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Úvod

Ložisko komplexných rúd Strieborná žila je jedno  
z najbohatších ložísk v strednej Európe z hľadiska 
obsahu úžitkových prvkov v rude. Žilu tvorí starší siderit  
a mladšia kremeňovo-sulfidická mineralizácia. Na rozdiel  
od ostatných sideritových žíl rudného poľa obsahuje pod- 
statne vyšší podiel polysulfidického zrudnenia s domi-
nantným Ag-tetraedritom. Masívne žilné tetraedritové  
polohy sú obohatené o striebro v rozsahu od 150 do 450 g/t. 
Okrem tetraedritu sa v žilnej výplni makroskopicky nachádza 
chalkopyrit a pyrit. Mikroskopicky sa identifikovalo viac ako 
20 rudných minerálov (Sasvári a Maťo, 1998). 

Ložisko sa až do roku 1992 pripravovalo na ťažbu, 
ale pre nepriaznivý vývoj cien striebra aj farebných 
kovov na svetových burzách sa v roku 2000 rozhodlo  
o mokrej konzervácii. Jej cieľom bolo zachovať ložisko 
v „pohotovostnom“ stave na obdobie, keď sa vyrieši 
technológia spracovania suroviny a preukáže sa 
ekonomická efektívnosť ťažby. 

Základné informácie o ložiskovom území

Lokalizácia 

Rožňavská rudná oblasť patrí k južnému ložiskovému 
pásmu Spišsko-gemerského rudohoria (SGR). Nachádza 
sa na južnom okraji megaantiklinória rudohoria pri tekto-
nickom styku s poklesnutým blokom Slovenského krasu. 
Rozprestiera sa na SZ a SV od Rožňavy a tvorí pruh v dĺžke 
12 km a šírke 4 km (obr. 1 a 2). Toto pomerne rozsiahle 
územie je smerom na sever ohraničené litologickým 
rozhraním porfyroidov s podložnými fylitmi a smerom na 

juh rožňavským zlomovým pásmom, na ktorom vyznieva 
mineralizácia žilných štruktúr (Sasvári, 1998). 

Hlavné žilné systémy

V literatúre sa uvádza viacero delení rožňavskej rudnej 
oblasti na žilné systémy, pričom sa akceptuje niekoľko 
kritérií, podľa ktorých sa celá rudná oblasť generálne 
rozdeľuje na ložiskové časti (používa sa aj termín ložisko, 
tiež ložisková časť alebo rudné pole, ktoré budeme ďalej 
uvádzať). Jedným z nich je aj priestorové zoskupenie 
rudných žíl, podľa ktorého sa rudná oblasť rozdeľuje  
na štyri žilné systémy (obr. 2), a to: 

1. Rožňava – Turecká,
2. Rožňava – Mária – Tri vrchy (Kalvária),
3. Rozgang,
4. žilný systém v oblasti vrchu Rákoš (Sasvári a Maťo, 

1998).
Podľa Koděru et al. (1986) je tretí a štvrtý žilný systém 

viac-menej súčasťou druhého, takže v podstate ide o dve 
hlavné skupiny rudných žíl.

Vzhľadom na to, že ložisko Rožňava – Strieborná žila 
sa zaraďuje k žilnému systému Rožňava – Mária – Tri vrchy, 
budeme sa v ďalšom texte venovať opisu tohto žilného 
systému, a najmä Striebornej žily.

Žilný systém Rožňava – Mária – Tri vrchy (Kalvária)

Smerom na V od rieky Slaná (asi 1,5 km na S  
od Rožňavy na úpätí Kalvárie; obr. 2) sa vyskytuje 2. žilný 
systém, Rožňava – Mária – Tri vrchy (Kalvária). Jeho 
súčasťou je viac-menej aj 3. a 4. systém rudných žíl. Tieto 
tri žilné systémy generálne patria do 2. hlavnej skupiny 
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Obr. 1. Geografická pozícia záujmovej oblasti.

Fig. 1. The geographic position of studied area.

Obr. 2. Mapa rudných žíl rudného 
poľa baňa Mária (Grecula et al., 1995; 
upravené).

Fig. 2. Map of ore veins in the ore 
field Mária mine (Grecula et al., 1995; 
modified).

rožňavských žilných štruktúr a reprezentujú ložisko (rudné 
pole) baňa Mária. Rudné žily bane Mária sú typickým 
predstaviteľom zmiešanej, sideritovo-sulfidickej (meďnatej) 
mineralizácie v južnom ložiskovom pásme sideritovo- 
-sulfidickej asociácie (Rojkovič et al., 2006).

Najvýznamnejšie žilné štruktúry rudného poľa baňa 
Mária sú kremeňovo-sideritové žily Mária a Strieborná 
žila (obr. 3). Žila Mária patrí medzi najstaršie kremeňovo- 
-sideritové rudné žily s komplexným polysulfidickým 
zrudnením v SGR. Na povrchu sa exploatovala už od 13. 
storočia. Od roku 1942 sa začala intenzívna exploatácia 
komplexnej Fe-Cu rudy. Postupne sa sprístupnila  
z viacerých hĺbkových úrovní a priaznivý vývoj žily  
bol dokumentovaný až po 13. obzor (obr. 3 a 4). 

