 2,22 1,20 2,67 - 0 +10 .0;; 
N Tatry, záp. časť , Prašivá 4,17 1,17 4,90 +o + lo,os: 0,01 
Hrončok 3,62 0,86 3,10 +10,05 -o 
N. Tatry, vých. časť. Kráľova hoľa 3,87 1,5 5 5,99 -o +lo,05: O.Ol 
Kohút 5,48 1,25 6,84 -o - 0 
Hnilec 1,25 2,60 3,25 + lo ,05; O,Ol + l o,o.,; 0.01 

1 

Poproč 4,23 0.96 4,06 - o + l u.o:;; 0.01 
Betliar 3,72 1,05 3,93 +o + o 

E 

1,3700 
5,6412 

- 0,7341 
- 0,0927 

0,0969 
-0,7720 

-J,7850 
-0,3475 

0,2178 
- 0,0713 

0,7977 

Tab. 4 

Th-K 

+o 

1 
- o 
+o 

1 - o 
+o 
+o 
+ lo.oc,; 0.01 
+ lo ,03: 0,01 
- o 
+ 10.05; O.O! 

+o 

+ - kladná korelácia, - - záporná korelácia, O - neline á rny charakter korelácie, 10,05 (0,01 ) - lineárny charakter ko-
~ relácie pre hladinu významnosti 0,05 (0 ,01) Explanations: + - posi tive, - - negatíve correlation , O - noniinear 
1-' correlation, 10.05 (0.01) - linear correlation [or 0.05 (0 .01) s igni ficance lev el 



gemeridné granity nemožno zaradiť do jednotnej triedy. Problematikou pomer u 
Th : U a z toho vychodiacou charakter istikou masívu z hľadiska možného vý
skytu uránovej mineralizácie sa zaoberali viacerí autori (V. Cer ny š ev -
V. G e c ev a - V. K ot o v a 1965, A. S my s 1 o v - E. P ľ u š č ev 1968, 
M. Tr é g e r 1972) , ale nedospeli k r ovnakým výsledkom. Ani z našej práce 
nevyplývajú zovšeobecňujúce závery, podľa ktorých by bolo možno zostaviť 

aspoň približnú klasifikáciu masívov v závislosti od pomeru Th : U a výskytu 
U-mineralizácie. 

Pomer U/K vykazuje relatívne stálu hodnotu od 1 do 1,8. Hodnoty pod 
nižšou hranicou sme zistili v hrončockom a popročskom granite (0 ,86, resp. 
0,96). Nad hornou hranicou anomálne vystupuJe h nilecký granit (2 ,6). Z toho 
vidieť, že ani hodnotou pomeru U/K netvoria mladšie gemeridné granity jed
notnú triedu. S výnimkou hnileckého granitu sa gemeridné granity zaraďujú 
k typu tatroveporidného intruzívneho komplexu. 

Hodnota pomeru Th/K má najväčšie variačné rozpätie : 2,67-6,84. Najvyššiu 
hodnotu sme zaregistrovali pri granitoidoch veporského kryštalinika (s vý
nimkou masívu Hrončok) . Tati;idné granitoidy maj ú variabilné rozpätie hodnôt 
pomeru Th/K . Gemeridné granity nie sú v tomto prípade nijakou „anomál
nosťou". 

Výpočet korelačných koeficientov a ich testovanie uvádza tab. 4. 

Tatridné granitoidy 

Pre túto skupinu súborov je charakteristická kladná korelácia medzi Th a U 
(s výnimkou ľubochnianskeho masívu). Koeficienty korelácie však nedosahujú 
hodnoty, ktoré by nás oprávňovali uvažovať o lineárnej závislosti medzi týmito 
prvkami. 

Najvýznamnejším znakom skupiny je lineárny charakter korelácie medzi urá
nom a draslíkom pre hladinu významnosti najmenej 0,05 (to potvrdzuje lineárnosť 
s pravdepodobnosťou 95 %). Táto tesná korelácia dovoľuje v miestach zvýšenej 
koncentrácie K predpokladať zvýšenú koncentráciu U a naopak. 

Korelácia medzi Th a K nie je taká jednoznačná ako predchádzajúce. Má 
striedavo kladný i záporný zmysel, ale ani v jednom prípade nemožno uva
žovať o jej lineárnosti. 

Veporidné granitoidy 

Z tohto komplexu máme k dispozícii iba výsledk y z troch súborov, ale na 
prvý pohľad je jasná odlišná pozícia hrončockého granitu oproti ostatným sú
borom. Svojím kladným, lineárnym charakterom korelácie medzi Th a U pou
kazuje na príbuznosť s hnileckým granitom. Pretože sme takýto ch ar akter ko
relácie zistili iba pri dvoch súboroch, bolo by možno uvažovať o istej podob
nosti týchto granitov, čo by potvrdilo n iektoré náhľady o alpínskom veku hron
čockého granitu (J. K a n to r 1959). Lenže ďalšia korelácia medzi uránom 
a draslíkom je anomálna nielen pri veporidnom k ryštaliniku, ale aj pr i všet
kých skúmaných súboroch. Pomerne výrazná zápor ná korelácia nelineárneho 
charakteru zapríčiňuje osobitné postavenie tohto m asívu medzi ostatnými gra
nitoidmi. Zápornú koreláciu sme síce zaznamenali a j v masíve K ohúta, ale je 
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taká nevýrazná (-r--+ O) , že v aproximacu možno hovoriť o nezávislosti U a K , 
resp. K od U (tento jav možno čiastočne pripísať zahrnutiu. rozličných typov 
granitoidov do jedného súboru). Touto závislosťou sa granitoidy masívu Kohúta 
odlišujú od granitoidov širšieho okolia Kráľovej h ole. _ _9sj;é!!nými koreláciami 
Th - U (záporná, nelineárna) a Th - K (kladná, lineárna) sú si podobné. 

Gemeridné granity 

Predpokladá sa, že gemeridné granity sú apikálnou časťou rozsiahlej intrúzie 
rozprestierajúcej sa pod gelnickou sériou. Poukazuje na to však len jeden 
spoločný znak, a to lineárna korelácia medzi U a K v hnileckom granite a v po
pročskom granite. V ostatných koreláciách sa diametrálne odlišujú. Napr. 
medzi Th a U je lineárna korelácia len v hnileckých granitoch, kým popročský 
a betliarsky masív takúto koreláciu nemajú a zistená korelácia m á v oboch 
súboroch rozličný charakter. Podobný obraz poskytuje aj korelácia medzi 
Th a K. Lineárny charakter kladného zmyslu vyhovujúci hladine významnosti 
0,01 má len popročský granit. Takáto korelácia sa zistila len pri súboroch 
z masívu Kohúta a širšieho okolia Kráľovej hole. Súbory Hnilec a Betliar sú 
bez lineárnej korelácie, navyše každý s opačným charakterom. Hodnoty súboru 
betliarskeho granitu čiastočne skresľuje to, že sme pri výpočte použili aj 
extrémne hodnoty, čím sme chceli zvýrazniť nehomogénnosť aj v rámci takého 
malého telesa, akým je betliarsky granit. 

Ako vyplýva z predchádzajúcich výsledkov, rádiogeochemické charakteris
tiky poukazujú na variácie v chemickom zložení gemeridných granitov. Pri
kláňame sa preto k predpokladu I. Vargu (197~ že nie všetky telesá re
prezentujú identickú úroveň vo vývoji diferenciácie magmy gemeridných žúl. 

Na ďalšie zistenie vzájomných vzťahov m edzi koncentráciami rádioaktívnych 
prvkov sme testovali rozdiel medzi d voma disperziami (odhadmi disperzie) 
podľa R. N. Fischera (I. Dr a ba n t 1967) pre hladinu významnosti 0,05 
(tab. 5). 

Pri tatridných granitoidoch porovnanie disperzií dr aslíka medzi jednotlivými 
súbormi poukazuje prevažne na nepodstatný rozdiel. štatisticky významný 
rozdiel je medzi disperziou draslíka z masívu Suchého a Malej Magury oproti 
Žiaru; Žiaru oproti Malej Fatre; Žiaru oproti Prašivej a Malej Fatry oprot i 
Veľkej Fatre. 

Zaujímavý výsledok vyplynul z porovnania disperzií uránu. S výnimkou 
nepodstatného rozdielu disperzií Suchého a Malej Magury oproti '.Žiaru sme 
pri všetkých kombináciách súborov zaznamenali medzi disperziami uránu št a
tisticky významný (podstatný) rozdiel. 

Porovnanie disperzií Th poskytuje úplne opačný obraz: n epodstatný rozdiel 
medzi disperziami tória pri všetkých skúmaných tatridných masívoch s výnim
kou podstatného rozdielu Suchého a Malej Magury oproti Žiaru. 

Skupinu súborov granitoidov veporidného kryštalinika charakterizuje strie
danie podstatných i nepodstatných rozdielov bez osobitných zvláštností. 

Skupina gemeridných granitov j e charakteristická štatisticky významnými 
r ozdielmi pri všetkých prvkoch a kombináciách súborov okrem n epodstatného 
rozdielu v disperzii draslíka medzi popročským a betliarskym masívom. 
Domnievame sa, že aj tento poznatok do istej miery charakterizuje hetero
génnosť skúmaných gemeridných granitov. 
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1 

Testovanie rozdielu medzi dvoma d isperziami 
komponentov 

Test of differences between two dispersions. 
Tab. 5 

1' est o v a- 1 
n_é súbor y K 

1 

u 
1 

Th 

1- 2 + o + 
1-3 o + o 
1-4 o + o 
1-5 o + o 
2-3 + + o 
2-4 o + o 
2-5 + + o 
3-4 + + o 
3-3 o + o 
4-5 o + o 
6- 7 o + o 
6-3 + o + 
7-8 o o + 
9-10 + + + 
9-11 o 

1 

+ + 
10-11 o + + 

Čísla súborov sú totožné s číslami v tab . 1- 3 
O - nepodstatný rozdiel, + - štatisticky významný 
rozdiel 
Sample set numbers reier to sample site numbers 
in Tables 1-3. 

Vyjadrením úhrnnej r ádioaktivity v koncentrácii Uekv. sme zistili nasle
dujúce hodnoty rádioaktivity a percentuálneho podielu jednotlivých kom po
nentov do integrálneho spektra. 

Z tab. 6 vychodí, že hranicu 12,5 ppmeU, charakterizujúcu rádioaktívnejšiu 
horninu, ktorú určil M. Mat o 1 í n (1972), presahuj e masív Kohúta, malo
fatranský masív , hnilecký a popročský granit a granitoidy zo širšieho okolia 
Kráľovej hole. 

Najmenej rádioaktívnymi sa javia granitoidy S uchého a Malej Magury 
a granitoidy masívu Žiar. 

Granitoidy z Veľkej F atry, zo západnej časti Nízkych Tatier a granity bet
liarskeho a hrončockého masívu tvoria prechod m edzi uvedenými skupinami. 

Grafickým zobrazením hodnôt z tab. 6 do trojuholníkového diagramu (obr. 1) 
zisťujeme, že sa od suborov granitoidov najviac odlišuje hnilecký granit. Jeho 
extrémnosť spočíva vo zvýšenej koncentrácii uránu pri podklarkovom t ór iu. 
Čiastočnú anomálnosť sme registrovali aj pri granitoidoch masívu Koňúta. 
Spôsobuje ju najvyšší obsah tória, a tým apriori naj väčší energetický príspevok 
do integrálneho spektra rádioaktivity. Z obr. 1 vyplýva, že rozptyl hodnôt 
v smere osi draslíka j e oveľa menší ako pri ostatných dvoch komponentoch. 
Prejav granitoidov postihnutých K-metazomatózou nie je badateľný a v rámci 
skúmaných súborov ho r egistrujeme iba v priemernom ,.draslíkovom poli" 
(súbory Nízke Tatry - Prašivá, Hrončok). 
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Obr. 1. Trojuholníkový diagram vyjadru
júci relatívne príspevky (%) gamažiare
nia K, U, Th do integrálneho spektra 
granitoidov 
e Suchý a M. Magura, + Žiar, A Malá 
Fatra, V Veľká Fatra, ◊ Prašivá, ♦ 
Hrončok, O N. Tatry (Kráľova hoľa) 

x - Kohút T Hnilec, "-Poproč.@ Betliar 
Fig. 1. Relative contribution of gamma
radiations far potash, uranium and tho
rium into the integral radioactivity spec
trum of granitoids in lhe Western Car
pathians. Ternary diagram recalculated 
to 100 % of the total radioactivity. Sym
bols for single grani toide massifs: e -
Suchý - Malá Magura massif, +. - Žiar 
massif, J:t.. - Malá Fatra massif, V -
Veľká Fatra massif, Prašivá massif, 
♦ Hrončok massif, O - Nízke Tatry 
massif (the Kráľova hoľa range), x 
Kô'hút massif, • T Hnilec massif, "- -
Poproč massif, ® Betliar massif 

Rádioaktivita skúmaných granitoidov vyjadrená v koncentr ácii V eku (Q) s vyjadrením 
percentuálnych príspevkov jednotlivých komponentov 

'ľotal radioactivity of investigated granitoide bodies expressed in equivalent uranium 
concentrations Q(eU) i np. p. m. Contribution of single elements is expressed in p. c. 

recalculated to 100 % 
Tab. 6 

Granitoidy 1 Q (ppmeU) 1 K (0/o) 
1 

U(O/o) 
1 

Th (O/o ) 

Suchý a M. Magura 8,91 26 35 39 
Žiar 9,80 - 30 30 40 
M. Fatra 13,82 19 36 45 
V. Fatra 10,64 30 36 34 
N. Tatry (Prašivá) ; 12,32 23 27 49 
Hrončok 11,63 26 29 45 
N. Tatry (Kráľ. h.) 12,79 20 30 50 
Kohút - 14,55 20 24 56 
Hnilec 13,76 20 52 28 
Poproč 13,68 27 26 47 
Betliar 12,18 27 28 45 

M. Mat o 1 í n (1972) zaraďuje granitoidy Západných Karpát medzi horniny 
vyznačujúce sa podnormálnou rádioaktivitou. To p otvrdzuje aj naša práca. 
Lebo aj keď niektoré granitoidy presahujú hranicu 12,5 ppmeU, nie je to v ta
kej miere, ktorá by dovoľovala hovoriť o vysokorádioaktívnych granitoidoch. 
Napr. v Českom masíve nie sú zriedkavé granitoidy s ·:r,ád-ioaktivitou presahu
júcou 20 ppm Uekv. (ríčanská žula, sedlčiansky typ atď.). 

Z porovnania koncentrácie U vo varískych granitoidoch Západných Karpát 
s koncentráciou U granitoidov alpsko-mediteránnej oblasti opäť vychodí, že sú 
týmto prvkom nasýtené slab o. 
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O . P 1 u s k a 1 - M. René (1977) napr. pre granitoidy Západných A lp 
udávajú koncentrácie Uv intervale 6,6-14,1 ppm (napr. aarský masív, gotth ard
ský masív, masív Mt. Blanc). Granitoidy panónske ho masívu dosahujú hodnotu 
6,0-7,3 ppm. 

Na porovnanie laramijských granitoidov m áme k dispozícii len údaj 
z plaenského plutónu (balkanidy). Charakteristická pre ne je k oncentrácia 
U 0,9-2,1 ppm. Tento údaj je v porovnaní s gemeridnými granitmi anomálne 
nízky. 

Z uvedeného vyplýva, že aj keď sa problematike rádioaktívnych p r vkov 
v acidných intruzívnych horninách venuje pomern e veľká pozornosť (v porov
naní s ostatnými horninami), veľa otázok pramen iacich z nejednotnosti náhľa
dov na ich genézu zostáva nevyriešených. Potvrdzuje to aj naša práca. 

Doručené 22. 5. 1978 
Odporučí[ P . Grecula 
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Contribution of field gammaspectrometry to the knowledge 
of some granitoide types in the Western Carpathians 

ĽUDOVÍT KUCHARIČ 

Several granitoide types of the ·western Carpat hians were measured using 
the m ethod of field gammaspectrometry. S tatistically treated r esults of these 
measurements are presented in the p a per. 

The average potash concentrations in West Carpathian granitoide bodies, 
,exept for two granite b odies do not exceed the wor ld-wide average value for 
granite given b y A. Vin o gr a d o v (1962), i. e . 3.34 %. Higher averages 
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have been ascertained solely for the Hrončok and Poproč granite body being 
3.9 % and 3.75 % respectively. 

'The highest average uranium concentration in West Carpathian granitoide 
bodies has béen ascértained for the Hnilec gran ite mass, here achieving 
7.15 p. p. m. Average uranium contents for other granite varieties range 
between 2.95-4.91 p. p. m. 

According to average t horium concentration, granitoide bodies in the West 
Carpathian crystalline may be enlisted to "thoriu m-poor" varieties. Values 
-exceeding the world-wide average given by A. P. Vin o gr ad o v (1962) 
as 3.5 p. p. m. reveal solely granitoide samples of the Kohút massif in the 
Veporide unit (19.08 p. p. m.). The thorium/uranium ratio of granitoids gene
rally varies between 1.25-5.48. Lowest values of this ratio have been found 
jn the Hnilec granite body whereas highest values reach samples from t he 
Kohút massif t he latter solely exceeding world-wide value of this ratio 
(5.1 given by A. P. Vin o gr ad o v). Generally, highest values oif the ratio 
have granitoide bodies located in the Veporide crystalline. 