Strieborná žila je popri žile Mária svojím významom, 
rozsahom, a najmä kvalitou najvýraznejšia žilná štruktúra 
celého rožňavského rudného poľa. Vzhľadom na súčasné 
ceny drahých a farebných kovov na svetových trhoch stúpa 
o ňu záujem a je potrebné prehodnotiť možnosť jej ďalšieho 
ekonomického využitia. 

Geológia ložiska Rožňava – Strieborná žila

Úložné pomery

Ložisko je v celom svojom smernom rozsahu situované 
v staršom paleozoiku gelnickej skupiny gemerika v súvrství 
Bystrého potoka a drnavskom súvrství. Metalogeneticky 
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ložisko spadá do východnej časti rožňavského rudného 
poľa do oblasti Turecká – Rožňava – Rákoš a žilného 
systému Rožňava – Mária – Tri vrchy (Kalvária).

Prvý raz sa na ňom fáralo vo februári roku 1981, a to 
600 m od žily Mária v smere na VJV v hĺbke 500 m pod 
povrchom na úrovni 13. obzoru bane Mária (–170 m n. m.) 
pri vyhľadávacích geologickoprieskumných prácach. Práce 
boli zamerané na možnosť overenia skrytých žilných štruktúr 
medzi ložiskom Mária a žilou Rákoš – Volárska (Mesarčík  
et al., 1986). Žila dostala názov na základe zvýšeného 
obsahu Ag v separovanom tetraedrite z miesta fárania.

Na úrovni 13. obzoru sa Strieborná žila overovala ban-
skými slednými chodbami (obr. 3). Celkový overený smerný 
rozsah je 1 300 m. Sklon v juhozápadnej časti varíruje  
od 75 do 85° na JV. V centrálnej časti má takmer zvislý 
sklon, ktorý sa severovýchodným smerom postupne znižuje 
až na 65° na SZ. Tým morfologicky nadobudla vrtuľovitý 
tvar (obr. 5), typický aj pre žilu Mária. Generálny smer  
žily je 30 – 40°, priemerná hrúbka 2,2 m. V celej smernej 
dĺžke je vyvinutá v porfyroidoch, len v najsevernejšej časti 
ich vystriedajú svetlé metaklastiká (obr. 4).

Hĺbkový dosah pod 13. obzorom sa zisťoval vrtnými 
prácami. Vertikálne najnižším vývojom je priesek žily 
vrtom V-RS-13/20-85 na úrovni –320 m n. m. (150 m pod 
13. obzorom), kde má ešte stále pozitívny kvantitatívny 
charakter (hrúbka 3,2 m). V tejto úrovni sa sklon postupne 
znížil na 30 – 40° na SZ. Zaznamenal sa zvýšený obsah 
Cu, ktorý zmenil klesajúci trend chalkofilných prvkov 
smerom do hĺbky a naznačil vystriedanie tetraedritovej 
mineralizácie chalkopyritovou. 

V celom smernom rozsahu sa žila overila aj na úrovni 
10. obzoru. Jej celková smerná dĺžka je tam 1 350 m 
(obr. 3). Severovýchodná časť žily je vyvinutá v prostredí 
porfyroidov, v ktorých má stály, rovnomerný a tektonicky 
málo postihnutý vývoj s maximálnou hrúbkou. Juho-
západné pokračovanie je vyvinuté v svetlých sericitických 
fylitoch, častejšia je smerná tektonika, nerovnomernejší 
vývoj a nestála hrúbka. V úseku 1 000 – 1 040 m žiadna 
štruktúra vôbec nebola mineralizovaná. Na úrovni 10. 
obzoru má žila esovitý priebeh so stáčaním jz. krídla  
na Z a sv. časti na V. Súvisí to s výraznejším uplatňovaním 
tektoniky smeru V – Z. Úložné pomery sú identické ako  
na 13. obzore, priemerná hrúbka je 3,7 m (maximálna 9 m). 

S cieľom overiť žilu nad 10. obzorom sa v jej centrálnej 
časti aj na krídlach realizovali podzemné vrty. Kým  
v centrálnej časti má žila stále pomerne strmý sklon  
(80 – 85° na JV), v juhozápadnej časti sa postupne 
splytčila na 40 – 45° na JJV. V obidvoch prípadoch má 
apikálna časť žily znížený obsah sledovaných prvkov, 
hrúbka sa však pohybuje od 3 do 8 m. V severovýchodnej 
časti má žila sklon 70° na SZ, smerom dovrchu sa triešti  
a nadobúda žilníkový a žilníkovo-impregnačný charakter.