The uranium/potash ratio of granitoides varies in relatively narrow span 
between 0.86 and 1.8. The Hnilec granite body in the Gemeride unit reveals 
against anomalous value (2.6) . Other granite bodies in the Gemeride unit 
,do not differ according to this ratio from granitoide bodies in the Veporide 
or Tatride units. 

The hlghest thorium/potash ratio have granitoide bodies in the Veporide 
,crystalline (exept for the Hrončok massif) i. e. between 5.99 and 6.84. Rela
tively high value of the ratio has been measured for the Malá Fatra massif 
.as well (5.23) . Values for remaining bodies vary between 3 and 4. 

Mutual correlations of radioactive elements led to some interesting results. 
Granitoide bodies of the Tatride crystalline ar e characterised by linear 

·positive correlation between uranium and potash contents at the least for 
•0.05 significance level. Correlations between pairs U/Th and Th/K are unlinear. 
The Hrončok granitoide b ody differs from remaining bodies of the Veporide 
-crystalline due its linear Th/U corr elat ion. Granitoide bodies in wider vicinity 
of the Kráľová hoľa range and granitoids in the Veporide Kohút massif reveal 
-certain similarity due to their resembling linear Th/K correlation. 

The set of granite bodies in the Gemeride Paleozoic revealed only a sole 
common pattern. The sole r esemblance is the unita rily linear U/K correlation 
ascertained only for the Hnilec and Poproč granite bodies. According to other 
characteristics of radioactive element distribution, granite bodies in the Geme
ride unit dif.fer mutua-liy considerably. Therefore their recent erosion level 
probably does not represent the sam e magma differ entiation level (I. Va r ga 
1973). 

Comparison of two dispersion levels ascertained an interesting pattern 
for granitoide bodies in the Tat ride crystalline. Exept for one case, 
statistically significant differences of uranium dispersion, characterise th is 
group whereas differences are not significant for the thorium dis
persion. In granitoide bodies of the Veporide crystalline, statistically 
significant d ispersion values are r eplaced by insignificant ones without 
any regularity of distribution. For the granite bodies in the Gemeride u nit, 
exept for two cases w here insignificant differ ences of dispersion values 
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appeared, statistically significant differences have been ascertained for all 
other combinations of r adioactive elements . 

Total radioactivity of granitoide bodies has b een evaluated converting 
averages for potash, uranium and thorium content into equivalent uranium 
concentrations (eU). The highest average value of the total radioactivity has 
been ascertained for granitoids of the Kohút massif in the Veporide crystalline 
(14.55 p. p. m. e U), for the Malá Fatra massif in the Tatride crystalline 
(13.82 p. p . m. eU), for the Hnilec granite body (13.76 p. p. m. eU) and for 
the Poproč granite (13.68 p. p. m. eU) the latter two in the Gemeride Paleozoic. 
The lowest radioactivity reveal granitoide bodies of the Suchý~ Malá Magura 
range (8.91 p. p. m. eU) as well as the Žiar massif (9.8 p. p . m. eU). 

Preložil I. Varga 

Pokračovanie zo str. 526 

žilovine argentitu . Na ložisku Dúbrava sa pracovne vyčleňujú tieto minerálne aso
ciácie viažúce sa na samostatné štruktúrne plány v r udn ej zóne charakteristickej 
opakovanou tektonickou i mineralizačnou aktivitou: l. kremeňovo-antimonitová (kre
meň je biely až ružový), 2. kremeňovo-scheelitovo-pyritová (kremeň je biely), 
3. kremeňovo-pyritovo-karbonátová (kremeň je sivý až tmavosivý), 4. barytovo-sulfi
dická. 

Scheelit prevažne vytvára idiomorEné kryštály a agregáty a vyznačuje sa zvý
šeným obsahom vzácnych zemín cériovej skupiny. Spektrálna analýza vykázala aj 
zvýšený obsah molybdénu a stroncia. Elektrónová mikrosonda tieto údaje n epotvrdila. 

Pozícia kremeňovo-scheeli tovo-pyri tovej minerálnej asociácie na ložisku a geo 
chemická charakteristika scheelitu sú v súlade so závermi výskumov geochémie 
scheelitov z ložísk rozličnej genézy M. A. Nauč i teľ a et al. (1977) a predstavami 
H. R ä 11 a a A. Ma uc h e ra o genéze východoalpských ložísk scheelitu a dô
vodom na predpoklad polygénneho pôvodu tejto asociácie ako termodynamicky 
stabilnejšieho člena pôvodne exhalačno-sedimentárnej rudnej formácie Sb-W- Hg. 
Formovanie kremeňových žiliek so scheelitom je pravdepodobne produktom regio
nálnych metamorfných procesov kryštalinika Nízkych.Tatier. 

Doručené 15. 9. 1978 
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Mineralia slovaca, 10 (1978), 6, 539 - 549, Bratislava 

Organické minerály - sprievodná asoc1acia 
ortuťovej mineralizácie ložiska Dubník 

(7 tab. v texte) 

RUDOLF ĎUĎA - JURAJ TÓZSÉR* 

OpraHH'leCKHe MHHep 3Jibl - conp0B0lli}:\alOID;3ll 

acco~H3~Hll PTYTH0H MHHepaJIHJa~HH 
Ha MeCT0P0lliµeHHH ,Il;yôHHK 

I1p11 113y'lem111 PTYTHOrO MeCTOpO)KµeH11lľ 
.[(y6H11K B CeBepHOM qaCTl1 CJiaHCKl1X rop 6hIJIO 

ycTaHOBJieHO HaJI11q11e opraHl1'1eCKl1X Ml1Hepa

JIOB, KOTOphie µo Cl1X rrop He 6h!J!l1 OIIl1CaHhl. 

Pe3yJihTaTbl peHTreHOMeTp11qeCKOľO 11 ony11qec

KOľO 113y'leH11M, IIOATBep)KµalOT (pl1311KaJibHhle 

oco6eHHOCTl1 11 Xl1Ml1'leCKl1!(1 COCTaB opraH11qec

Kl1X M11HepaJIOB KaK : 9BeHK11T, 11YPTl1Cl1T (11µp11a

Jil1H) 11 Ml1HepaJI, KOTOpblM: )'10 Cl1X rrop He 6bIJI 

B Jil1TepaType orr11caH. 

Organic minerals as accompanying association of the mercury 
mineralisation in the Dubník ore deposit (Eastern Slovakia) 

The mercury mineralisation on the Dubník deposit (northern part of the 
Slanské vrchy Mts., Eastern Slovakia) is accompanied by an association of 
organic minerals. Using X-ray and chemical analysis, evenkite, curtisite and 
an until unknown and probably new organic mineral (X-mineral) have been 
determined. 

Ortuťové ložisko Dubník leží v severnej časti Slan ských vrchov a budujú 
ho miocénne vulkanické horniny prevažne andezitového zloženia. Pre lokalizá
ciu zrudnenia má hlavný význam stratovulkanický komplex Ošvárska (v zmysle 
J. S 1 á vi k a - J. T i:i z sér a 1973), ktorý tvoria nepravidelne sa striedajúce efu
zívne a explozívne fácie intermediárneho vulkanizmu . Celý komplex postihli 
hydrotermálne premeny (argilitizácia, chloritizácia, markazitizácia, karbonati
zácia, silicifikácia) . Intenzita premien nie je rovnaká. 
Ortuťová mineralizácia má žilníkovo-impregnačný charakter. Vytvára im

pregnačné zóny v primárne dobre priepustných horninách (tuf, tufobrekcie), 
v tektonicky drvených zónach alebo vystupuje po puklinách v sekundárne po
rušenom andezite. Intenzívne argilitizované horniny nie sú na akumuláciu 
rumelky vhodné. Mineralizáciu reprezentuje rumelka s veľmi sporadickým 

* RNDr. Rudolf Ď u ďa - RNDr. JuraJ Ti) z sér, Geologický prieskum, n. p., 
Geologická oblasť, Stará Spišská cesta, p. p. A-21, 040 51 Košice. 
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·výskytom metacinabaritu. Na ložisku sa doteraz identifikovalo vyše 40 mine
rálov (R. Ď u ďa et al. 1977). Medzi bežne rozšírené patrí len rumelka, pyrit, 
markazit, chalcedón a karbonáty, sčasti aj antimonit a realgár. Túto asociáciu 
pomerne často sprevádzajú drobné akumulácie organických minerálov. Ich 
distribúcia na ložisku je veľmi nepravidelná. Našli sa v híbke 50-250 m od 
povrchu v celom priestore ložiska. 

Staršia geologická literatúra zo Slovenska uvádza s rumelkou len výskyt 
hatchettínu a amorfného asfaltu z ložiska Merník (F. S 1 a vík 1951) . Ne
dávno bol z lokality Dubník opísaný výskyt hatchettínu, ozokeritu a kvapôčok 
nafty v asociácii s k arbonátovo-chalcedónovými žilkami (R. Ď u ďa et al. 
1977). Organické minerály sa však na Slovensku doteraz sústredenejšie nebádali. 
Oveľa viac údajov je vo svetovej literatúre. Sú poväčšine staršie a vychodí 

z nich, že sa organické minerály neidentifikujú vždy jednoznačne a rovnako 
.ani pri tom istom mineráli. Doteraz bolo opísaných okolo 30 prírodných orga
nických minerálov (V. G. Fe k 1 i č ev 1977), vyskytujúcich sa v rozličných 

podmienkach a v rozličnej paragenéze. Najčastej šie sa však vyskytujú spolu 
s ortuťovou mineralizáciou. 

Organické minerály sú známe z ortuťových ložísk vystupujúcich v terciér
nych vulkanitoch Zakarpatskej oblasti ZSSR. Viacej autorov opísalo rad m ine
rálov, napr. curtisit, karpatit, hatchettín, antrochinon atď. (B. V. M e r 1 i č -
.S. 1\/I. Spi t k o v s k aj a 1955, G. L. Pi ot rov ski j 1955, J. L. G i 11 e r 
1955, V. A. Frank - V. A. K amen e c k i j - G. P. Ma 1 ej ev a 1953, 
,G. P. Ma 1 ej ev a 1954 atď.). Evenkit prvýkrát opísal A. V. S krop y še v 
.(1953) z oblasti Nižnej Tungusky v ZSSR. K. T u č ek - J. Kou r i m s k ý 
(1953) identifikovali na lokalite Ordejov (okolie Uherského Brodu) idrialín 
.a dokázali , že je totožný s curtisitom. Známy je výskyt idrialínu z ložiska 
Idria v Juhoslávii a novšie z ortuťového ložiska New Idria v Kalifornii nový 
minerál pendletonit (J. Mur doc h - T. A. G e i s s man 1967). Optickú 
identifikáciu niektorých organických minerálov najlepšie zhŕňa práca A. N. 
W inch e 11 a - G. W inch e 11 a (1953) a ucelenú charakteristiku organic
kých minerálov práca H. Str u n z a - B. C on ta g a (1965). 

Aj napriek rozsiahlej literatúre o organických mineráloch je dosť problémov 
okolo ich identifikácie a údaje nie sú vždy jednotné. Možno povedať, že t áto 
skupina minerálov je dosť málo známa a slabo pr eskúmaná. 

Na ortuťovom ložisku Dubník sa organické m inerály zistili vo viacerých 
vrtoch a banských prácach. Všetky prítomné variety sa po predchádzajúcej 
separácii podrobili podrobnejšiemu štúdiu, najmä chemickému a ri:intgeno
metrickému. Optické vlastnosti sa sledovali len orientačne. Na lepšiu orien
táciu uvádzame v tab. 1 prehľad niektorých organických minerálov s údajmi 
štyroch hlavných difrakčných čiar. 

Všetky vzorky chemicky analyzovala I. Ham me r o v á na Katedre anorganickej 
chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. šafárika v Košiciach na CHN-ana
lyzátore firmy Hewlett - Packhard. Räntgenometrické analýzy sa robili na prístroji 
Mikrometa II s rtg goniometrom metódou Bragg - Brentano. Pri vzorkách č . 1, 2, 3, 
6, 7 a 9 sa použilo žiarenie CuKa, lifter Ni, štrbiny 5' a 10', rýchlosť otáčania 2°/min., 
žeravenie 30 kV, 10 mA, citlivosť 3/1000. Pri vzorkách 4, 5 a 8 sa použilo žiarenie 
FeKa, filter Mn, štrbiny 10' a 20', rýchlosť oL;čania 2°/min., žeravenie 25 kV, 8 mA, 
citlivosť 3/1000. Všetky analýzy vyhotovilo Laboratórne stredisko Geologického prie
skumu v Spišskej Novej Vsi. Analýzy zhodnotila M. K uš ny e r ov á. 
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Prehľad niektorých organických minerálov a ich hlavných difrakčných čiar 
Summary of some organic minerals and of their main X-ray diffraction lines 

Tab. 1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

Minerál 
1 1 1 

It d t It dt It dt 

Evenkit* 100 4,18 90 3,74 80 2,25 
Idrialín * 100 4,94 80 3,40 60 4,04 
Idrialín * * * * * 10 4,79 9 3,31 8 3,93 
Curtisit** 10 4,95 9 3,387 8 4,02 
Reficit* 100 5,50 90 6,09 70 5,20 
Flagstaffit* 100 4,88 80 8,72 80 7,16 
Pendletonit*** 10 9,44 

10 { 7,57 6 3,497 
7,342 

Ozokerit**"* 10 4,256 8 3,798 6 17,0 

* Selected powder diffraction data for Minerals. Data book (1974) 
** H. Str u n z - B. C on ta g (1965) 

*** J . Mur doch - T. A. G e i s s man (1967) 
**** V. I. Mi che je v (1957) 

- • •·'*** K. Tu č ek - J. Kou ti ms ký (1953) 

Opis minerálov 

4 

1t 
1 

dt 

70 2,52 
30 2,48 

4 2,84 
4 7,77 

20 4,28 
60 4,36 

4 { 3,956 
3,921 ; 

6 2,527 ' 
1 

Najrozšírenejší organický minerál ložiska je vzhľadom veľmi podobný kar
bonátom. Tvorí výplň dutín a puklín a vo väčších aku muláciách sa vyskytuje 
zriedka (maximálne 5 X 3 cm). Spravidla však tvorí n epravidelnú výplň žiliek 
hrubých 3-4 mm. Minerál je žltobiely až vínovožltý, p omerne matný, s mast
ným leskom a charakteristicky zapácha ako parafín. J e veľmi mäkký (pod 1) 
a má biely vryp. Veľmi dobre sa štiepi na jemné platničky , ktoré sú ohybné 
a v jemných šupinkách aj priehľadné. Takéto platničky svietia v ultrafialovom 
svetle modrastým svetlom. Pri zvýšenej teplote (na slnku, resp. pri teplote 
okolo 50 °C) sa minerál rýchlo vyparuje a zanecháva mastnú škvrnu. Je ľahko 
horľavý, plastický (dá sa modelovať) a má nižšiu mernú hmotnosť ako voda. 
Opticky je anizotropný, dvojosový+ , má nižší index lomu ako zelenožltý až 
jasnožltý minerál organického pôvodu, s ktorým sa veľmi zriedka vyskytuje. 
Zvyčajne vytvára monominerálne hniezda alebo tvorí drobné žilky spolu s chal
cedónom a kalcitom, v ktorých vyplňa dutinky v strede žiliek a narastá na 
drobné kryštáliky kalcitu. 

Chemické zloženie opisovaného minerálu je veľmi blízke zloženiu evenkitu 
(tab. 2). Pri räntgenometrickom štúdiu boli identifikované hlavné difrakčné 

čiary (tab. 3) s hodnotami d 16,365-18,386 (10) , 4,107-4,167 (6-10) , 3,732-3,833 
(5-8) a 2,222-2,236 (4- 2). Tieto räntgenometrické ú daje sa zhodujú s ana
lýzou evenkitu v práci Selected powder diffraction data far Minerals (1974) . 
Treba však poznamenať , že nijaká analýza evenkitu v literatúre difrakčné 

čiary s hodnotami d nad 9,36 neuvádza. 
Odchýlky môžu byť výsledkom niekoľkých faktorov. Predovšetkým treba 

brať do úvahy odlišnosť metodiky rtg záznamov pri rozličných analýzach, cit
livosť použitých prístrojov a v neposlednom rade aj vplyv podmienok, za kto
r ých sa analýzy robili. Odchýlky môže spôsobovať aj prímes mikroinklúzií 
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pevných alebo kvapalných organie;~ých minerálov. Zaznamenané difrakčné 

čiary s hodnotami d okolo 16-18 (pri intenzite 1 O) by mohli indikovať prímes 
ozokeritu, ktorý má difrakčnú čiaru s hodnotou d okolo 16-17 (pri intenzite 6 ; 
V. I. Mi che j ev 1957). To by sa však muselo odzrkadliť aj v chemickom 
zložení minerálu, ale to sa úplne zhoduje so zložením čistého evenkitu . P ri 
spomenutých odchýlkach mohla zohrať istú úlohu aj teplota prostredia. Bod 
topenia minerálu sa pohybuje okolo 50 °C a pri vyššej teplote sa mohla jeho 
mriežka deštruovať. 

Ak sa spomenuté nevýrazné odchýlky nevezmú d o úvahy, možno konštatovať, 
že zistené vlastnosti opisovaného minerálu ukazujú na to, že tu ide o evenkit. 

1 

ZlB-9 
135,0 m 

Im 1 dm 
' - --

10 17,673 
- -

6 11,882 
- -

2 8,845 
1 7,184 

- -
10 4,152 

8 3,738 
- -

1 2,978 
1 2,355 
4 2,236 
3 2,139 
2 l ,925t 

1 
2 1,751 

1 

Chemická analýza evenkit u 
Chemical analysis of evenk ite 

Prvok 1 
ZlB-45/ 

1 

JS-P4/1 
1 

/184,0 

C 83,77 % 84,85 0/u 
H 14,57 % 14,75 O/o 

Spolu 98,34 % 99,60 % 

Evenkit* 

85,43 O/o 
14,99 °Io 

100,42 °Io 

* H. S t ť u n z - B. C on ta g, 1965 

2 

Räntgenometrická analýza evenkitu 
X-ray analysis of evenkite 

3 4 1 5 

1 

ZlB-45 ZlB-47 ZlB-85 št. Slávik 
184,0 m 72,3 m 210,0 m P 4/1 

Im 
1 

dm Im 
1 

dm Im 1 dm Im 1 dm 

5 20,45 - - - - -
11~86 10 16,365 10 17,395 10 16,930 10 

6 13,810 - - 3 14,616 9 13,789 
4 10,476 4 11,511 5 11,433 8 12,346 

- - - - - - 3 9,267 
2 8,346 2 8,605 2 8,609 - -

- - - - 1 6,874 5 6,758 
- - 1 4,927 1 4,475 1 4,510 
10 4,167 7 4,144 6 4,107 6 4,137 

5 3,833 5 3,738 - - 3,732 
- - l 3,321 2 3,324 - -

9 3,058 2 3,164 1 3,005 l 3,165 
- - 1 2,358 - - - -

3 2,236 3 2,228 2 2,222 2 2,233 
2 2,139 3 2,133 - - 1 2,127 

- - 1 1,908 2 1,992 - -
- - - - - - - -

1 

* Sele cted powder diffraction data for Minerals (1974) 
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Tab. 2 

Tab. 3 

Evenkit* 

It 1 dt 

- -

- -
- -
- -
10 9,36 
- -
- -
- -

100 4,18 
90 3,74 
10 3,35 
50 3,02 
- -
80 2,25 
60 2,12 
50 1,914 
60 1,751 



:Súčasne sa zdá, že je t ento minerál totožný so skôr opísaným hatchettínom 
(R. Ď u ďa et al. 1977), ktorý podľa A. N. W inch e 11 a - G. W inch e 1 1 a 
(1953) môže byť jednoosový aj dvojosový, pričom sa jeho optické vlastnosti 
od optických vlastností evenkitu odlišujú len veľmi slabo. Aj chemické zloženie 
obidvoch minerálov je rovnaké (B. V. Mer 1 i č - S. M. Spi t k o v s k aj a 
1955, A. V. Skropy.§ev 1953). 

Preskúmali sm e aj drobné hniezdovité akumulácie sírovožltého až špinavo
žltého organického minerálu, ktoré sú len zriedka väčšie ako 5 mm. Vyskytuje 
sa v bezprostrednej asociácii s evenkitom, v ktorom tvorí „utopené" zrnká. J e 
veľmi zriedkavý. Našli sme ho iba v 2-3 prípadoch. 

Makroskopicky má minerál výrazný sklený lesk , je tvrdší ako evenkit, ale 
mäkší ako kalcit. Vryp je sírovožltý, svetlejší, ako je farba minerálu. V stereo
mikroskope sú zreteľné jemnotabuľkov ité koncentricky usporiadané kryštáliky. 
Štiepateľnosť možno pozorovať v jednom smere. Minerál je polopriezračný, 
v j emn ých tabuľkách pľiesvitný. J eho merná hmotnosť je 1,223 g/cm3, bod 
topenia nad 300 °C. Pri pôsobení ultrafialových lúčov svetielkuj e jasnozelenou 
farbou. Mikroskopicky sú jemné platničky anizotr opné, opticky dvojosové+, 
indexy lomu sú oveľa vyššie, ako má evenkit. Mikroskopicky sme minerál 
podrobnejšie neskúmali.. 

Pre m alé množstvo materiálu sa chemicky analyzovala len jedna vzorka . 
Obsah C a H je veľmi blízky zloženiu curtisitu, r esp. idrialínu (uvádza h o 
·G. L. Piotrovskij 1955 a E. K. Lazar e nk o et al. 1963; t ab. 4). 

Pri ri:intgenometrickej analýze vzoriek minerálu sa identifikovali difrakčné 

čiary , ktorých hodnota d sa pomerne d obre zhoduje s údajmi z literatúry 
(t a b. 4). Zreteľné je to najmä pri hlavných difrakčných čiarach, ale pri nižšej 
intenzite nastáva istý rozptyl hodnôt d. Treba poznamenať, že ani literár n e 
údaje o rontgenometrickej identifikácii curtisitu, resp. idrialínu, nie sú jed
notné (pozri tab. 5). 

Napriek istým odchýlkam od hodnôt z literatúry, ktoré mohla spôsobiť od
lišná metodika analýz, rozličná citlivosť prístrojov, podmienky alebo a j prí
tomnosť malého množstva iných organických látok v podobe prímesí, možno 
povedať, že podľa hodnôt d hlavných difrakčných čiar (4,801-4,811 (8-9), 
3,495-3,501 (10) a 4,303 (5- 6) je opisovaný minerál totožný s curtisitom (resp. 
idrialínom). Toto zistenie podporuje a j chemické zloženie minerálu a jeho orien-

Chemická analýza curtisitu 
Chemical anal.ysis of curtisite 

1 Prvok [ JS-P4/1 
1 

Curtisit* 

C 92,33 % 93,96 °Io 
H 7,32 °Io 5,21 °Io 

Spolu 99,65 °Io 99,17 % 

* E. K. L a z a r e n k o et a l., 1963 
** G. L. Pi ot rov ski j, 1955 

1 

Tab. 4 

Curtisi t* • 

93,16 °io 
6,10 O/o 

99,26 °Io 
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1 

6 

ZlB-16/58,0 

Im 
1 

dm 

2 6,034 
9 4,801 
5 4,303 
2 4,114 
2 3,941 
3 3,769 

10 3,495 
2 2,891 
2 2,676 
2 2,609 
1 2,298 
3 2,019 
4 1,873 
2 1,782 
2 1,666 

Räntgenometrická analý.za curt:isitu, r esp . idrialínu 
X-Ray analysís of curtisite resp. i drialine 

7 

ZlB-16/61,0 
Idrialín * Curtisiť* 

Im 
1 

dm It 
1 

dt It 
1 

dt 

3 6,066 20 7,08 2 5,20 
8 4,811 100 4,94 10 4,95 
6 4,303 20 4,43 - -
2 4,159 60 4,04 8 4,022 
2 3,975 - - 2 3,877 
3 3,776 5 3,72 2 3,565 

10 3,501 80 3,40 9 3,387 
1 2,877 5 2,98 - -
3 2,679 - - 1 2,657 
1 2,560 30 2,48 5 2,466 
1 2,300 - -- - -
1 2,014 20 2,06 3 2,055 
2 1,873 10 1,92 - -

- - - - - -
- - 10 1,71 2 1,704 

* Selected powder diffraction <lata for Minerals (1974) 

T a b. 5 

I drialín * * • 

It 
1 

d t 

- 5 
10 4,79 
- -
- -
8 3,93 

- -
9 3,31 
4 2,84 

- -
- -
2 2,30 
3 2,18 
4 1,99 
2 1,79 
2 1,68 

** Buď k o - V. A. Frank - K amen e c k i j (in H . Str u n z - B . C on ta g, 
1965) 

*** K. Tu č ek - J. K ou r im s ký (1953) 

Chemická analýza minerálu X 
Chemical analysis of the X-mineral 

' 

Tab. 6 

Prvok 
1 

ZlB-47/72,3 m 
1 

ZlB-85/210,0 m 

C 78,45 % 79,35 % 
H 14,41 % 14,38 % 
o 7,14 % 6,27 % 

Spolu 100,00 °Io 100,00 O/o 

tačné optické vlastnosti. V ultrafialovom svetle má však minerál zelenkavú 
fluorescenciu oproti modrozelenej pri idrialíne z Ordejova (K. Tu č e k -
J. Kou fi m s ký 1953) . 
Určenie ďalšieho organického minerálu, ktorý vonkajším vzhľadom veľmi 

p ripomína curtisit, nie je jednoznačné. Minerál zriedkavo vyplňa drobné du
tinky a puklinky v chalcedónovo-karbonátových žilkách, vzácne sa vyskytuje 
s evenkitom. 

Makroskopicky je kanárikovožltý až zelenkavožltý, má výrazný sklený až 
diamantový lesk, v stereomikroskope vidieť jemné tabuľky až šupinky, v jem
ných agregátoch priesvitné. Má podobnú tvrdosť a vryp ako curtisit , ale na 
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vzduchu po niekoľkých dňoch stráca intenzívne sfarbenie a pomaly sa topí. 
Bod topenia sa pohybuje okolo 70 až 80 °C, nezapácha po parafíne a je málo 
plastický. 

Mikroskopicky je anizotropný, dvojosový. Charakter zóny minerálu nebolo 
možno stanoviť. Indexy lomu sú blízke curtisitu. J eho ďalšie mikroskopické 
vlastnosti nebolo možno skúmať. 

Chemická analýza dvoch vzoriek tohto minerálu ukázala prítomnosť C a H. 
N sa nezistilo. Predpokladáme, že rozdiely do 100 % sa viažu na 02 (tab. 6). 
Po prepočítaní analýz na kyslík dostávame orientačný vzorec C15H320 alebo 
C 30H0402 alebo C3,,H7402 (2). 

8 

ZlB-85 
210,0 m 

lr~I dm 

2 18,508 
3 14,771 

10 13,54.8 
- -

1 7,421 
6 6,774 

- -

5 4,934 
3 4,525 
2 4,003 
2 3,359 

- -
- -

- -

9 

Räntgenometrická analýza minerálu X 
X-ray analysis of the X-minera l 

ZlB-47 Idrialín* Evenkit* Reficit* 

72,3 m 

Im 1 dm It 1 dt It 1 dt It 1 dt 

- - - - - - - -
- - - -- - - - -

7 13,473 - - - - - -

10 11,451 - - - - 10 11,2 
- -

20 7,08 
- - 30 7,97 

3 6,778 - - 90 6,09 
3 5,694 - - - - 100 5,50 
4 4,881 100 4,94 - - 10 4,82 

- - - - - - - -

2 4,076 60 4,04 100 4,18 - -

2 3,375 80 3,40 10 3,35 - -
2 3,182 - - 50 3,02 - -
1 1,919 10 1,92 50 1,914 - -
1 1,759 10 1,71 60 1,751 - -

* Selected powder diffraction data for Minerals (1974) 

Tab. 7 

Flagstaggit* 

It 1 dt 
1 

- -
- -

- -
5 9,99 

80 7,16 
- -

50 5,65 
100 4,88 

20 4,62 
5 4,08 

30 3,364 
30 3,102 
10 1,947 
- -

Rontgenometrická analýza vzoriek zistila hlavné difrakčné čiary s hodnotami 
d 13,548-13,473 (7-10) , 11,451 (10), 6,774-6,778 (3-6) a 4,934-4,881 (4-5), 
(tab. 7). Tieto hodnoty sa od hodnôt ri:intgenometrických analýz doteraz zná
mych minerálov výrazne odlišujú (tab. 1). Niektoré čiary indikujú malú prímes 
curtisitu a možno aj evenkitu, ale nie je vylúčené, že tu ide o doteraz neopí
saný organický minerál. K problematike tohto minerálu (nazveme ho pracovne 
minerál X) a k jeho detailnému štádiu sa vrátime, ak sa nájde vo väčších 

koncentráciách. 

Poznámky ku genéze organických minerálov 

Organické minerály sú v akcesorickom množstve známe takmer zo všetkých 
ortuťových ložísk sveta, najmä z takých, ktoré sú geneticky či priestorovo 
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späté s vulkanickými komplexmi. Častá je ich bezprostredná asociacia s ru
melkovou mineralizáciou, ale na ložisku Dubník sme takúto bezprostrednú 
asociáciu nezistili. Ich priestorová spätosť je však zreteľná, nevyskytujú sa 
vo väčších vzdialenostiach od akumulácií rumelky. 

Ložisko patrí k jedným z mála, na ktorých sa identifikovalo viac orga
nických minerálov (evenkit, curtisit, ozokerit, kvapôčky nafty, minerál X 
a možno aj už opísaný hatchettín). Vyskytujú sa ako výplň dutín a puklín 
v andezitoch, čo by mohlo sčasti poukazovať na ich hydrotermálne postvul
kanický pôvod. Tento náhľad by mohla podporovať aj ich bezprostredná aso
ciácia s agregátmi kalcitu, dolomitu, sčasti kremeňa a chalcedónu. 

Podobná asociácia organických minerálov je známa z ortuťových ložísk Za
karpatskej oblasti ZSSR (E. K. La z are n k o et al. 1963). Ich genézou sa 
zaoberalo viac autorov. B. V. Mer 1 i č - S. M. Spi t k o v s k aj a (1955) ich 
vznik spájajú s konečnými fázami nízkotermálnej hydrotermálnej činnosti. 

K takejto genéze organických minerálov sa prikláňa mnoho sovietskych au
torov. Spomenutí autori udávajú teplotu vzniku organických minerálov okolo 
80-110 ' C. Zistili ju na základe štúdia plynno-kvapalných uzavrenín v kre
meni, baryte a kalcite, ktoré sú s nimi v bezprostrednej asociácii. Za zdroj 
uhľovodíkov pokladajú sedimenty v podloží vulkanitov . 

Takéto vysvetlenie genézy organických minerálov, podľa nášho náhľadu , 

v prípade ložiska Dubník nie je celkom prijateľné a treba ho spresniť. 

Teploty, za ktorých organické minerály vznikli, mohli byť len výnimočne 
vyššie, ako je bod ich topenia. Ten je vo väčšine prípadov (okrem curtisitu) 
veľmi nízky, nižší, ako sú tepelné hodnoty, ktoré uvádza B. V. Mer 1 i č -
S. M. Spi t k o v s k aj a (1955) pre vznik týchto minerálov. Bod ich topenia 
ukazuje na to, že ich vznik nemožno spájať priamo s hydrotermálnymi pro
cesmi. Naopak, vznik organických minerálov súvisí s vulkanickou aktivitou 
v tom zmysle, že sa jej pôsobením preteplili podložné neogénne sedimenty 
(v ktorých sa na periférii Slanských vrchov zistili indície uhľovodíkov; pozri 
napr. J. T ä z sér - R. Rudin e c 1975), uvoľnili sa uhľovodíky a potom po 
vhodných komunikačných systémoch migrovali do vulkanického prostredia. 
Boli to výrazné zóny diskontinuity, ktoré segmentujú severnú časť Slanských 
vrchov na rad blokov hrasťovo-prepadlinového charakteru (J. S 1 á vi k -
J. Täzsér 1973, M. Kaliči ak 1977). 

V prípade genézy cur tisitu nie je takéto vysvetlenie jednoznačné. Aj keď 
vysoký bod jeho topenia nevylučuj e , že vznikol opísaným spôsobom, predsa 
len signalizuje, že vznik curtisitu (resp. idrialínu) môže geneticky súvisieť s hy
drotermálnymi procesmi, ktorých produktom je okrem iného rumelková mine
ralizácia. Touto otázkou sa bude treba bližšie zaoberať najmä v súvislosti 
s tým, že sa tomuto minerálu niekedy pripisuje veľký význam ako indikátoru 
ortuťovej mineralizácie. 

Nízka teplota pri vzniku väčšiny organických minerálov známych z ložiska 
Dubník a charakter ich vystupovania svedčia o tom, že vznikli v časovom od
stupe po ukončení hydrotermálnej aktivity v Slanských vrchoch, ktorej naj
mladším produktom podľa súčasného stavu našich poznatkov je opálová a non
tronitovo-chlóropálová mineralizácia. Jej vek je najpravdepodobnejšie až plio
cénny. Ich úzka priestorová spätnosť s produktmi ortuťovej mineralizácie je 
{azda s výnimkou curtisitu) len odrazom vhodnosti štruktúrnych podmienok 
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z hľadiska ich migrácie a akumulácie. Sú však produktom geneticky odlišných 
procesov ako rumelka. 

Na ložisku Dubník sa prvýkrát na Slovensku zistila prítomnosť širšej palety 
organických minerálov vystupujúcich spolu s produk tmi ortuťovej minerali
zac1e. Ich význam nie je dnes z hľadiska indikácie ortuťovej mineralizácie 
jasný. Vo výskume sa pokračuje. 