Strieborná žila na úrovni 8. obzoru bane Mária bola 
nafáraná prekopom P-10 v úseku 597 m vo vzdialenosti 
580 m od žily Mária smerom na JV (obr. 3). V mieste 
fárania mala smernú dĺžku 4,7 m so sklonom 69° na SZ 
v nadloží a 55° na SZ vo svojom podloží. Pravá hrúbka 
žily v prieseku prekopu P-10 je 3,5 m. Žilnú výplň tvorí 
prevažne hrubozrnný siderit. Zhluky a hniezda kremeňa, 

ako aj akumulácie tetraedritu nie sú časté. Sulfidická 
mineralizácia sa viaže prevažne na subvertikálne zlomy 
so sklonom od 77 do 88° na SZ a JV. Podložie, ale najmä 
nadložie Striebornej žily sprevádzajú časté sideritové žilky 
centimetrovej veľkosti. Nadložie žily sprevádza tektonická 
zóna so smerom 48° a sklonom 75° na SV. Sklon žily 
varíruje od 75 do 85° zväčša na SZ, jej generálny smer 
je 30°. Priemerná hrúbka žily je 3,25 m. Ložisko sa overilo 
v celkovej smernej dĺžke 300 m. V centrálnej časti overil 
doznievanie žily vrt V-RVS-6-93 v nadmorskej výške 190 m 
(10 m nad 6. obzorom).

Horninové prostredie väčšinou tvoria kompaktné 
sivozelené metapsamity s kremenným zložením a serici-
ticko-kvarcitické fylity až čierne sericiticko-grafitické fylity. 
Smerom na JZ sa predpokladá postupné zmenšovanie 
hrúbky a znižovanie kvality, ako aj splytčovanie štruktúry 
smerom na JV (Cehlár, Blišťan a Varga, 2007).

Mineralogická charakteristika 

Žilnú výplň tvorí najmä starší siderit a mladšia kreme-
ňovo-sulfidická minerálna asociácia. Hlavný sulfidický 
minerál žilnej výplne je tetraedrit, na ktorý sa viaže takmer 
celý obsah úžitkových prvkov (Cu, Ag, Bi), ako aj Sb  
a Hg. Jeho maximálna akumulácia je v centrálnej časti 
žily. V smere vyklinovania žily, ako aj smerom do hĺbky  
sa evidentne vytráca a postupne ho zastupuje chalkopyrit, 
prípadne monominerálna sideritová mineralizácia. 
Kremeňovo-sideritovo-sulfidická Strieborná žila celkove 
podstúpila zložitý vývoj. Determinovali ho viacnásobné 
tektonicko-deformačné udalosti a fázy vrásnenia.  
V dôsledku toho je žila pretvorená – budinovaná, posúvaná, 
vytiahnutá a vrásnená.

Názory na vývoj mineralizácie rožňavských rudných 
žíl prezentovali viacerí autori (napr. Varček, 1959; Novák, 
1960; Rozložník, 1981; Mesarčík, 1986, 1991). Výskumom 
tektonického vývoja a vývojom mineralizácie Striebornej 
žily sa zaoberali aj Sasvári, Maťo a Zacharov (1995). 
Podľa nich vývoj mineralizácie prebiehal v 11 tektonických 
subštádiách a mineralizačných udalostiach – periódach 
DMin

1 – 11.
Strieborná žila má relatívne bohatú mineralogickú 

výplň. Z identifikovaných rudných a nerudných minerálov 
majú vo výplni žily zastúpenie (Sasvári et al., 1995):

a) minerály s hojnou distribúciou vo forme agregátov, 
hniezd a zŕn: siderit (FeCO3); kremeň (SiO2); tetraedrit 
(Cu3SbS3.25); ankerit (CaFe/CO3/); albit (Na/AlSi3O8/); pyrit 
(FeS2); arzenopyrit (FeAsS); chalkopyrit (CuFeS2); pyrotín 
(FeS); markazit (FeS2); kobellit (5PbS.4/Bi, Sb/2S3);

b) menej časté minerály, zastúpené vo forme zŕn  
a žiliek: turmalín (Na/Mg, Fe, Mn, Li, Al/3Al6/BO3/3/OH, F/4//
Si6O18//); sericit (KAl2//OH, F/2/AlSi3O10//); hydromuskovit 
(/K, H2O/Al2//H2O, OH/2 /AlSi3O10//); dolomit (CaMg/
CO3/2); chlorit; monazit (Ce/PO4/); apatit (Ca5//F/PO4/3//); 
rutil (TiO2); gersdorffit (NiAsS); magnetit (Fe3O4); bornit 
(Cu5FeS4);

c) akcesorické minerály, vytvárajúce mikroskopické 
inklúzie a zrná: ullmannit (NiSbS); bizmutín (Bi2S3); 
horobetsuit (/Sb,Bi/2S3/); rýdzi bizmut (Bi); bournonit (2PbS.
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Cu2S.Sb2S3); pararammelsbergit? (NiAs2); galenit (PbS); 
sfalerit (ZnS); jamesonit (4PbS.FeS.3Sb2S3); boulangerit 
(5PbS.2Sb2S3); antimonit (Sb2S3); annivit (Bi odroda 
tetraedritu s obsahom Bi do 6 %); giessenit (8PbS.3Bi2S3); 
rýdze striebro (Ag); zlato (Au);

d) sekundárne minerály: annabergit (Ni3//AsO4/2.8H2O); 
erytrín (Co3/AsO4/2

.8H2O); barit (delafossit) (CuFeO2); 
kalcit (CaCO3); markazit (FeS2); stibnit (Sb2S3); bornit 
(Cu5FeS4); hematit (Fe2O3); aragonit (CaCO3); epsomit 
(Mg/SO4/.7H2O); sadrovec (Ca/SO4

.2H2O); kaolinit (Al4//
OH/8/Si4O10//); covellit (CuS); goethit (FeOOH); meď (Cu), 
illit (/K, H2O/Al2//H2O, OH/2/AlSi3O10//); malachit (Cu2//OH2/
CO3//); kuprit (Cu2O).