Doručené 15. V. 1978 
Odporučil C. Varček 
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Grganie minerals as accompanying association 
of the mercury mineralisation in the Dubník 

ore deposit ( Eastern Slovakia) 

RUDOLF ĎUĎA - JURAJ TÓZSÉR 

Organic minerals have been ascertained on the Dubník ore deposit in the 
N orthern Slanské vrchy Mts. (Eastern Slovakia). Volcanic rocks of Miocene 
age take part on the geological edifice of the deposit. Mercury mineralisation 
occurs in the hydrothermally altered rock suite of the Ošvárska stratovolcanic 
complex (J. Slávi k - J. To z sér 1973). Main types of alteration are 
represented by argillitisation, chloritisation, marcasitisation, silicification and 
carbonatisation. About 40 ore and gangue mnerals have been described as far 
from the deposiL (R. Ď u ďa et al. 1977). Commonly wide-spreaded are cinna
bar, pyrite, marcasite, chalcedony and carbonates, parily also antimonite and 
realgar . 

Organic minerals occur as cavity and fissure filling associated with calcite , 
chalcedony and silica. Three mineral species have been distinguished in the 
course of chemical and X-ray investigations. Results were completed by deter
mination of basic optical and physical properties of these minerals. 

The most wide-spreaded organic mineral has yellow to whitish or wine-yellow 
colour and it smells after parafíne. It is easily cleveable into thin plates and 
soft. Its luminiscence under ultraviolet light has characteristic blueish colour. 
The smelting point of the mínera] lies at 50 °C. According to results of X:__ray 
and chemical analysis (Table 2 and 3), the mineral is near to evenkite. In the 
course of X-ray analysis, diffraction lines having d-values about 16-18 and 
intensity of 10 have been determined being until unknown for this mineral. 
We presume that differences may be caused by different methodics used or 
even by diiferent sensibility of the applied apparatus. Newertheless, micros
copic inclusions of some other minerals (e. g. ozokerite, Table 1) may cause 
such diffraction lines as well. On the other hand, greater amount o-f impurity 
is excluded due to high intensity of the diffraction line 10 since it would 
have been presented in chemical composition of the mineral as well, which 
corresponds to pure evenkite (Table 2). 

Another organic mineral of sulphurish-yellow colour is widespreaded as well 
associating with evenkite. This mineral is harder and its smelting point lies 
higher (over 300 °C). It has tabular habit and it luminiscences under ultraviolet 
li.ght in greenish colour. The mineral was determined by X-ray analysis as 
curtisite (Table 4 and 5). 

Determination of the third mineral is until problematic. It is macroscopically 
very resembling to curtisite. It has a canary-yellow to yellow-greenish colour 
and adamantive luster. This mineral has also a characteristic scaliness and it is 
cleveable in thin plates. After some days, it losses the characteristical colour. 
Its smelting point lies about 70-80 °C. By chemical anaJysis, its approximative 
formula was determined as C15H320, Cúf-1370, respectively (Table 6). It has 
an X-ray record very different from until known organic minerals, therefore 
the mineral in question is probably an until undescribed one. In case of its 
eventual new finding, it will be thoroughly studied. 
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An immediate association of organic minerals with the mercury minerali
::oation of the Dubník deposit has been not ascertained. However their evident 
spatial affinity is clear. A broader association of organic minerals occurs on the 
deposit (evenkite, curtisite, ozokerite, raw-oil drops, the X-mineral and probably 
also hatchettine). Development of organic minerals was conditioned by the 
volcanic adivity, which mobilized hydrocarbons from the underlying Neogene 
sediments and caused their redeposition within volcanites. Frequently present 
fissures in volcanites might have served as migration channels. Organic minerals 
are younger than the opal or the nontronite - chloropal mineralisation in the 
area. 

The origin of curtisite may be explained by hydrothermal activity as well. 

Preložil I. Varga 

AKTUALITY 

Štvrtá terénna konferencia projektu IGCP Ofiolity 
na Polárnom Urale 

DUSAN HOVORKA 

Na problematiku ofiolitových komplexov (ofiolitov) sa v ostatných rokoch za
meriava veľa špecialistov rozličných geovedných disciplín. Úsilie po integrovanom 
štúdiu. ale najmä nevyhnutnosť doviesť problematiku ofiolitov v celosvetovom me
radle na vyššiu úroveň viedli k projektu Ofiolity v rámci Geologického korelačného 
programu (IGCP). Riadiacim pracoviskom je Akadémia vied ZSSR a vedúcim pro
jektu N. AJ Bogdanov. V súlade s náplňou projektu na Polárnom Urale sa 
1.-15. 8. 1978 konala 4. terénna konferencia pracovnej skupiny. Na konferencii sa 
zúčastnili zástupcovia 18 štátov Ázie, Austrálie, Severnej Ameriky a Európy. 

Polárny Ural je najsevernejším segmentom meridionálneho vrásového pohoria 
zložitej, prevažne paleozoickej štruktúry. Ofiolity Polárneho Uralu tvoria dva pásy: 
-chadatinský na severe a vojkarsko--syninský na juhu. Do druhého patrí napr. aj 
známy masív Raj-lz, ktorý opísal Zavarický, ale najmä Vojkarsko-syninský masív 
.s veľmi komplikovanou stavbou (horninovou náplňou). Masív vystupuje na povrchu 
v dÍžke vyše 200 km a v šírke do 30 km. Obidva ofiolitové pásy väčšina autorov 
v minulosti viazala na štruktúrny globálny fenomén, na hlavný uralský hlbinný 
zlom. Zóna hlavného uralského hlbinného zlomu predstavuje súčasne lineament, 
ktorý oddeľuje miogeosynklinálne a eugeosynklinálne (v klasickom chápaní) kom
plexy uralíd. Pritom je charakteristické, že obidva ofiolitové pásy sú západnou okra
j ovou časťou eugeosynklinálnych komplexov. Podľa starších predstáv eruptívne 
a metamorfované horniny (ultrabazity, gabrá, diority, plagiogranity, príp. lch meta
morfné deriváty) tvorili dunitovo-gabrovo-plagiogranitovú formáciu Polárneho Uralu. 
Práce z posledných rokov však dokázali, že celá asociácia má základné znaky spo
ločné pre ofiolitové komplexy rozličných oblastí zemského povrchu. 

Vojkarsko-syninský masív je nasunutý smerom na Z na imbrikovanú zónu paleo
zoických flyšoidných a pelagických sedimentov. Detritus ofiolitového komplexu sa po 
prvý raz objavuje v sedimentoch visénu v priofiolitovej zóne. Východné obmedzenie 
komplexu zastierajú intrúzie kremitých tonalitov a dioritov, ktoré intrudovali 
do komplexu paralelných dajak (,,sheeted complex"). Vysokotlakový metamorfizmus 
sa viaže na západný okraj ofiolitovej suity. Vulkanické horniny sú v samotnom 
Vojkarsko-syninskom masíve zastúpené len podradne, pillow lávy v asociácii s ofio
litmi sú známe len z východnej časti masívu. 
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Obr. 1. Ľadovcový reliéf Pulárneho Uralu v oblasti kótv Chordius (1071 m) 

Obr. 2. ,,Vezdechody" ~ jeden zo zá- Obr. 3. Žily pyroxenitov v harzburgito
kladných prostriedkov dopravy účastní - vom masíve. Povodie rieky L agorta, 
kov konferencie v teréne Polárny U ral 

Ultramafické masívy (horniny) Polárneho Ur:ilu m ajú základné znaky všetkých 
ostatných ofiolitových komplexov. Niektoré odlišnosti možno charakterizovať takto : 
Harzburgity majú prevažne vyšší podiel klinopyroxénov (lherzoli tický trend zloženia) 
ako podobné horninové typy ofioli to vých komplexov. Charak t er istická je prítomnos [ 
vysokého podielu websteri tových, príp. a j dunitických žíl. Tie indikujú mnohofázový 
charak ter vzniku daných minerálnych asociácií. Hojné segregácie enstatitu pásko
vanej textúry možno interpretovať ako textúry plastick ého tečenia. Typickým 
zn akom masívu je prítomnosť olivinick o-antigoritických hornín (,,vojkar ity" ) a re
k r yštalizovaných harzburgitov. Pritom olivin + antigorit (stabilná minerálna aso-

Pokračovanie na s. 556 
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SPRAV Y 

Výsledky regionálneho 
geochemického vyhľadávania v Kremnických vrchoch 

MILOSLAV BÓHMER - /ERNEST MECHÁČEK*/ 

Pe3yJihTaThl p erHOHaJibHbIX reOXHMHqecKHX 

IlOHCKOB B KpeMUHQKHX rop ax 

B HeoreHOBhIX ByrrKaH11qecK11x rropogax rrpo
Bog11rr11cb reox11M11qeCKl1C II011CKJ1 B M3ClIITa6e 
1 :50 OOO. Y CTaHOBJICHHhie ľCOXJ1MJ1qecK11e aHo
M3Jil1)1 II0K33hIB3IOT Ha TeCHYIO CBll3h BYJIK3Hl1-
qecKl1X I.(eHTP0B C HapyweHl1l!Ml1 C-IO Ha
rrpaBJICHJ1ll. Y CT3HOBJieHHbie yqaCTKJ1 reOXl1Ml1-
qecKJ1X aH0Marr11ii. IIPCACT3BJil!IOT B3)KHhie rrpo
ľH03bl 30JIOTa, cepe6pa, MC/:(11, CBl1HQa 11 l.\11HKa, 
BHe 3H3K0Mh!X qaCTeii. KpCMH111\KOľ0 PYAHOľó 
IIOJill. 

Results of regional geochemical prospection in the Kremnické vrchy Mts. 
(Middle Slovakia) 

A geochemical prospection of s t ream sediment s has been realised in t he 
neovolcanic area of the Kremnické vrchy Mts. Results were plotted in maps 
of 1 : 50 OOO scale. Ascertained geochemical anomalies are closely bound 
to N-S oriented normal faults and to volcanic centers in the area. All 
anomalous regions are important prognostic ones for gold, silver and 
base-metal mineralisation, exceeding beyond until known limits of t h e 
Kremnica ore field. 

Kremnické vrchy maJu dlhú a slávnu tradíciu v ťažbe zlata a striebra 
v Kremnici a rumelky v Machalove. N edávno sa ťažba zlatých a strieborných 
r úd v Kremnici zastavila a vo vrchoch sa už nijaké rudné suroviny neťažia . 

Úspešne pokračuje len ťažba nerúd, najmä kvalitného bentonitu a limno
k v arcitu. 

* Prof. Ing. Miloslav B ä hm e r, CSc., Katedra nerastných surovín Prírodove
d eckej fakulty UK, Žižkova 3, 801 00 Bratislava. 

t Doc. RNDr. Ernest M echá č ek, CSc., Katedra geochémie Prírodovedeckej 
fa kulty UK, Paulínyho Tótha 1, 801 00 Bratislava. 
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Úspešnou prácou Geologického prieskumu sa v malachovskom rudnom poli 
podarilo objaviť nové bilančné zásoby ortuti. Ložisko je v území postihnutom 
rozsiahlymi zosuvmi, čo bude využívanie bilančných rúd Hg komplikovať. 

Výskyt rnmelky je známy aj na ďalších miestach. Päťnásobné zvýšenie sveto
vých cien zlata i našich limitných cien umožňuje podľa našej mienky v Krem
nici nestratovú povrchovú a podzemnú ťažbu zlatých a strieborných rúd. 
Kremnické ložisko zlata a striebra patrí medzi stredné ložiská (10-50 t Au). 
Do budúcnosti možno počítať s niekoľkonásobne vyššou ťažbou (podľa nášho 
náhľadu 300-500 kg Au za rok a trojnásobné až päťnásobné množstvo Ag). 
Náš výskum v ostatných rokoch objavil skoro nedotknuté zásoby zlatých 
a strieborných rúd severne od šachty Anna a naznačil, že množstvo polymetá
lov smerom do hlbky rastie. Zistili sme dioritovú intrúziu bádenského veku, 
jej kontaktné premeny (skarny, sekundárne kvarcity) a vplyv na úložné po
mery, lokalizáciu a paragenézu. Ako vidieť , geoLigické a ekonomické pred
poklady na obnovenie efektívnej ťažby zlatých a strieborných rúd sú aj v do
teraz známom rudnom kremnickom poli. Predpokladáme, že pre Kremnicu 
bude mať veľký význam aj výdatný termálny prameň, ktorý objavil náš pod
zemný vrt, aJ keď s jeho využívaním je nemála technických problémov 
(15601/min; pretlak 1,6 MPa; M. Bähmer 1976, 1977). 

Naše regionálne geochemické práce overili geochemické anomálie rudných 
prvkov výrazne presahujúce doteraz známy rozsah kremnických žilných sys
témov. Použili sme metódu vzorkovania nových sedimentov riečnej siete 
známu pod názvom „stream sediments" v kombinácii so šlichovým výskumom. 
V ílových sedimentoch riečnej siete sme spektrochemickou kvantitatívnou 
analýzou sledovali tieto prvky: B, Hg, Pb, As, Sb, W, Mo, Sn, Cu, Ag, Zn. 
Výskum sme uskutočnili na celom liste Kremnica s mierkou 1 : 50 OOO. 

Pri výskume metódou „stream sediments" na liste Kremnica sme použili 
túto metodiku: hustota vzorkovania riečnych tokov po 100 m, váha vzorky 
150-200 g, materiál - súčasné sedimenty alúvia, ílovito-piesčitá frakcia, la
boratórna príprava - sušenie (60-70 °C), sitovanie , príprava frakcie 0,25 mm 
na analýzu. V niektorých prípadoch sa zlučovali 2-3 vzorky, aby sa počet 
analýz zmenšil. 

► 
Obr. 1. M. B ä hm e r - E. Mech á č ek : Mapa anomálnych izokoncentrácií Hg, Ag, 
Mo, Sn, B na podklade štruktúrnej schémy Kremnických vrchov J. Lexu. 1 -
Hg ?: 50 ppm; 2 - Ag s: 1 ppm; 3 - Mo s: 10 ppm; 4 - Sn s: 10 ppm: 5-B s: 76 ppm ; 
6 - žilné systémy: l - kremnický I. žilný systém, 2 - kremnický II. žilný systém, 
3 - kopernický žilný systém, 4 - výskyt rumelky na Čertovom vrchu, 7 - povrchové 
a podzemné štruktúrne vrty, 8 - andezity - báden - spodný sarmat, 9 - ryolity -
vrchný sarmat, 10 - intrúzie dioritových porfýrov, vulkanický kužeľ okrajových 
vulkánov, 11 - mezozoikum, 12 - paleogén, neogén, 13 - zlomy. 

F'ig. 1. Map of anomalous isoconcentrations of mercury, silver, molybdeniul"l, tin 
and boron, drawn by M. B ä hm e r - E. Mech á č ek. Structural background of the 
Kremnické vrchy Mts. according to J. Lex a. Explanations: 1 - mercury .: 50 p. p. m ., 
2 - silver s: 1 p. p. m., 3 - molybdenium "' 10 p. p. m., 4 - tin "' 10 p. p. m., 5 -
boron "' 76 p. p. m., 6 - vei n systems: l - the Kremnica 1st vein system, 2 - the 
Kremnica 2nd vein system, 3 -- the Kopernica vein system, 4 - cinnabar occurence 
on the Čertov vrch hill, 7 - surficial and underground dri ll -holes, 8 - andesite 
(Badenian - Lower Sarmatian), 9 - rhyolite (Upper Sarmatian), 10 - diorite-porp
hyrite intrusions, 11 - Mesozoic, 12 -- Paleogene, 13 - faults. 
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Fónový obsah bol pre neovulkanity stanovený takto: B - 25 ppm, Cu -
25 ppm, Pb - 35 ppm, +zn - 100 ppm, + Ag - 1 ppm, +sn - 10 ppm, 
+Mo - 10 ppm, +w - 150 ppm, +Hg - 50 ppm. Pri oznacených prvkoch sa 
pre nízku citlivosť spektrálnej analýzy udáva hodnota fónovým obsahom 
a anomálnym obsahom. 

Na náš účel sme vybrali len prvky B, Hg. Sn, Mo, Ag, ktoré v teréne vy
tvárajú dobre ohraničené anomálne úseky (obr. 1). Z každého údolia sme zo
stavili geochemický profil s vyznačením anomálnych úsekov, lineárne ano
málne úseky sme s ohľadom na konfiguráciu terénu a znosovú oblasť prítoku 
interpretovali plošne. 

Geochemická interpretácia sa robila celkom nezávisle od geologického pod-
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kladu. Preto dosiahnuté dobré zákonitosti distribúcie prvkov sú dôkazom ob
jektívnosti jednak geologického podkladu, ktorým je geologická schéma J. L exu 
v mierke 1 : 50 OOO, jednak uskutočnených geochemických prác. 