Prevládajúci minerál je siderit, tvorí 65 – 70 % 
objemu výplní. Vyskytuje sa svetložltej až svetlohnedej 
farby, stredno- až hrubozrnný, od niekoľko mm do 2 cm. 
Siderit je zatlačený kremeňom a sulfidmi pozdĺž trhliniek 
a jeho intergranulárnych priestorov. Je to najstarší minerál. 
Vyskytuje sa aj siderit mladšej generácie, ktorý pretína 
kremeň v podobe žiliek a vypĺňa aj trhlinky tektonicky 
porušených kryštálov pyritu (Sasvári a Maťo, 1998).

V kremeňovo-sideritovo-polysulfidickej Striebornej žile 
absolútne dominuje tetraedrit. Je prítomný v piatich for-
mách výskytu zrudnenia (typoch akumulácií). Jeho obsah 
sa v žile mení. Najvyšší je v centrálnej časti sideritových 
„mega“-asymetrických budín (šošoviek), kde sú časté 
subvertikálne systémy zlomov s vysokou koncentráciou 

zrudnenia. V nich je tetraedrit najintenzívnejšie „znečistený“ 
asociujúcimi minerálmi (chalkopyrit, arzenopyrit, pyrit, 
markazit, Bi minerály, Pb-Sb-Cu-Bi sulfosoli) a má 
charakteristický hnedosivý odtieň. Relatívne najčistejší 
tetraedrit (so svetlosivým odtieňom) je v kremenných 
žilách a šošovkách, ktoré sú vzdialené od subvertikálnych 
zlomov.

V obidvoch prípadoch vytvára v zrudnení prevažne 
masívne zhluky – akumulácie alebo polyminerálne 
agregáty zŕn. Len zriedka tvorí aj samostatné xenomorfné 
zrná s veľkosťou od 2 mm do X,0 mm v kremeni a siderite. 
V mliečnobielom kremeni vypĺňa sieť mikroskopických 
subhorizontálnych a subvertikálnych fraktúr a na ich 
križovaní tvorí zhluky. V strednozrnnom siderite sa zvyčajne 
koncentruje v interstíciách klencov. Tetraedrit je v zrudnení 
veľmi často v asociácii s pyritom a chalkopyritom a relatívne 
menej s arzenopyritom a Pb-Sb-Cu-Bi sulfosoľami.

Makroskopicky je tetraedrit oceľovosivej farby, krehký, 
s matným až vysokým leskom. Pomerne rýchlo zvetráva  
a získava lesklú čiernu farbu. Kompaktnejšie variety  
v siderite majú tmavší odtieň a matnejší lesk, kým v kremeni 
sú podstatne krehkejšie, s oceľovomodrým odtieňom  
a vyšším leskom. Aj mikroskopicky bol identifikovaný tetra- 
edrit vo dvoch farebných odtieňoch – svetlosivý a hnedosivý.

Z mikroštruktúrnych vzťahov minerálov v para-
genetických asociáciách vyplýva prítomnosť dvoch 
generácií tetraedritu, i a ii (Sasvári a Maťo, 1998).

Obr. 4. Geologický rez strednou časťou rudného poľa baňa Mária (modifikované podľa Mesarčíka et al., 1994). 1 – porfyroid, 2 – sivý  
a čierny fylit, 3 – sericitický svetlý fylit. číslo v krúžku predstavuje úroveň banského obzoru.

Fig. 4. Geological cross-section through the central part of the ore field Mária mine (modified after Mesarčík et al., 1994). 1 – porphyroid,  
2 – grey and black phyllite, 3 – sericite pale-coloured phyllite. The number in circle represents the mining level.
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Tetraedrit I konverguje ku kremennej výplni budino-
vanej žily. Koncentruje sa na plochách mikroskopických 
subhorizontálnych a subver tikálnych mikrofraktúr  
v kremenných asymetrických budinách v siderite,  
na kontakte kremeňa so sideritom, ako aj priamo v stredne 
zrnitom siderite, kde vypĺňa sieť mikrofraktúr a interstícií 
klencov sideritu. Tetraedrit i sa vyskytuje v asociácii  
s pyritom i, arzenopyritom i, Ni-Co minerálmi (pentlandit, 
gersdorffit i, kobaltín, millerit) a chalkopyritom i. ich podiel 
v minerálnej asociácii je však podstatne nižší. Z toho 
vyplýva, že tetraedrit i je pomerne „čistý“ a nezriedka 
vytvára kvázimonominerálne akumulácie.