Na obr. 1, ktorý má charakter geologickoštruktúrnej schémy, na prvý pohľad 
vidieť veľmi dobrú koreláciu anomálnych zón s prvkami geologickej stavby : 

- Anomálne úseky sa viažu na zlomy poklesového charakteru, ktoré vy
tvárajú stavbu hraste a piekopových prepadlín podložia neovulkanitov. T ieto 
zlomy boli v istých úsekoch a obdobiach geologického vývoja geochemicky 
aktívne. Výrazné anomálie sa viažu hlavne na križovanie a ohyby zlomov 
(okolie Kunešova) . 

- Anomálne úseky sa viažu na relikty vulkanických kužeľov, ich centrálne· 
zóny a blízke okolie, a to bez ohľadu na vek vulkanizmu. 

- Veľmi často sú anomálne úseky vytvárané anomáliami viacerých prvkov, 
čo spôsobila opakovaná migrácia v tých istých zónach alebo spoločná migrácia 
viacerých prv kov . 

- V zastúpení niektorých prvkov sú rozdiely v priestore, najmä bóru, ktorý 
sa viaže na pásmo prebiehajúce z JZ na SV. Rumelka vytvára externú aur eolu 
kremnického rudného poľa a inklinuje k východnému okraju listu. 

V centrálnej časti rudného poľa sme odber geochemických vzoriek nerobili, 
lebo prírodné geochemické pole tu porušila banícka činnosť. Na vysokú geo
chemickú anomálnosť tohto územia poukazujú vyznačené žilné systémy (obr . 1). 

Všeobecne možno geochemicko-tektonické pásma charakterizovať takto· 
(obr . 1): 

Východné pásmo (D 4 až D 2). Je to sena veľmi výrazných dislokácií prie
behu S- J . V tektonickom uzle je menší stratovulkán bazaltoidných ande
zitov. Na tektonickú zónu sa viažu významné anomálie Ag a Hg, na r elikty 
vulkanického kužeľa, jeho centrálnu zónu, Ag, Mo, Sn. Ďalej na západ je 
niekoľko menších izolovaných anomálií. Z nich anomáliu Ag v štvorci C 4 
môže podmieňovať externá zóna kremnických žíl (II. žilný systém). 

Centrálne diagonálne pásmo priebehu JZ-SV sa vyznačuje najväčšou inten
zitou a tým, že vedúcim prvkom je B. V rámci pásma možno pozorovať ešte 
užšiu väzbu na jednotlivé, väčšinou poklesové dislokácie. Nä juhozápadnom 
okraji v štvorcoch A 4, B 4 je to výrazná skupina anomálií B, Ag, Mo, Sn 
(územie severne od Jánovej Lehoty, Slaskej). Severovýchodnejšie v okolí Ku
nešova (B 3) sú anomálne úseky B , Sn, Mo, v ďalšom pokračovaní v okolí 
Turčeka v oblasti tektonického uzla j e to Ag, Hg, B (štvorec B 2, C 2). Strato
vulkán pyroxenických andezitov, severne od Turčeka (C 1), sa vyznačuje 

prvkami B, Ag, Sn, Mo. Významný je anomálny ú sek Hg v okolí Krahúľ (C 3) , 
ktorý dokresľuje priebeh prejavov nízkotermálne j mineralizácie v externej 
zóne kremnického rudného poľ a. 

Západné pásmo. Je charakteristické hlavne s t r a to vulkánom pyroxenických 
andezitov južne od Rematy, s malými intrúziami dioritových porfýrov a pro
pylitizáciou. To sa odzrkadľuje v anomáliách Ag, Mo, Sn. 

Rozšírenie anomálnych úsekov prezrádza migráciu prvkov po oslabených 
zónach dislokácií a súčasne poukazuje na význam vulkanický ch centier -
centrálnych zón, ktoré sú energetickým zdrojom, ktorý vždy vedie k vzniku 
geochemických anomálií. Tento fakt umožňuje usudzovať obrátene, že naj
anomálnejšie úseky, rudné polia, sú hlboko zrezanými centrami polygénnych 
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vulkánov. Podporuje to názor J. Lexu o centre stratovulkánu bádenských 
pyroxenických andezitov v okolí Kremnice. 

Prvky, ktoré sme sledovali, sú bežnou súčasťou postvulkanických procesov 
v neovulkanitoch. Sn môže zdôrazňovať vplyvy kyslého vulkanizmu. Dôležitý 
j e problém rozšírenia bóru, ktorý je vo zvýšenej koncentr ácii typický jednak 
pre vulkanické i postvulkanické procesy (hromadí sa v bezodtokových jazerách 
vulkanických oblastí). Bór a jeho produkty sú bežné pre súčasné aj kvartérne 
vulkány. Bór je na druhej strane typický pre íl (illit) sedimentá rnych panví, 
n ajmä morských sedimentov, a poukazuje na zvýšenú salinitu prostredia. Sku
točnosť , že sa bór prednostne viaže len na isté pásmo, umožňuje vyjadriť 

predpoklad, že pochádza zo sedimentov podložia a do vulkanickej série ho 
preniesli ascendentné vodné roztoky. Jeho pôvod m ožno viazať na také sedi
menty, ako je napríklad melafýrová séria. Dá sa predpokladať, že prítomnosť 
anomálií bóru signalizuje blízkosť sedimentárneho podložia špecifického zlo
ženia. 

Praktické dôsledky vychodiace zo štruktúrnogeochemickej mapy sú veľké. 
Všetky anomálne oblasti treba podrobiť rekognoskácii a najvýznamnejšie po
drobnej šiemu geologickému, geochemickému a goofyzikálnemu bádaniu. 

Všetky anomálne úseky Hg sú významné. Z ostatných anomálnych úsekov 
vyzdvihujeme hlavne úsek v okolí Kunešova (B, 3, C 3), severne od Slas
kej-Jánovej Lehoty (A 4, B 4) a východný úsek v stipci D. Anomálne 
úseky Cu, Pb, Zn sú vo väčšine prípadov na tých istých miestach ako Ag, 
Mo, Sn, B, ale plošne sú rozsiahlejšie. 

Použitá metóda regionálneho geochemického vyhľadávania pomocou vzorko
vania jemnozrnnej frakcie recentných sedimentov priečnej siete ukázala vy
sokú citlivosť. Veľmi dobre sa zhoduje s geologickou mapou i s výsledkami 
šlichového výskumu. Umožnila vymedziť anomálne úseky na podrobné vyhľa
dávanie drahokovových a polymetalických rúd. Tieto anomálne úseky presahujú 
rozmer doteraz známeho rudného poľa. Najnádejnejší z vymedzených ano
málnych úsekov je v okolí Kunešova a severne od Jánovej Lehoty. 

Doručené 15. 1. 1978 
Odporučil J . Knésl 
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Results of regional geochemical prospection in the 
Kremnické vrchy Mts. ( Middle Slovakia ) 

MILOSLAV BČÍHMER - 1 ERNEST MECHÁČEK 1 

In the area of Kremnické vrchy Mts ., outstanding gold and silver mines h ave 
been known long ago. The Kremnica town itself celebrates 650th anniversar y 
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of its city-privileges donation in 1978. Deposits of mercury, mmmg of hen
tonite and limnoquartzite are significant in the highlands as well. Exploitation 
of gold and silver has been stopped since last years due to the low metal 
content of ores. Recent rise in price of gold favours, in opinion of authors , 
advantageous open cast and underground mining of gold-silver ores in the ore 
field. Perspectives increased by further indices of metallisation beyond until 
known extent of the ore field, proved by stream sediment survey in the 
course of a regional geochemical reconnaissance (Fig. 1). 

Treshold contents of analysed elements have been found as follows (in p. p. m.): 
boron 25, copper 25, lead 35, zinc 100, silver 1, tin 10, molybdenium 10, tungsten 
150, mercury 50. Due to low sensibility of spectral analyses, exept of first three 
elements, these contents represent both treshold and anomalous values. Ano
malies of boron, mercury, tin, molybdenium and silver are presented on the 
Fig. 1. Contrary to base-metal anomalies, these form areally less extensive ones 
and they better indicate the geological background of anomalous regions. Anoma
lies frequently occur upon normal faults that disturb volcanites of Badenian to 
Sarmatian age, especially in places of their crossings and bends. These normal 
faults have N-S to NNE-SSW course. Other anomalies occur upon r elics 
of volcanic cones, central volcanic zones and in their surroundings. 

All detected anomalies are important and will be submitted to detailed 
geochemical and geophysical investigation. Due t o relatively slight denudation 
level of neovolcanites in the area, ascertained anomalies may be indicative for 
base-metal or precious ore mineralisation in deeper parts. 

Preložil I. Varga 

Pokračovanie zo s. 550 
ciácia) uvedených hornín môžu byť produktom rekryštalizácie medzi pohyblivými 
blokmi harzburgitov. 

V rámci oťiolitového komplexu sa skúmala séria magmaticky zvrstvených masívov. 
Vystupujú v podobe nemetamorfovaných hornín vo východnej časti ofiolitového 
komplexu, resp. ako metamorfované „flaser" gabrá a rulovité horniny v západnej 
časti. Pritom východná „páskovaná" séria má základné znaky charakteristické pre 
kumulátové asociácie. Západná séria metamorfitov s páskovanými textúrami má 
od predchádzajúcej odlišný litologicko-metamorľný vývoj. Podľa rozdielov v type 
a intenzite metamorfných procesov na západnom a východnom okraji Vojkarsko-sy
ninského masívu možno celý masív pokladať za mozaiku blokov rozličnej horninovej 
náplne a rozdielnej magmaticko-metamorfnej histórie, pravdepodobne aj nejednot
ného veku. 

Profily v študovaných odkryvoch svedčia o zložitej metamorfnej histórii gabier 
a diabázov východného i západného svahu Polárneho Uralu. V sérii metamorfitov 
tvoria rozličné typy retrográdne metamorfovaných granulitov, amfibolitov, zelených 
bridlíc, chloromelanitových eklogitov a modrých bridlíc planparalelné pásy pre
dlžujúce ofiolitový komplex. 
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Mineralia s lova ca, 10 (1978), 6, 557 - 567, Bratislava 

SPRÁVY-

Príspevok ku geologickej stavbe spodného oddielu 
paleogénu antiklinálnych pásiem v oblasti Kysúc 

(8 obr. v texte) 

FRANTIŠEK BELEŠ* 

reoJion1qecKoe cTpoemr:e aHT11Kmrnam,HI,1x 
DOHCOB HH>KHero OTACJia naJieoreua 

B paiíoHe K11cyu; 

Ha OCH0B3Hl111 HOBblX rraJieOHTOJIOľl1tJeCKl1X 
H3XOAOK B paiíoHe KHCY!.\ ÔbIJia ycTaHOBJieHa 
cTpaT11rpacj:Jm1 HH)KHeií tJaCTH naJieoreHa pa
tJaHcKoií 11 Ôb!CTPl11.\KOM e)"ll1Hl11.\3X. CoJiaHCKHe 
cnov1 BKJI!OqHJIHCb AO sepxHero rraneol.\eHa )"la)Ke 
Hl1)KHero 301.\eHa; rrecTpbie CJIOH T3KHM o6pa-
30M rrp11Ha)"IJie)KaT rraneou;eHy H 3ou;eHy; óeno
se)KCKHe CJIOJ,I HJ,l)l(HeMy 301.\eHy. ,l],eTaJibHOe 
JIJ,ITQJ!OfJ,IqecKoe 11CCJie)"IOB3HHe II03B0JIJ,IJIO rrpe)"I
JIQ)KHTb HOBbie )"13HHble O HX JIHTOcj.Jau;HaJibHOM 
pa3BHTHH. 

Contribution to the geological structure of "Lower division" of the Paleogene 
in anticlinal zones of the Kysuca area 

Same new results of investigation resulted from detailed geological maps 
of the area, completed for brick raw-material exploration purposes. Litho
logical and paleontological evaluation of anticlinal zanes in the Kysuca 
area accurated until known stratigraphical and lithological relations of the 
area. 

Pri geologickoprieskumných prácach v rámci úlohy Kysucké Nové Mesto -
tehliarske suroviny v rokoch 1969-1974 sme sa zamerali hlavne na „spodný 
oddiel" paleogénu antiklinálnych pásiem magurského flyša v oblasti Kysúc. 
Cieľom bolo prebádať niektoré antiklinálne pásma, n ajmä úseky s prevahou 
ílovca , ako aj možnosť ich využitia v tehliarskej výrobe. 

Záujmová oblasť je súčasťou račianskej a sčasti aj bystrickej jednotky ma
gurského flyša. Lokality, na ktorých spodný oddiel paleogénu vystupuje, sme 
podľa litofaciálnej mapy V. Pes 1 a (1963) zaradili do dvoch litofaciálnych 

* P. g . František B e 1 e š, Geologický prieskum, Geologická oblasť Žilina, ul. Mar
x a - Engelsa 43, 010 01 Žilina. 
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zón: do trnavsko-staškovskej (lokality : Čierne pri Čadci, Milošová, Zborov nad 
Bystricou a Ochodnica) a do oščadnickej (lokalita: Oščadnica). 

Lokality sú iba menšími úsekmi antiklinálnych pásiem, a to: Čierne pri 
Čadci a Milošová skali tského, Oščadnica oščadnického, Ochodnica marikovského 
a Zborov nad Bystricou šlapkovského antiklinálneho pásma. 

Geologickú stavbu ant iklinálnych pásiem sme inter pretovali na základe geo
logického mapovania, geofyzikálnych a technickop rieskumných prác (rýh ). 

V priebehu geologickoprieskumných prác sme dospeli k niektorým novým 
poznatkom o vývoji a rozšírení súvrství a vrstiev „spodného oddielu" paleo
génu. 

Solánske súvrstvie. Zistili sme ho v skalitskom a šlapkovskom pásme na lo
kalite Ochodnica, ktorá je pravdepodobne juhozápadným pokračovaním šlap
kovského antiklinálneho pásma. Vo vývoji solánskeho súvrstvia je v jed not
livých antiklinálnych pásmach niekoľko odlišností. V skalitskom je pomerne 
ostrá hranica m edzi pi eskovcom a zlepencom, ktoré tvoria samostatné lav ice. 
V antiklinálnom šlapkovskom pásme a na lokalite Ochodnica sme zistili pre
važne gradačné zvrstvenie s pozvoľným prechodom od st r ednozrnného pieskovca 
až po zlepenec, ktorý je vždy na báze lavíc. Pieskovec je strednozrnný až 

Obr. 1. Náčrt geologických pomerov lokali ty Čierne p r i Čadci (F. Bel e š 1975) 
1 - solánske súvrstvie, 2 - pestré vrstvy (pa leocénne), 3 - pestré vrstvy (eocénne), 
4 - belovežské vrstvy, 5 - zlínske súvrsLvie (vsetínske vrstvy) , 6 - smer a sklon 
vrst iev, 7 - línia r ezu 

Fig. 1. Sketch map of the Čierne p ri Čadci locali1y (F. Bele š 1975). Explanations: 
1 - the Soláň member, 2 - Variegated beds (Pa leocene), 3 - variegated beds 
(Eocene), 4 - Beloveža beds, 5 - the Zlín mern ber (Vseiín beds), 6 - strike and 
dip of strata, 7 - section line 
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hrubozrnný, vacsmou arkózový. Tvoria ho zrná kremeňa, živca a ílových m i
nerálov. Akcesoricky pristupuje glaukonit, rutil, granát, magnetit, sľuda a se
kundárne minerály (limonit, sericit). Zlepenec je zo zŕn kremeňa, živca a úlom
kov fylitu veľkých 2 až 3 cm. Zlepencové lavice sú m ocné až 1,5 m. Na spodnej 
ploche pieskovcových lavíc možno často pozorovať bioglyfy a mechanoglyfy . 
Pelitická zložka je redukovaná väčšinou na tenké polohy mocné 10-50 cm, 
v ojedinelých prípadoch aj viac. Ílovec je sivý, zelenosivý, sivohnedý a červeno
hnedý (pestré vrstvy). 

Na základe mikropaleontologického hodnotenia vzoriek (D. Kuš í k o v á 
1974) z ílovca solánskeho súvrstvia (lokalita Zborov nad Bystricou; obr. 8) 
.zistené asociácie zaraďujeme do spodného až ,:tredného eocénu. V jednej vzorke 
sa našiel rod Recurvoides. Vyskytuje sa vo vrchnej kriede až spodnom eocéne. 
Okrem toho sme v dvoch vzorkách našli aj schránk y Rotalipor albsko-ceno
manského veku. Pretože kriedový vek súvrstvia je dosť nepravdepodobný, je 
možné, že tieto formy boli preplavené z blízkeho okolia alebo z podložia solán
.skeho súvrstvia, kde môžu byť zavrásnené bloky hornín kriedového veku 
(svedčia o tom dobre zachované schránky). Okrem t ýchto foriem sme zistili aj 
tieto druhy: Ammodiscus hoernessi (K a r r e r), Glomospira charaoides (J on e s 
.a Par ker), Haplophragmoides aff. walteri (Gr z y b). Podľa zistených foriem 
zaraďujeme súvrstvie do vrchného paleocénu až spodného eocénu. 