Mladší tetraedrit II silne konverguje k reaktivovaným 
subvertikálnym zlomovým systémom, v rozsahu ktorých 

Obr. 5. Priestorový model povrchu, banských diel a Striebornej žily. 

Fig. 5. Spatial model of surface, mine workings and Strieborná žila vein.

Obr. 6. Au-Hg-Ag intermetalická zliatina inkludovaná v tetraedrite 
ii, 8. obzor, Strieborná žila, baňa Mária (Sasvári a Maťo, 1998).

Fig. 6. Au-Hg-Ag intermetallic alloy included in tetrahedrite ii, 8. 
mining level; Strieborná žila vein, Mária mine (Sasvári and Maťo, 
1998).

Tab. 1
Voľné bilančné zásoby
Economic reserves free

Kategória  Množstvo  Priemerný obsah úžitkových zložiek
zásob zásob
 (tis. t) Fe (%) Cu (%) Ag (g . t–1)

Z-2 2 780 33,71 1,042 224,3
Z-3 715 33,17 0,621 120,4

Z-2 + Z-3 spolu 3 495 33,64 0,961 204,5

sa vylúčil vo vysokom obsahu. S tektonicko-deformačnými 
udalosťami v intervale týchto zlomov súviseli mladšie 
mineralizačné udalosti. Počas nich nastala intenzívna 
precipitácia tetraedritu ii a ďalších sulfidov a sulfosolí: 

– v iniciálnej fáze sa vylúčil arzenopyrit ii, gersdorffit ii, 
ostatné Ni-Co minerály, pyrit ii, pyrotín a ullmannit; 

– postupne kryštalizovali ďalšie minerály, a to: sfalerit, 
galenit, chalkopyrit ii, Bi minerály, zlato, kobellit, jamesonit, 
boulangerit, bournonit, Pb-Sb-Cu-Bi sulfosoli, markazit, 
akcesorický antimonit a rumelka, ako aj rýdzi Bi a Ag.

Variácie chemického zloženia tetraedritu, napr. v roz-
sahu Striebornej žily, sú menšie a demonštrujú, že ide  
o Fe tetraedrity. Rozdiely v obsahu jednotlivých prvkov sú 
nízke a nesystematické, a to tak v rámci jedného horizontu, 
ako aj ostatných. Tento trend sa uplatňuje vo vertikálnom 
rozsahu aj v smernom priebehu Striebornej žily (Sasvári 
a Maťo, 1998).

Kremeň je pomerne hojne rozšírený vo všetkých 
výplniach žiliek a žíl. V siderite vytvára nepravidelné žilky 
a hniezda najčastejšie s tetraedritom a chalkopyritom.  
Je mliečnobielej farby a sprevádzajú ho sulfidy.

Kvantitatívne zastúpenie chalkopyritu je značne 
rozdielne, pričom smerom do hĺbky nahrádza tetraedrit. 
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S ním vytvára kvapôčkovité alebo emulzné štruktúry  
v tetraedrite. Tvorí asociácie s pyritom, ktorý je častým 
minerálom s nerovnomerným výskytom a vystupuje 
v podobe idiomorfných, tektonicky postihnutých kryštálov 
alebo vytvára hniezda s viacerými zrastenými kryštálmi. 
Viaže sa výlučne na sideritovú masu (Sasvári a Maťo, 1998).

Prítomnosť zlata (Au) v žilách rožňavského rudného 
poľa (Bernardi, Mária, Rákoš-Volarská) bola známa už  
v minulosti (Zimányi, 1907; Papp, 1919). Sledovanie obsahu 
Au od konca 50. rokov minulého storočia v podstate sú-
viselo s rastúcim záujmom o tetraedrit. Varček (1959) opísal 
drobné inklúzie Au v tetraedrite žily Mária. Začiatkom 60. 
rokov sa obsah a distribúcia Au už sledovali v komplexnej 
žilovine z vyšších úrovní žilnej štruktúry Mária a Aurélia, ako 
aj v separovanom tetraedrite (Novák, 1960; Trdlička, 1963). 
Od polovice 70. rokov sa začal systematicky skúmať obsah 
Au v komplexnej žilnej výplni z viacerých úrovní žily Mária, 
ako aj forma výskytu Au v separovaných monominerálnych 
sulfidoch (Rozložník, 1981). Výskum Striebornej žily 
koncom 80. a začiatkom 90. rokov (Mesarčík et al., 1991; 
Mesarčík, 1994) potvrdil aj prítomnosť zlata v tetraedrite  
a obsah Au od 1,6 do 7,2 g . t–1.

V rokoch 1994 – 1995 v systéme a okolí subvertikálnych 
zlomov s vysokou koncentráciou polysulfidického zrud- 
nenia (obsah Au ≥ 5 g . t–1) sa zistili dva typy Au minerálov: 

1. Au s vysokou rýdzosťou,
2. Au-Hg-Ag intermetalická zliatina (Maťo, 1994 a 1996; 

Maťo a Sasvári, 1997).
Oválne a okrúhle zlatinky sýtožltej farby tvoria inklúzie 

veľké od 1 do 20 mm len v tetraedrite i, ktorý sa zrastá  
so staršou a mladšou generáciou sulfidov a sulfosolí, resp. 
je ňou zatlačený (pyrit, arzenopyrit, chalkopyrit, bizmutín, 
ullmannit, kobellit, markazit a i.). V agregátoch a masívnych 
akumuláciách sú zvyčajne 1 – 2 zlatinky, len ojedinele ich 
je 5 – 6, s veľkosťou do 10 mm. Svetložlté okrúhle zlatinky 
relatívne väčších rozmerov (10 – 20 mm) sa vyskytujú  
v takmer monominerálnych agregátoch tetraedritu ii  
(obr. 6) (Sasvári a Maťo, 1998). 

Kvantitatívne a kvalitatívne parametre ložiska

Prvým výpočtom zásob na Striebornej žile bol výpočet 
zásob so stavom k 1. 1. 1986 (Valko in Mesarčík et al., 1986). 
Odvtedy sa uskutočnilo niekoľko schválených výpočtov 
zásob. Ostatný a teraz platný výpočet zásob so stavom 
ku dňu 1. 7. 1996 dokumentuje rozhodnutie Ministerstva 
životného prostredia SR č. 785/1999-min. zo dňa 1. 6. 1999 
o schválení výpočtu zásob, ktorým schvaľuje vypočítané 
zásoby komplexných železných rúd na výhradnom 
ložisku Rožňava – Strieborná žila ii. Výpočet sa realizoval 
podľa podmienok využiteľnosti zásob ložiska, určených 
MŽP SR v Bratislave dňa 6. 8. 1996 pod č. j. 3.3/707-96. 
Týmto výpočtom sa na ložisku určilo celkovo 4 211 000 
ton geologických zásob. Z toho voľné bilančné zásoby 
predstavujú 3 495 000 ton (tab. 1) a voľné nebilančné 
zásoby predstavujú 1 282 000 ton (tab. 2). 

Ekonomický pohľad na ložisko mal priniesť nový 
alternatívny (variantný) výpočet zásob, ktorý realizovali 
Mesarčík et al. v roku 1996. Na výpočet sa stanovil 

nasledujúci okrajový obsah Ag v jednotlivých alternatívach: 
Ag 90 g . t–1; Ag 120 g . t–1; Ag 150 g . t–1; Ag 180 g . t–1  
a Ag 210 g . t–1. Výsledky výpočtu s uvedením priemer- 
ného obsahu úžitkových zložiek a množstvom zásob sú v tab. 3.

V rámci tohto výpočtu sa odhadli aj prognózne zdroje 
v kategórii P1. Odhad bol založený na predpoklade výstupu 
Striebornej žily na povrch v jej jz. časti a na predpo-
kladanom hĺbkovom vývoji žily pri sklone 60°. Výsledky 
odhadu prognóznych zdrojov kategórii P1 (Mesarčík et al., 
1996) sú v tab. 4.

Základné predpoklady obnovenia ťažby 
na Striebornej žile 

Z hľadiska parametrov geologických zásob sú na 
ekonomickú ťažbu v rožňavskom rudnom poli vhodné 
iba rudy viazané na Striebornú žilu. Z ekonomických 
predpokladov vyplýva, že ziskové podnikanie by zaručila 
ťažba zásob vymedzených hraničnou podmienkou 
minimálneho obsahu 210 g . t–1 Ag v geologickom bloku. 
Takáto podmienka zužuje bázu disponibilných geolo-
gických zásob na 1 245 000 ton pri strednom obsahu Cu 
1,761 %, Ag 400,6 g . t–1 a Fe 33,65 % (tab. 3). 

Treba upozorniť na to, že zásoby v telese žily sú 
distribuované nepravidelne, pričom ich pozícia je daná 
charakterom a zákonitosťami priestorového rozmiestnenia 
tetraedritu v podobe rudných stĺpov viazaných na 
tektonicky oslabené okraje sideritových megašošoviek. 
Takáto pozícia zásob vhodných na ťažbu priamo 
podmieňuje voľbu ťažobných postupov. Nepriaznivým 
faktorom je aj vývoj prirodzenej zonality úžitkových zložiek 
smerom do hĺbky (ubúdanie najmä Ag, ktorého maximálnu 
koncentráciu zaznamenávame vo vrchných perifériách 
pred podpovrchovým vyklinením, a ubúdanie Cu). Uvedené 
faktory spolu s potrebou ponechať celé bloky zásob  
ako ochranné piliere na zaistenie stability povrchu pred 
účinkami ťažby (Hatala et al., 1996) vplývajú na dekon-
centráciu ťažobných postupov a znižujú životnosť ložiska. 
ťažbu v dlhodobom horizonte je potrebné modelovať 
citlivo, aby bohatšie, vyššie umiestnené bloky zásob  
sa ťažili viac rokov a pomáhali vyrovnávať pokles kvality  
pri ťažbe hlbšie umiestnených zásob (Jančura, 1998). 