Pestré vrstvy (paleocénne). Našli sme ich iba v skalitskom antiklinálnom 
pásme na lokalite Čierne pri Čadci a Milošová (obr. 1, 2, 3, 4). Litofaciálne sa 
zhodujú s pestrými eocénn ymi vrstvami, ale odlišujú sa od nich stratigrafickým 
zaradením a mocnosťou vrstiev. Pestré paleocénne vrstvy vytvárajú iba menej 
mocné pruhy alebo šošovky. Výnimkou je len úsek a ntiklinálneho pásma z lo
kality Milošová, kde tieto vrstvy prevažujú nad pestrými eocénnymi v r stvami 
(obr. 3). Sú vyvinuté v typickej fácii červeného až červenohnedého ílovca s prí-
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·Obr. 2. Geologický rez lokalitou Či erne pri Čadci (F. Bele š 1975) 
1 - zlínske súvrstvie (vsetínske vrstvy), 2 - solánske súvrstvie, 3 - pestré vrstvy 
(paleocénne), 4 - pestré vr stvy (eocénne), 5 - belovežské vrstvy, 6 - tektonické 
poruchy 

Fig. 2. Geological profile of the Paleogene at Čierné pri Čadci locality (fi'. B e Ie š 
1975). Explanations: 1 - the Zlín member (Vsetín beds), 2 - the Soláň member, 
3 .- variegated beds (PaJ.eogene) , 4 - variegated beds (Eocene), 5 - Beloveža beds, 

,6 - dislocations 
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tomnosťou žltozeleného ílovca. Ílovce sú tenkodoštičkovite až čriepkovi.te rozpa
davé a sprevádzané tenkými lavičkami kremeňového pieskovca mocného do 

Obr. 3. Náčrt geologických pomerov lokality Milošová (F. B e 1 e š 1975) 
l - solánske súvrstvie, 2 - pestré vrstvy (paleocénne), 3 - pestré vrstvy (eocénne), 
4 - belovežské vrstvy, 5 - zlínske súvrstvie (vsetínske vrstvy), 6 - tektonická po
rucha, 7 - smer a sklon vrstiev, 8 - línia rezu 

Fig. 3. Sketch map of the Milošová locality (F. B e 1 e š 1975). Explanations: 1 -
the Soláň member, 2 - variegated beds (Paleocene), 3 - variegated beds (Eocene) , 
4 - Beloveža beds, 5 - the Zlín m ember (Vsetín beds), 6 - dislocation, 7 -
strike and dip, 8 - profile line 
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Obr. 4. Geologický rez lokalitou Milošová (F. B e 1 e š 1975) 
1 - solánske súvrstvie, 2 - pestré vrstvy (paleocénne), 3 - pestré vrstvy (eocén ne), 
4 - zlínske súvrstvie (vsetínske vrstvy) 

Fig. 4. Geological profile of the Paleogene at the Milošová locality. Explanations: 
1 - the Soláň member, 2 - variegated beds (Paleocene), 3 - variegated belds 
(Eocene) , 4 - the Zlín member (Vsetín beds) 
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15 cm. Na odlučných plochách je častý povlak až zhluky Fe a Mn. Pest ré 
vrstvy sú pomerne silne prevrásnené a tektonicky podrvené. 

Na základe mikropaleontologického hodnotenia vzoriek (D. Kuš í k o v á 1975) 
z oboch lokalít sme tieto vrstvy zaradili do vrchného paleocénu. Vo všetkých 
vzorkách sa našlo toto foraminiferové spoločenstvo: Rhabdamina ex. gr. discreta 
B r ad y, (vo vzorkách je najhojnejšia), Dendrophrya robusta Gr z y b., Tro
chaminoides ex. gr. subcoronatus Gr z y b., Trochaminoides cf. dubius Gr z y b., 
Saccamina placenta Gr z y b., Ammodiscus hoernessi (K a r r e r) , Dendrophrya 
latissima Gr z y b. a Hormosina ovulum Gr z y b. 

Pestré vrstvy (eocénne). Na stavbe skalitského a oščadnického antiklinálneho 
pásma sa zúčastňujú vo veľkej miere . Od paleocénnych vrstiev sa odlišujú 
mocnejším vývojom vrstiev. Ílovec je červený až červenohnedý, s ojedinelými 
tenkými polohami svetlozeleného až žltozeleného ílovca, tenkodoštičkovite až 
čriepkovite rozpadového. Ílovec sa strieda v nepravidelných polohách s ten
kými lavičkami až preplástkami kremeňového glaukonitického pieskovca moc
ného 1-20 cm. Na odlučných plochách je častý povlak Fe a Mn. Podľa minera
logického hodnotenia sú v ťažkej frakcii ílovca zastúpené prevažne karbo
náty a limonitizovaný materiál. V ľahkej frakcii limonitovo-ílovitý materiál 
nad karbonátmi výrazne prevláda. V jednej vzorke z lokality Čierne pri Čadci 
sa našiel sadrovec a anhydrit. Pomer ílovca k pieskovcu je v oboch antiklinál
nych pásmach takmer rovnaký (v skalitskom 15 : 1 až 35 : 1, v oščadnickom 

20 : 1). Z toho vychodí, že ílovec je v úplnej prevahe. 
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Obr. 5. Náčrt geologických pomerov lokality Oščad
nica (F. B e Ie š 1975) 
1 - pestré vrstvy (eocénne) , 2 - belovežské vrstvy, 
3 - pasierbiecky pieskovec, 4 - zlínske súvrstvie 
(kýčerské vrstvy), 5 - smer a sklon vrstiev, 6 -
tektonická porucha, 7 - línia rezu 
Fig. 5. Geological sketch map of the Oščadnica lo
cality (F. B e 1 e š 1975). Explanations: 1 - varie
gated beds (Eocene), 2 - Beloveža beds, 3 -
Pasierbieck sandslone, 4 - the Zlín member (Kýčer 
beds), 5 - strike and dip, 6 - dislocation, 7 -
section line 
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Obr. 6. Geologický rez lokalitou Oščadnica (F. Bele š 1975) 
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1 - zlínske súvrstvie, 2 - pestré vrstvy (eocénne), 3 - belovežské vrstvy, 4 -
tektonická porucha (mylonitizovaná) 

Fig. 6. Geological profile of the Paleogene at lhe Oščadnica locality (F. B e 1 e š 
1975). Explanations: 1 - the Zlín member, 2 - variegated beds (Eocene), 3 -
Beloveža beds, 4 - dislocation 

Mikropaleontologickým hodnotením vzoriek (D. Kuš í k o v á 1975) z oboch 
antiklinálnych pásiem srne zistili, že skalitské antiklinálne pásmo budujú pestré 
vrstvy spodného až stredného eocénu a oščadnické pestré vrstvy spodného 
eocénu. Vo vzorkách sme identifikovali toto .foraminiferové spoločenstvo: Glo
mospira charoides (J one s a Par ker), Glomospira gordialis (J one s a Par
ker), Glomospira gorayski Gr z y b., Ammodiscus hoernessi Re u s s., Rhabda
mina ex. gr. discreta B r a d y, Dendrophrya lat-issima Gr z y b. Spodnoeocénne 
asociácie sú charakteristické iba formou Ammodiscus a Glomospira. 

Do stredného eocénu sme na základe bohatého výskytu Cyclamminn aplectens 
Gr z y b zaradili lokalitu Milošová a Čierne pri Čadci. 

Počas mapovacích prác na lokalite Ochodnica sme zistili pestré vrstvy se
verne od solánskeho súvrstvia na chrbte kóty Košariská v pokračovaní severne 
od kóty Belajov vrch (700 m n. m., obr. 7). Sú z polôh červeného, ojedinele a:j 
sivého a hnedého doštičkovite až čriepkovite rozpadového ílovca mocnosti 
20-100 cm. Ílovec sa strieda s pieskovcovými lavicami, pričom sa dá po
zorovať gradačné zvrstvenie ílovec - pieskovec - zlepenec. Pestré vrstvy po
zvoľne prechádzajú do solánskeho súvrstvia. Ide pravdepodobne o polohy 
pestrých vrstiev, ktoré sú do tohto súvrstvia zavrásnené. Na styku s pieskov
covými lavicami je ílovec silne tektonicky podrvený. Predpokladáme, že tieto 
vrstvy sú juhozápadným pokračovaním šlapkovského antiklinálneho pásma. 
Nevylučujeme , že ide o časť doteraz nezisteného a nepomenovaného ant ikEnál
neho pásma. 

Belovežské vrstvy. Zúčastňujú sa v rozhodujúcej miere na budovaní spod
ného oddielu paleogénu skalitského a oščadnického antiklinálneho pásma, kde 
sú vyvinuté v mocnejsích polohách. Celkom odlišný vývoj majú belovežské 
vrstvy v šlapkovskom antiklinálnom pásme. Vyskytujú sa v ňom len ako 
menšie polohy za vrásnené v solánskom súvrství. 

V skalítskom antiklinálnom pásme (lokalita Čierne pri Čadci a Milošová) sú 
vyvinuté v nepravidelne mocných prerušovaných pruhoch ako drobnorytmický 
flyš, reprezentovaný sivým, modrosivým a zelenosivým tenkodoštičkovite až 
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lastúrnate rozpadavým ílovcom prestúpeným nepravidelnou sieťou kalcitových 
žiliek mocných 1- 2 mm. Ílovec sa v nepravidelnom poradí strieda s tenkými 
lavičkami modrosivého kremeňového pieskovca až piesčitého vápenca prestú
peného nepravidelnou sieťou kalcitových žiliek mocných 1-10 mm. Pieskovec 
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Obr. 7. Náčrt geologických pomerov na lokalite Ochodnica (F. Bele š 1975) 

1 

l - solánske súvrstvie, 2 - pestré vrstvy (bez ~tratigrafického zadelenia), 3 - zlín
ske súvrstvie (kýčerské vrstvy), 4 - pestré vrstvy (marikovského antiklinálneho 
pásma), 5 - zlínske súvrstvie (bystrická zóna), 6 - štrk, 7 - zosuny, 8 - smer 
a sklon vrstiev, 9 - ,ektonická porucha, 10 - tektonická línia podľa A. Maté j
k u - Z. R ot ha (1948) oddeľujúca bystrickú jednotku od račianskej, 11 - predpo
kladaný priebeh tektonickej línie oddeľujúcej bystrickú jednotku od račianskej podľa 
F. B e 1 e ša (1977) 

Fig. 7. Geological situation on the Ochodnica locality (F. B e 1 e š 1975). Explana
tions: 1 - the Soláú membe r, 2 - variegated beds, 3 - the Zlín member (Kýčer 
beds), 4 - variegated beds of the Marikovská antícline zone, 5 - the Zlín member 
(Bystrica zone), 6 - grave!, 7 - landslide, 8 - strike and dip, fl - dislocation, 10 -
overthrust line between the B ystrica and Rača units according to A. Maté j k a -
Z. R ot h (1948) , 11 - supposed course of the overthrust lin e according to the 
a uthor 
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Obr. 8. Náčrt geologických pomerov lokality Zborov 
nad Bystricou (F. B e 1 e š 1975) 
1 - solánske súvrstvi -2 , 2 - belovežské vrstvy, 3 -
smer a sklon vrstiev, 4 - tektonická porucha, 5 -
štrk 
Fig. 8. Geological situation or,_ the Zborov nad Bys
tricou Jocality (F. B e 1 e š, 197 5). Explanations : 1 -
the Soláň mcmber, 2 - Beloveža bed~, 3 - strike 
and dip of strata, 4 - dislocati~n, 5 - gravel 

miest ami hojne impregnovali zrniečka pyritu veľké až 1 mm (lokalita Čierne 
pri Čadci). 
Oščadnické antiklinálne pásmo na rozdiel od skalitského a šlapkovského 

antiklinálneho pásma budujú prevažne belovežské vrstvy, vyvinuté v pruhu 
širokom asi 700 m. Pruh je miestami zredukovaný do šírky 30-50 m (obr. 5, 6). 
Dobre sú odkryté v záreze potoka Hrabovec v dÍžke okolo 200 m. Belovežské 
vrstvy sú tam vyvinuté ako drobnorytmický flyš, s prevahou ílovca nad kre
meňavým pieskovcom (1--10 cm, ojedinele až 40 cm). Celé súvrstvie je veľmi 
prevrásnené a má veľa drobných tektonických porúch. 

V šlapkovskom antiklinálnom pásme belovežské vrstvy zastupuje zelený, 
olivovozelený a hnedý ilovec, vyskytujúci sa ako polohy mocné 10-600 cm. 
Ílovec sa strieda s pieskovcovými lavičkami mocnými 5- 10 cm, ojedinele až 
150 cm. V spodnej časti belovežských vrstiev sme zistili hnedočervený ílovec 
v dvoch polohách mocných 10 a 20 cm. 

V skalitskom antiklínálnorn. pásme je pomer medzi ílovcom a pieskovcom 
10 : 1, v oščadnickom 15 : 1 a v šlapkovskom 6 : 1. V oščadnickom pásme sme 
objav ili aj úseky so zvýšeným výskytom pieskovcových lavičiek. V nich klesá 
pomer ílovca k pieskovcu až na 5 : 1. 

Na základe mikropaleontologického hodnotenia vzoriek (D. Kuš í k o v á 
1975) sme b elovežské vrstvy antiklinálnych pásiem zaradili do spodného eocénu. 
Vo vzorkách sme našli. t akéto foraminiferové spoločenstvo: Rhabdamina sp., 
Dendrophrya execelsa Gr z y b. , Dendrophrya latissima Gr z y b., Glomospira 
charoides (J one s a Par ker), Glomospira gordialis (J one s a Par ker), 
Trochaminoides sp., Trochaminoides ex. gr. subcoronatus Gr z y b. 

Okrem uvedených liiologických, stratigrafických a faciálnych odlišností 
vo vývoji vrstiev v antiklinálnych pásmach „spodného oddielu" paleogénu ra-
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čianskej jednotky upozornuJeme aj na hranicu medzi bystrickou a račianskou 
jednotkou na lokalite Ochodnica. Na tektonickej mape magurského flyša 
A. Matej ku - Z. R ot ha (1948) sa interpretuj e južne od obce. V záreze 
potoka Ochodničianka, asi 300 m severne od JRD, sme zistili tektonicky poru
šené súvrstvie, ktoré by mohlo byť zvyškom marikovského antiklinálneho pás
ma. To nás nabáda posunúť hranicu medzi račianskou a bystrickou jednotkou 
do údolia Ochodničianky, teda asi 0,5 km severnejšie, ako ju vedie A. Ma
tej k a a Z. R ot h (obr. 7). 

Podobne sme interpretovali v skalitskom antiklinálnom pásme (lokalita Mi
lošová) zlom smeru SZ-~JV (obr. 3). Tento zlom pravdepodobne súvisí s plochou 
nasunutia magurskej jednotky na sliezsku. 

Záver 

Doterajšie výskumné práce o západnej časti magurského flyša sú staršie. 
V príspevku sme uviedli niektoré nové poznatky o litologickom vývoji flyšo
vých vrstiev „spodného oddielu" paleogénu račianskej a bystrickej jednotky 
získané počas geologickoprieskumných prác v oblasti Kysúc. Vzhľadom na za
meranie prieskumných prác sme položili dôraz nielen na kvalitatívne znaky, 
ale aj na kvantitatívne ukazovatele, a to na vzájomný pomer pelitickej a psa
mitickej zložky v antiklinálnych pásmach. Pozornosť sme venovali aj strati
grafickému zaradeniu súvrství a ich mineralogicko-petrografickému zhodnote
niu. 

Solánske súvrstvie. Zistili sme niekoľko odlišnosti vo vývoji antiklinálnych 
pásiem. Súvrstvie je fáciou pieskovcovo-zlepencových vrstiev. Zatiaľ čo v ska
litskom antiklinálnom pásme možno uviesť pomerne osirú hranicu medzi pies
kovcom a zlepencom, ktoré tvoria samostatné lavice alebo polohy, v šlapk ov
skom pásme ide o pozvoľný prechod s výrazným gradačným zvrstvením od 
strednozrnného pieskovca až do zlepenca. Ďalším výrazným znakom vo vývoji 
solánskeho súvrstvia je mocnosť. V skalitskom antiklinálnom pásme ide len 
o nesúvislé pruhy alebo šošovky, v šlapkovskom pásme je vyvinuté v širokom 
pruhu, pričom ostatné vrstvy sú zastúpené iba podradne. 
Podľa mikrofauny z pelitickej časti sme ich začlenili do vrchného paleocénu 

až spodného eocénu. 
Pestré vrstvy. Na základe mikrofauny sme odlíšili a v ymedzili paleocénne 

pestré vrstvy a eocénne pestré vrstvy, k toré sa zo stránky litologického vývoj a 
neodlišujú. Odlíšili sme ich iba stratigrafickým zaradením podľa prevládajú cej 
formy pre paleocén Hormosina ovulum Gr z y b . a m ocnosti ich vývoja v jed 
notlivých antiklinálnych pásmach. Paleocénne pest ré vrstvy sme zistili iba 
v skalitskom pásme, a to v podobe prerušovaných pruhov alebo menších šo
šoviek. Naopak eocénne pestré vrstvy zistené v skalitskom a oščadnickom an ti
klinálom pásme sú vyvinuté v súvislejších a m ocnejších pruhoch a majú 
v geologickej stavbe spodného oddielu paleogénu antiklinálnych pásiem vý
razné postavenie. 