Napriek uvedeným skutočnostiam je ešte niekoľko 
limitujúcich faktorov, ktoré budú vplývať na obnovenie 
ťažby. Sú to: 

1. zabezpečenie odbytu tetraedritového koncentrátu  
s obsahom Ag, 

2. vyriešenie technológie úpravy rudy z ložiska 
Strieborná žila,

3. navrhnutie efektívnej dobývacej metódy a vyriešenie 
problémov s dopravou rúbaniny na povrch.

Výstavba novej úpravníckej linky je v tomto prípade 
nevyhnutnosťou. Nová úpravňa by mala mať technológiu, 
ktorou je možné získať koncentráty s vysokým obsahom 
Cu, Ag a vzácnych prvkov. Celá technológia však zahŕňa  
aj mnohé otázky a problémy. Niektoré sa však doriešia asi  
až po opätovnom otvorení ložiska. Okrem iného treba 
myslieť aj na odpadové hospodárstvo – problém ukladania 
odpadu z technologických procesov na odkaliskách, 
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Tab. 2
Voľné nebilančné zásoby

Potentially economic reserves free

Kategória  Množstvo  Priemerný obsah úžitkových zložiek
zásob zásob
 (tis. ton) Fe (%) Cu (%) Ag (g . t–1)

Z-2 1 282 27,19 0,092  14,7
Z-2 spolu 1 282 27,19 0,092  14,7

Tab. 3
Alternatívny výpočet zásob

Alternative calculation of reserves

Alternatíva Podmienka Priemerný obsah  Zásoby
 pre Ag úžitkových zložiek (t)
 Fe (%) Cu (%) Ag (g . t–1)

 1 90 g . t–1 33,72 1,259 278,1 2 141 968
 2 120 g . t–1 33,97 1,334 297,1 1 940 104
 3 150 g . t–1 33,77 1,389 309,7 1 798 490
 4 180 g . t–1 33,70 1,512 338,7 1 502 497
 5 210 g . t–1 33,65 1,761 400,6 1 245 683

Tab. 4
Odhad prognóznych zdrojov

Appraisal of prognostic resources

Kategória  Množstvo  Odhadnutý obsah úžitkových zložiek
zdrojov zdrojov (t) Fe (%) Cu (%) Ag (g . t–1)

 P-1 1 810 857 20 0,7 120

resp. haldách a jeho chemickú stabilizáciu (Lintnerová  
a šefčíková, 2002; Lintnerová, 2002). Samotná výstavba 
nového úpravníckeho komplexu je okrem iného podmie-
nená aj rozsiahlou finančnou investíciou, dosahujúcou 
sumu rádovo niekoľko 100 mil. Sk. 

Experti z Fakulty BERG, ktorí sa zaoberali racio-
nalizáciou ťažby Striebornej žily, potvrdili, že ťažobné 
práce na ložisku je možné realizovať aj dobývaním bez 
zakladania vyrúbaného priestoru, pričom sa neprejavia 
vplyvy poddolovania na povrch. V ich štúdii sú navrhnuté 
dobývacie metódy na skládku a dobývacie metódy  
s otvoreným vyrúbaným priestorom. ich použitie umožňuje 
zvýšenie hranice porubového výkonu, čím sa zachováva 
určitá rentabilita banských prác. Na túto podmienku sa viaže 
aj ziskovosť celého procesu dobývania (Regálek, 1998).

Hlavný limitujúci faktor ťažby na ložisku je vertikálna 
doprava. Tá je pomerne komplikovaná. Spojenie povrchu  
a 6. obzoru zabezpečuje úpadnica a ďalšie prepojenie na 8., 
9., 10. a 13. obzor zaisťuje slepá jama. Technická kapacita 
tohto systému v trojzmennej prevádzke je maximálne 520 t 
denne. Teoreticky to zodpovedá ťažbe 125 kt ročne. 

Kvôli zvýšeniu kapacity vertikálnej dopravy minimálne 
na dvojnásobok a kvôli ujasneniu ložiskových pomerov 
pod 13. obzorom sa mala v ložiskovom území hĺbiť šachta 
Mária ii. z povrchu až pod 16. obzor. Jej projektovaná hĺbka 
bola 680 m. Hĺbenie sa pozastavilo už na začiatku, a teda 
jama sa nedokončila. Ďalší problém spojený s pomerne 
veľkými ťažkosťami bola doprava rúbaniny cez obytné časti 
Rožňavy. Kvôli vylúčeniu dopravy banských substrátov 
cez mesto sa vyrazil dopravný prekop, ktorý spája severný 
okraj mesta so šachtou Mária ii.

Tab. 5
Rudné suroviny – stav k 31. 12. 2006 (Baláž a Kúšik, 2007)

Metals – state to 31. 12. 2006 (Baláž and Kúšik, 2007)
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Dôležitý krok v rámci projektu otvárky tohto zatopeného 
ložiska bude jeho zmáhanie a s tým súvisiace vyriešenie 
problému efektívnej ťažby rúbaniny. Jedno z riešení je 
napr. výstavba novej jamy. Toto riešenie je predovšetkým 
finančne náročné. 