Pestré vrstvy nájdené na lokalite Ochodnica sa litologicky od pestrých vrstiev 
skalitského a oščadnického antiklinálneho pásma neodlišujú. Stratigraficky 
sa nám ich nepodarilo presnejšie zhodnotiť. 

Belovežské vrstvy. S ú vyvinuté ako drobnorytmický flyš, v ktorom pelitická 
zložka silne prevláda nad psamitickou . V rozhoduj úcej miere sa zúčastňujú 
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na budovaní „spodného oddielu" paleogénu skalitského a oščadnického antikli
nálneho pásma. Odlišný vývoj majú iba belovežsk é vrstvy v šlapkovskom pás
me, v ktorom sa vyskytujú len ako šošovky zavrásn ené v solánskom súvrství. 
Naproti tomu oščadnické antiklinálne pásmo budujú prevažne belovežské 
vrstvy, ktoré tvoria okolo 700 m široký pruh, miestami sú však široké len 
30- 50 m. Belovežské vrstvy tam reprezentujú spodný eocén. 

Hranicu medzi bystrickou a račianskou jednotkou sme sledovali n a lokalite 
Ochodnica. V záreze potoka Ochodničianska sme zistili tektonicky porušené 
súvrstvie zložené zo strednozrnného až hrubozrnnéh o pieskovca, zlepenca a ílov
ca, ktoré by mohlo byť zvyškom marikovského antiklinálneho pásma. Do tohto 
priestoru posúvame hranicu medzi račianskou a bystrickou jednotkou, teda 
asi 0,5 km severnejšie, ako ju interpretovali A. Maté j k a a Z. R ot h (1948). 

V skalitskom antiklinálnom pásme (lokalita Milošová) sme interpretov ali tek
tonický zlom smeru SZ-JV. Predpokladáme, že súvisí s plochou nasunutia 
magurskej jednotky na sliezsku. 

Doručené 18. 12. 1977 
Odporučil B. Leško 
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Contribution to the geological structure 
of "Lower division" of the Paleogene 

in anticlinal zanes of the Kysuca area 

FRANTIŠEK BELEŠ 

Previous research in the western part of the Magura flysch belt is of older 
date. New knowledge on the lithological development of flysch sequences in 
the "Lower division" of the Paleogene in the Rača and Bystrica units has 
been obtained in the course of exploration in the Kysuca area. During the 
field workings, qualit ative and quantitative relations of pelitic and psammitic 
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constituent in anticlinal zones were investigated. Besides mineralogical and 
petrographical description of rocks, st ratigraphical evaluation of investigated 
,:equences has been carried out as well. 

The Soláň member. Some differe nces have been ascertained in the develop
ment of individual anticlinal zones. T he typical facies is represented by 
sandstone - conglomerate lithology. A relatively sharp boundary occurs be
tween sandstone and conglomerate in the area of the Skalitské anticlinaJ zone. 
On the contrary, continuous transihons have b een ascert ained in the Šlap
kovice anticlinal zone, where graded bedding occurs in transitions from con
glomerate to rnndstone. Similarly, differences have been revealed in t hicknesses. 
In the fir st case, the Soláň member is developed only discontinuosly, in the 
second one a broad belt of the Soláň member outcrops whereas other b2ds of t he 
Paleogene are only subordinated. According to ascertained and described micro
faunal spectrum, the Soláň membec belongs to the Upper Pale'.lcene and 
Lower Eocene. 

The Variegat ed beds. On the base of determined microfa unal r emmnants, 
Paleocene and Eocene age of variegated beds has been determined. Differences 
in lithological content do not occur, Paleocene has been delimited only accord
ing to prev ailing form of I-Iormosina ovulum Gr z y b. Thic!rnesses of variegated 
beds differ considerably in single anticlinal zones as well. Paleocene age of 
beds has been ascer tained in the Skalitské anticlinal zone, where interrupted 
occurences and small lenticules of variegated beds occur only. To the contrary, 
variegated beds o,f Eocene age occur as continuous and thick belts in the Ska
litsk é and Oščadnica a nticlinal zone where they form considerable part of the 
edifice. 

Variega ted beds of the Ochodnica locality do not di.ffer by lithology from 
variegated beds in the Skalitské and Oščadnica anticlinal zones. 

The Beloveža beds. The development of Beloveža beds occurs in the form 
of fine-bedded rhytmic flysch where pelitic const ituen t overweighs the psammi
tic development. Prepondary part of the Skalitské and Oščadnica anticlinal 
zone is built by the Beloveža b ed~ Ancther development of these beds occurs 
in the Š lapkov anticlinal zone. There the Beloveža beds form only lenticules 
in the folded edifice of the Soláň member. ľo the contrary, prepondary part 
o.f the Oščadnica anticlinal zone is built by the Beloveža beds. In the last case, 
the Beloveža beds outcrop in a 700 m broad belt and only locally, the breadth 
of trre-- belt decreases to 30--50 m on the surface. Age of the Beloveža beds 
w as there ascertained to be Lower Eocene 

A special mention should be paid to the boundary between the Bystrica 
and Rača unit on the Ochodnica locality. Between b oth units, a tectonically 
disturbed sequence of medium to coarse gr a ined sandstone and conglomer ate 
alternating with claystone development has been ascertained. Probably, the 
sequence may r epr esent relics of the Marikovská anticlinal zone. In this case, 
the boundary between the Rača and Bystrica units should be about 500 m more 
northernly as previously delimited by A. Matej k a - Z. R ot h (1948). 

A fault line has b een delimited in the Skalitské a nticlinal zone at the 
Milošová locality. The fault, according to res u.lts is connected with the thrust 
plane of the Magura unit over the Silesian unit of the Outer Carpathians. 

Preložil I. Varga 
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AKTUALITY 

Medzinárodné sympózium o stredoeurópskom perme 
(Varšava 27.~29. 4. 1978) 

JOZEF VOZÁR 

Geologický ústav vo Varšave, jeho pracovisko v Kielci a Poľská geologická spo
ločnosť (PTG) zorganizovali v dňoch 27.-29. apríla 1978 medzinárodné sympózium 
o stredoeurópskom perme (predsedom organizačného komitétu bo;_ prof. dr. S. De
powski a tajomníkom dr. T. M. Peryt). Pred pracovným ,:asadaním sa uskutočnila 
exkurzia do Svätokrížskych hôr, ktorú pripravilo pracovisko v Kielci. Na exkurzii 
a zasadaní sa zúčastnili vedeckí pracovníci zo ZSSR, NDR, MĽR, BĽR, NSR, F ran
cúzska, Veľkej Británie, Svédska, Holandska, USA, K anady, z usporiadajúcej PĽR 
a štyria pracovníci z ČSSR. Aj keď hlavnou témou sympózia bol centrálnoeurópsky 
perm, prevládali na ňom odborníci na perm varískej Paleoeurópy a len 3-4 účast
níci boli špecializovaní na výskum permu alpsko-karpatsko-balkánskej časti Európy. 
Aj preto sa prevažná časť z takmer 50 referátov dotýkala varískych molasových ba-
zénov Poľska, NDR, NSR a Britských ostrovov. 

Tematicky možno práce sympózia rozdeliť do niekoľkých skupín: 
1. Stratigrafia (biostratigrafia a litostratigrafia) permu, najmä so zameraním na vý

voje v PĽR, NDR a vzťahy k západouralskej oblasti. 
2. Paleogeografia permu orientovaná na výsledky podrobného výskumu jednotli

vých oblastí, ale aj oveľa širšie , na Britské ostrovy, západnú časť Skandinávskeho 
polostrova v nadväznosti na severoeurópske bazény (saarský, saalský, západopoľský, 
sudetský, severopoľský). 

3. Vulkanizmus, jeho rozsah , celková charakteristika, magmatické trendy a spätosf 
s tektonikou. V súvislosti s efuzívami sa obrátila pozornosť aj na datovanie výlevov 
viacerými metódami izotopického rozpadu (Rb/Sr, K /Ar, Rb 86- 87). 

4. Nerastné suroviny v p erme (najmä evapority, tzv. medené pieskovce a bridlice, 
barytová mineralizácia, ílové minerály, nafta a plyn). 

5. Korelácia s inými oblasťami. Autori sa tu zaoberali takmer výlučne koreláciami 
v rámci dobre preskúmaných bazénov varískej Paleoeurópy. Okrajovo sa uviedli 
vzťahy k západouralským vývinom permu. Otázky vzťahu k permu alpínskej oblasti 
sa neriešili. Ak sa aj niektoré referáty dotýkali permu alpínske i sústavy, ani v dis
kusii sa z toho nerobili nijaké závery. Pracovné rokovanie sa n evenovalo ani vzťahu 
k východouralskému (západosibírskemu) permu. V budúcnosti sa bude treba strati
grafiou permu zapodievať podrobnejšie, a io v celoeurópskom meradle. V súlade 
s takouto požiadavkou predložil dr. H. Kozur (Meiningen) koreláciu doterajších 
členení perma na základe výskumu fauny, flóry, a t o v súlade s litologickým vý
vojom. 

Paleogeografia stredoeurópskeho permu je dnes spracovaná veľmi precízne najmä 
zásluhou geológov z P I~R, N DR, NSR a Veľkej Británie. Bazény sú detailne pre
bádané, a tak materiál, ktorý pťedniesol prof. dr. G. Richter-Bernburg (Hannover), 
bol viac kompilačnou, ale zato ucelenou prácou opretou o výsledky mnohých báda
teľov uvedených krajín. Hlavná oblasť kumulácie severoeurópskeho p ermu bola 
medzi západným okrajom Skandinávskeho polostrova a východnou častou Britských 
ostrovov (vzhľadom na dnešnú svetovú orientáciu 5merov S-J). V južnej časti sa 
táto oblasť rozvetvovala na niekoľko častí (v dnešnej or ientácii SV-JZ, S-J, SZ-JV) 
- saarskú, saalskú, sudetskú, sliezsku. Všetky mali charakter mohutných trógových 
štruktúr s výrazným uplatnením. synsedimentárnej tek toniky a vulkanizmu. Smerom 
na J trógové bazény postupne vyznievali. Osobitná sk upina čiastkových a čiastočne 

izolovaných bazénov je v centrálnom a severovýchodnom Poľsku, s maximálnym 
Pokračovanie na s. 575 
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KRONIKA 

Na jubileum prof. Valentíny Andrusovovej 

24. októbra l 9i8 sa do?iva významného životného jubilea prof. Valen tina Andruso
vová, verná členka československej geologickej spoločnosti a Slovenskej geologickej 
spoločnosti od ich založenia. S menom jubilantky je úzko spätá prekladateľská čin
nosť vedeckej geologickej literatúry do ruštiny a francúzštiny, čím sa veľkou mierou 
zaslúžila o šírenie dobrého mena československej geológie, najmä problematiky týka
júcej sa Západných Karpát. Osobitne treba vyzdvihn úť, že jubilantka dodnes patrí 
medzi najfundovanejších odborných prekladateľov do spomenutých jazykov. Túto 
činnosť zvládla na vynikaj úcej úrovni vďaka hlbokému p oznaniu ruštiny a francúz
štiny, ktoré získala na popredných európskych školách, ako aj širokému rozhľadu 
v geologickej problematike. 

Prof. Valentína Andrusovová sa narodila 24. októbra 1893 v L eningrade. Základnú 
a strednú školu (5 t ried gymnázia) absolvovala v Mosk ve a skúšku dospelosti vy
konala v Žen eve. Po úspešnom ukončení strednej školy sa zapísala na Prírodo
vedeckú fakultu v Lausanne. Už počas vysokoškolského štúdia ju zaujali prednášky 
z geológie, ktoré navštevovala u svetoznámeho profesora M. Lugeona, ako aj pred
nášky E. Gagnebena a N. Oulianova. V roku 1923 dostala diplom Licence es sciences 
.a pod vedením profesora N. Oulianova pokračovala v štúdiu pyroxénov metódou 
Fedorovho mikroskopu. 

Záujem o filológiu sa u nej prejavil už počas štúdia vo švajčiarsku, kde ako 
,externistka navštevovala niektoré prednášky na filologickej fakulte. 
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V roku 1925 prišla do Prahy. Vedomosti z geológie si prehlbovala u profesora 
F. SJavíka a R. Kettnera. Súčasne p racovala v laboratóriu dr. V. Veselého a m á 
zásluhu o zavedenie F edorovej metódy u profesora A. Orlova. 

Už v roku 1926 sa začala venovať odborným p r ekladom z geologických vied. 
Prekladateľské schopnosti si prehlbovala na Inštitúte E . Denisa. Získané vedomosti 
z geológie a filol ógie, ako aj vlastná precíznosť sa odzrkad lili v kvalite odborných 
prekladov v rozličných geologických časopisoch. Ťažisko je j prekladateľskej činnosti 
v rokoch 1926-1938 bolo v časopisoch ú stredrn0ho ú stavu geologického v Prahe. 
Z tohto obdobia si osobi tnú pozornosť zasl uhujú preklady práce O . Pacáka T éšinity, 
J. Baštu L 'unitéde la force ... , a hlavne syntetizujúca práca o stavbe Západných 
Karpát D. Andrusova - A. Matéjku Guide des excursions dans les Carpates occi
dentales, ktorá vyšla pri príležitosti III. zjazdu KBGA v roku 1931 v Československu. 

Po prechode do Bratislavy v roku 1939 sa jej odborná prekladateľská činnosť po
stupne sústredila n a geologické časopisy, ktoré začal vydával Ge:il'.Jgický ústav 
D. Štúra (Geologické práce - Zošity, Geologické práce - Správy, Zapadné K arpaty 
atď.) , ako aj na Geologický zborník SAV a Acta geologica et geographica Univer
sitatis Comenianae. 

Jubilantka má aj veľkú zásluh u o preklady odborných geologických prác do ruš
tiny, ktoré sa začali zverejňovať od roku 1945 . Osobitný význam má jej pedago
gická činnosť na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, kde pósobila od roku 1945 
až do odchodu na dôchodok v roku 1965. Tu vyučovala ruštinu a istý čas viedla 
katedru cudzích jazykov a n eskoršie katedru ruštiny, ako aj prípravu ašpirantov. 
Vi edla aj štúdium popri zamestnaní v Bratislave, Žiline, vo Zvolene a v Nitre. Na 
Vysokej škole ekonomickej v Bratislave napísala s kolektívom a utorov učebnice 

z ruské h o jazyka (1960, 1962, 1964) . 
Treba ešte uviesť, že okrem geologických prekladov a spomenutých pedagog ic

kých prác prekladala aj odborno-populárnu literatúru o slovenských jaskyniach 
(A. Droppa: Dobšinská ľadová jaskyňa, Važecká jaskyňa, Gombasecká jaskyňa, 

Domica atď.; R. Roubal: Tatramké doliny; I. Sutóris - M. Mahdalin : Slovensko 
a iné. 

Jubilantka aj po odchode do dôchodku zostala verná prekladateľskej činnosti 

v geológii, má ustavičný záuj em o činnosť Slovenskej geologi ckej spoločnosti , pra-
videlne sa zúčastňuje na všetkých jej podujatiach. Až dodnes je prof. Valen t ína 
Andrusovová veľmi aktívna a s veľkým oduševnením naďalej prekladá odborné 
práce, za čo jej Slovenská geologická spoločnosť, ako aj celá československá geolo
gi cká pospoli tosť ďakuje a do ďalšieho života želá mnoho zdravia a osobnej spokoj
nosti. 

O. Fusán - O. Samud 
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KRONIKA 

Prof. RNDr. Milan Mišík, DrSc., päťdesiatročný 

3. novembra 1978 sa v plnom zdraví, pracovnom nadšení a pri perspektívnych 
predsavzatiach do budúcnosti dožíva päťdesiatich rokov prof. RNDr. Milan Mi
šík, DrSc. P ri významnom životnom výročí sa jubilant môže s potešením a hrdo 
pozerať aj na doterajšie výsledky svojej práce. 

Milan Mišík na Katedrn geológie Univerzity Kamenské ho nastúpil po rigoróznych 
skúškach roku 1952 ako asistent u prof. D. Andrusova. Kandidátsku di zertačnú prácu 
obhájil v roku 1956 a docentom sa stal v roku 1961. Vedú cim katedry bol až do jej 
zlúčenia s katedrou paleontológie (1966-1970). Za mimoriadneho profesora ho vy
menovali v roku 1970 a v tom istom roku sa stal doktoro m geologicko-mineralogic
kých vied. 

Zo sledovania odborného rastu prof. M. Miší ka je na prvý pohľad zrejmé je ho 
nadanie a príkladná usilovnosť. Veľmi skoro zvládol sedimentárnu geológiu a sústre
dil sa na vedeckovýskumnú prácu. Oblasťou jeho záujmu je na jmä sedimentárna 
petrografia, analýza fácií a mikrofácií , osobitne karbonátových hornín, diagen éza 
karbonátov, paleografia m ezozoika a petroarcheológia. 
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Prvá desiatka jubilantových prác je orientovaná sedimentárno-petrograficky. Išlo 
-o bádanie ťažkých minerálov neogénnych formácií východného Slovenska a Podunaj
skej nížiny uskutočnené v spätosti so základným uhoľným prieskumom. Ďalej skúmal 
petrografiu viateho piesku Záhorskej nížiny, ako aj zloženie ťažkých minerálov gra
nitu Malých Karpát. 

V ďalšej desiatke prác sa prof. M. Mišík postupne preorientoval na analýzu fácií, 
ale najmä mikrofácií karbonátových sedimentov triasu, jury a kriedy Západných 
Karpát. Veľkú pozornosť venoval nielen stratigrafii a paleontológii, ale aj analýze 
sedimentárneho prostredia a genéze sedimentov. V tomto odbore dospel k novým 
poznatkom dôležitým pre základný aj aplikovaný výskum a stal sa výraznou vedec
kou osobnosťou. Vo svojom základnom diele Litologický profil manínskou sériou 
(1957) poukázal na širokú závislosť organizmov od sedimentárneho prostredia, ktoré 
ich obklopuje. V ďalších prácach, v ktorých je mnoho priekopníckych uzáverov, sa 
prejavilo úsilie nájsť oporné a korelovateľné mikrofácie jury a kriedy Západných 
Karpát. .Jubilant dokázal, že pri karbonátových horninách pelagického a hlbokomor
ského pôvodu, v ktorých niet makrofauny, a také sú mnohé triasové jurské a spodno
kriedové formácie Západných Karpát, je štúdium mik rofácií nevyhnutné. Coskoro sa 
ukázalo, že význam mikroťácií presahuje rámec stratigrafie mezozoika, že sa dajú 
využiť aj pri osvetľovaní paleoklimatických, paleogeografických, ale aj paleotekto
nických (štúdium mikrofácií vo valúnoch zlepencov a exotík) pomerov karpatskej 
geosynklinály. V tomto ohľade je osobitne významná práca Mikrofacies of the 
Mesozoic and Tertiary limestone of the West Carpath ians (1966). Autor v nej zhrnul 
poznatky z väčšiny známych vápencových fácií a formácii Západných Karpát. V tom 
čase nemala také komplexné a rozsiahle dielo ani jedna susedná krajina. Túto sku -
točnosť akcentovali mnohí recenzenti a práca mala veľký ohlas v medzinárodnom 
meradle, a to nielen v Európe. 

Prof. M. Mišík bol však uznávaným odborníkom v otázkach mikrofácií karbonátov 
už pred jej vydaním. Zásluhou radu jeho výskumov (napr. koralovo-riasového vá
penca v paleogéne Myjavskej pahorkatiny - s J. Zelmanom, liasových fácií Veľkej 

Fatry, paleografie liasovýcll súborov - s M. Ral,úsom) sa niektoré fácie stali lepšie 
prepracovaným modelom na porovnávanie ako fácie z klasických alpských terénov. 

V príspevku nemôžeme analyzovať všetky práce, k toré jubilant publikoval doma 
a v zahraničí. Osobitnú pozornosť si však zasluhujú tie, v ktorých prepracoval dia
genézu karbonátov (1968), aspekty rekryštalizácie a opísal rad nových štr uktúr 
a príznakov, ktoré sa doteraz vo svetovej literatúre neuvádzajú (pozri Bathurst 1972, 
Folk 1973). Jeho záujem o túto problematiku prezrádzajú aj práce významné z pe
dagogického aspektu. Vďaka jubilantovi je u nás ter minológia a klasifikácia karbo
nátových hornín výstižná a pomerne jednotná. 

V j ubilantovej produkcii sú aj diela zo styčných odborov archeológie a paleonto-
lógie, ktoré sú, zdá sa, jeho naturelu mimoriadne blízke. Prezrádzajú výborný , 
postreh, ktorý je pre prof. M. Mišíka príznačný. V ostatnom období zdôrazňuje 

význam bádania mikrofácií pri paleografických rekonštrukciách a pri štúdiu plat
ňovej tektoniky. 

Jubilant je dobrý a skúsený pedagóg. Prednáša všeobecnú geológiu, regionálnu 
geológiu ČSSR, regionálnu geológiu sveta, stratigrafiu a náuku o fáciách. V týchto 
odboroch vyškolil viacej vedeckých ašpirantov. Prednášal na univerzite v Havane 
(1963- 1906) , v Segedíne (1971) a v Krakove (Hľl5). V odbor e analýzy karbonátových 
fácií má žiakov aj v iný ch krajinách. Má dar prednášať a viesť študentov a ľahko 
si získava ich sympatie. 

Pri význačnom životnom jubileu za všetkých našich geológov ďaku j eme prof. 
RNDr. Milanovi Mišíkovi, DrSc., za jeho doterajšie dielo a do ďalších desaťročí mu 
úprimne želáme úspešné splnenie cieľov, ktorých má iste nemálo. 

Róbert Marschalko 
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K RONIK A 

Prof. RNDr. Cyril Varček, CSc., päťdesiatročný 

Uprostred činorodej práce sa 26. novembra 1978 dožil päťdesiatich rokov prof. 
RNDr. Cyril Varček, CSc., vedúci Katedry nerastných surovín Prírodovedeckej fa 
kulty Univerzity Kamenského v Bratislave a významný predstaviteľ slovenskej ložis
kovej geológie. 

J ubilant sa narodil v Hornom Srní v okrese Trenčín. Po maturite na štátnej uči
teľskej akadémii v Bánovciach nad Beb ravou začal v roku 1948 študovať na Prírodo
vedeckej fakulte UK prírodopis a zemepis. Od 3. ročníka sa špecializoval na geoló
giu. Vysokoškolské štúdiá dokončil na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity 
v Prahe roku 1952 a tam hneď po ukončení získal titul RNDr. Po návrate na bra
t islavskú fakultu, kde bol asistentom na mineralogicko-petrografickom ústave už ako 
študent, absolvoval vedeckú ašpirantúru na novozriadenej katedre nerastných su
rovín u doc. RNDr. B. Cambela. Tam zároveň začal prvýkrát na Slovensku syste
maticky prednášať ložiskovú geológiu. V roku 1959 obhájil dizertačnú prácu Metalo
genetické pomery okolia Rožňavy v Spišsko-gemerskorn r udohorí, a získal vedeckú 
hodnosť kandidáta geologicko-mineralogických vied. V roku 1961 sa habilitoval 
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prácou Postavenie sideritovej mineralizácie v Západných Karpatoch a jej vývoj 
v čase a priestore a začiatkom roku 1963 sa stal docentom ložiskovej geológie. Po 
odchode· prof. Cambela do Slovenskej akadémie vied sa v roku 1963 stal prof. Varček 
vedúcim Katedry nerastných surovín a geochémie Prírodovedeckej fakulty UK. 
Mimoriadnym profesorom ložiskovej geológie je od r. 1973. 

Pri pohľade na 26-ročné pôsobenie jubilanta na fakulte i mimo nej treba vysoko 
hodnotiť jeho široký záber. Významne prispel k výchove niekoľko sto absolventov 
geológie. Z nich sa asi 150 zameralo priamo na ložiskovú geológiu a predstavujú už 
významnú časť geologických kádrov pracovísk základného i aplikovaného výskumu, 
prieskumu a ťažby nerastných surovín na Slovensku . Mnohých priamo viedol pri 
diplomových a neskôr pri rigoróznych a ašpirantských prácach, mnohých usmer
ňoval ako konzultant, recenzent či oponent ich výskumných správ a publikácií. 

Významný je jubilantov prínos do rozvoja slovenskej vedy. Hoci je rodákom 
zo západného Slovenska, už od študentských rokov sa mu stala najbližšou naša 
najvýznamnejšia rudná oblasť - Spišsko-gemerské rudohorie - a z nej najmä 
Ro2:ňava, Nižná Slaná, Čučma, Medzev, Drnava, Zlatá Idka, Hnilec. Svojou mravčou 
prácou výrazne rozšíril najmä poznatky o minerálnom zložení rúd, opísal mnohé 
minerály, ktoré boli dovtedy v tejto oblasti neznáme. 

Najdôkladnejšie rozpracoval otázky sukcesie a regionálnej zonálností hydroter
málnej mineralizácie, ako aj problémy vzniku, zdroja a veku zrudnenia v celej 
oblasti. V neskoršom období sa zaoberal aj problémami meta1ogenetického vývoja 
celých Západných Karpát. Dôležitá bola jeho účasť v príprave komplexnej geolo
gickoložiskovej študie Spišsko-gemerského rudohoria. Vypracoval hlavné kapitoly 
jej ložiskovej časti a zostavil metalogenetickú mapu Lejto oblasti v mierke 1 : 50 OOO. 

Jubilant priekopnícky aplikoval niektoré moderné metódy pri výskume minerálov 
(napr. Ni - Ca-minerálov, Bi-sulfosolí, uránovej mineralizácie a i.). Osobitne treba 
vyzdvihnúť aplikáciu termometrických metód pri búdaní sfaleritov, kélrbonátov a ďal
ších minerálov. 

Výskumnú prácu zameriaval prof. Varček na dôležité teoretické a praktické prob
lémy, preto je už dlhé roky koordinátorom hlavnej úlohy štátneho programu základ
ného výskumu ložísk nerastných surovín na Slovensku a v ostatnom období sa 
vo veľkej miere zúčas tňuje aj na riešení metalogenézy celého alpínskeho pásma 
v rámci multilaterálnej spolupráce akadémií vied socialistických krajín. 

Prof. Varček vykonal kus práce pri organizácii a vedení kongresov, konferencií, 
sympózií, zjazdov a exkurzií s medzinárodnou účasťou u nás a sám sa zúčastnil na 
podobných podujatiach v zahraničí. Navštívil rad vedeckých a vysokoškolských pra
covísk a ložísk v ZSSR, Poľsku, Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku, NDR, Rakúsku, 
NSR, Veľkej Británii a v Kanade, čo mu umožnilo získať široký prehľad o proble
matike rudných ložísk a metodike ich výskumu. 

Presvedčivým dôkazom o rozsishlej a plodnej činnosti jubilantél je aj jeho publi
kačná činnosť. Napísal do 60 odborných príspevkov v našich aj zahraničných od
borných časopisoch a zborníkoch. Nezanedbával ani vedecko-popularizačnú a osve
tovú činnosť. Publikoval niekoľko prác popularizačného charakteru, mal viaceré 
prednášky pre širšiu verejnosť, vypracoval scenár na inštaláciu lož.iskového oddelenia 
Slovenského banského múzea D. Štúra v Banskej Štiavnici a dlhé roky pracuje 
v Socialistickej akadémii SSR. 

Pri tejto príležitosti nemožno obísť ani rozsiahlu činnosť jubilanta v mnohých 
funkciách. Počas 20 rokov pracoval v rozličných funkciách v našej Slovenskej geo
logickej spoločnosti pri SAV, naposledy bol 8 rokov jej predsedom. Je členom 

IAGOD a členom jeho čs. výboru, členom Cs. výboru COFFI, členom čs. komisie 
KBGA pre mineralógiu a geochémiu, členom čs. národného geologického komitétu, 
koordinačnej rady kľúčovej úlohy pri ČSAV a radu ďalších odborných, pedagogic
kých a kvalifikačných komisií, vedeckých rád a redakčných rád Geologického zbor-
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Tiíka SAV, časopisu Mineralia slovaca a Acta geologica et geographica Universitatis 
Comenianae. 

Popri rozsiahlej pedagogickej a vedeckej činnosti prof. C. Varček vykonával a aj 
v súčasnosti vykonáva funkcie v politických a spoločenských organizáciách na Prí
rodovedeckej fakulte UK. 

Sústavné úsilie jubilanta a katedry, ktorú vedie. spolupracovať s ostatnými geolo
gickými inštitúciami na Slovensku ocenili pamätnými med ailami Vysoká škola tech 
nická v Košiciach, Geologický prieskum, n. p., Spišská Nová Ves, Železorudné bane 
Rudňany, Technické múzeum Košice a čs. uránový priemysel. 
Päťdesiatročné jubileum prof. RNDr. Cyrila Varčeka, CSc., nie je medzníkom 

v jeho práci. Zastihuje ho v plnej sviežosti a pracovnom nadšení. Celá naša geolo
gická a banícka verejnosť oceňuje jubilanta ako významného pedagóga, vedca, 
odborníka, ale aj ako priateľského, kolegiálneho a optimizmom prekypujúceho člo

veka. Na jeho významné životné jubileum mu blahoželáme a prajeme veľa ďalších 
životných a pracovných úspechov pri rozvíjaní slovenskej ložiskovej geológie. 

M. Háb e r 

Pokračovanie zo s. 568 
rozšírením v thuringu. Smerom na V čiastočne pokračuj ú na území ZSSR. Samo
statnú skupinu bazénov smeru S- J predstavuje západouralská oblasť. 

Vo všetkých uvedených oblastiach možno smerom od podložia po nadložie (od 
autunu do saxónu a thuringu) pozorovať rozširovanie bazénov smerne, t. j. generálne 
od S na .J v dnešnom ponímaní orientácie. Z ďalších prác bola zaujímavá litologická 
štúdia dr. H. Li.itznera - dr. J. Ellenberga - dr F. Falka (Jena) a dr. D. N. Clarka 
(Rijswijk), ako aj kolektívna práca o vzťahu paleogeografie permu a nálezísk nafty 
a plynu prof. dr. S. Depowského - dr. T. M. Peryta - dr. T. S. Piatkowského -
dr. R. Wagnera (Varšava). 

V elaboráte ani v diskusii nebola zmienka o vzťahu k bazénom alpídnej Európy, 
v ktorej je perm hlavne smeru V-Z, ani údaje o paleomagnetickom výskume, ktoré 
by pôvodné usmernenie vymedzených sedimentárnych oblastí mohli spresniť. 

Problémami vulkanickej činnosti v perme sa zaoberalo mnoho referátov a ich 
k ladom bola podrobná paleovulkanická analýza bazénov, charakteristika magmatic
kých sérií a riešenie ich genézy. Prof. dr. Vv. Ryka (Va ršava) analyzoval prejavy 
acidného a intermediárneho vu lkanizmu v bazénoch na území PĽR v stratigraficko m 
rozpätí vrchný vestfál - siefan - autun - saxón. Následnosť petrografických typov 
v uvedenom období bola lamprofýr - diabáz - p orfyrit. 

Dr. K. Schwab (Mainz) predložil paleovulkanickú analýzu južnej časti saarskej 
panvy s podrobným členením na bázické eruptíva alkalicko-vápenatej (CA) mag
matickej série a bázické eruptíva s výrazným tholeitovým trendom (TH). V perme 
sliezskej panvy dr. R. Benek (Berlín) vyčlenil v ihuringu tri vulkanické formácie 
od podložia po nadložie· 1. bazalt - ryolit - andezit ± ignimbri ty, 2. ryolit - ande
zit ± ignimbrity, 3. bazalt. 

Z prác o vulkanoklastických horninách zaujal referát dr. A. Maliszewskej (Var
šava) obsahujúci nové klasifikácie pyroklastik autunu v západnom Poľsku. 

Z ostatných referentov zaujal dr. S. N . Janev (Sofia) litologicko-tektonickou ana
lýzou permu severnej časti Balkánu a dr. B. L. čuvašov (Sverdlovsk) litologicko-strati
grafickou prácou zo západouralskej oblasti. 

Z nerastných surovín bol hlavný dôraz na Cu-rudách uveden)'Ch bazénov. Dr. G. 
Dreyer (Mainz) predloži l materiály zo saarského tró6u, dr. A . Rydzewski (Varšava) 
nové výsledky o polymetalickom zrudnení v zechsteine vystupujúcom v podloží mlad
ších útvarov. Diagenetickou remobilizáciou v medených pieskovcoch predsudetskej 
monoklíny sa zaoberal dr. M. Banas - dr. W. Salamon - dr. W. Mayer (Krakov). 
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Osobitným prínosom z hľadiska nerastných surovín bol príspevok prof. dr. F. F. 
Gurariho et al. (N ovosibirsk) o problémoch nafty a plynu vzhľadom na geológiu 
permu a experimentálne podložená práca dr. H. J. Lippolta - dr. I. Raczeka 
(Heidelberg) o viacerých met,jdach izoiopického výskumu permských vulkanitov 
v saarskej panve a korelácii vekov aj vzhľadom na výsledky blostratigrafie a lito
stratigrafie. 

Medzinárodné sympózium o stredoeurópskom perme vo Varšave bolo úspešným 
krokom v bádaní tohto útvaru, a to aj v nadväznosti na vrchný karbón a perm. 
Pracovná aktivita všetkých účastníkov bola vysoká, referáty, ale aj diskusia priniesli 
rad nových vedeckých poznatkov veľkého praktického významu. Je nevyhnutné, aby 
sa geológovia zaoberajúci sa permom streta li pravidelne, lebo tentc útvar je dôle
žitým pre komplexné riešenie vzťahu variscíd a alpíd a treba ho riešiť aj so zrete
ľom na výskyt nerastných surovín. 

Jozef Vozár 

Prehľad korelácie stratigraf 'ických stupňov permu 
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