Zhodnotenie potenciálu ložiska vo vzťahu 
k súčasným trhovým podmienkam

Slovenská republika napriek historickej tradícii  
v ťažbe a spracovaní rudných surovín už nepatrí medzi 
štáty s rozvinutým banským priemyslom. Potvrdzuje 
to aj v súčasnosti používaná metóda OSN pre obchod 
a rozvoj (UNCTAD). Do kategórie štátov s rozvinutým 
banským priemyslom zaraďuje štáty, v ktorých podiel 
ťažby a spracovania nerastných surovín na tvorbe hrubého 
domáceho produktu (HDP) je vyšší ako 25 %. V porovnaní 
so svetom sa produkcia vybraných minerálnych komodít  
v SR v posledných rokoch (s výnimkou magnezitu) 
podieľala na celosvetovej produkcii len 0,01 – 0,8 %.  
Z toho vyplýva, že podiel ťažby nerastných surovín, a zvlášť 
rudných, na tvorbe HDP je síce relatívne stabilný, ale nízky. 
Dokumentuje to aj tab. 5, z ktorej je zrejmé, že pomer 
evidovaných a ťažených ložísk je mimoriadne nepriaznivý. 
V budúcom 10 – 20-ročnom období však vzhľadom  
na narastajúce ceny surovín na svetových trhoch je možné 
očakávať oživenie ťažby vybraných rudných surovín. 

Vzhľadom na vysokú geologickú preskúmanosť 
územia Slovenska je objavenie nových ložísk vhodných 
na využívanie v súčasných trhových podmienkach málo 
pravdepodobné. Ostáva preto jediné riešenie – opätovné 
otvorenie utlmených banských závodov. To však bude 
v mnohých prípadoch finančne veľmi náročné. Podľa 
súčasných ekonomických podmienok ako bilančné  
sa hodnotia len časti geologických zásob železných rúd  
na ložiskách Nižná Slaná, Manó a Kobeliarovo a polymeta-
lických (komplexných) železných rúd na spomínanom 
ložisku Rožňava – Strieborná žila. S prihliadnutím  
na vysoké výrobné náklady na ťažbu a spracovanie 
suroviny z ložiska Strieborná žila je ťažba ekonomická 

Obr. 7. Vývoj ceny striebra na svetových trhoch v rokoch  
1995 – 2008. 

Fig. 7. Development of silver prices in 1995 – 2008.

iba za predpokladu udržania súčasných vysokých cien 
drahých a farebných kovov na svetových burzách (obr. 7). 

Optimálne využitie ložiska Strieborná žila už bolo 
predmetom mnohých diskusií a prezentácií na rozličných 
fórach. Napriek dlhoročnému výskumu jedným zo zá-
kladných a pretrvávajúcich problémov je minerálna 
väzba úžitkových zložiek Cu, Ag, Hg a Sb na tetraedrit. 
Okrem vyriešenia problémov s úpravou bude potrebné 
zrekonštruovať väčšinu banských diel, vybudovať novú 
ťažobnú jamu, úpravňu a kompletnú infraštruktúru  
na povrchu. Vzhľadom na množstvo zásob a plánovanú 
kapacitu ťažby je predpokladaná životnosť ložiska 12 – 15 
rokov. 

Podľa posledných štúdií využiteľnosti ložiska si otvárka 
vyžiada investičné náklady vo výške najmenej 20 mil. 
USD. Po úspešnom rozbehnutí banskej prevádzky  
a úpravníckeho komplexu by mala baňa vo svetovom 
meradle produkovať relatívne malé množstvo kovovej 
medi, striebra, zlata a oxidu antimónu, prípadne kovového 
antimónu. Preto sa nepredpokladajú vážne problémy s ich 
umiestňovaním na komoditnom trhu. Vzhľadom na stále 
sa meniaci dopyt po drahých a farebných kovoch vplyvom 
nastupujúcej svetovej krízy bude zaujímavé sledovať vplyv 
vývoja situácie na svetových komoditných trhoch na tento 
investičný projekt. Treba si však uvedomiť aj to, že Európska 
únia je závislá od dovozu rúd a koncentrátov kovov a dá sa 
predpokladať, že už v blízkej budúcnosti sa budú mnohé 
európske ložiská prehodnocovať. 

Záver

Hoci existujú riziká neúspešnej realizácie projektu, 
bola by škoda, keby takéto unikátne ložisko zostalo ďalej 
nevyužité. Hlavná slabina celého projektu je pohyb cien 
medi a striebra na svetových trhoch, odbyt koncentrátu 
a možnosť náhleho zhoršenia banskogeologických 
podmienok dobývania (Regálek, 1998). Na druhej strane, 
začatie ťažby Striebornej žily má obrovský význam pre 
zachovanie baníckej tradície na Gemeri a zníženie miery 
nezamestnanosti v okrese Rožňava.
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grantovej agentúry VEGA v rámci riešenia grantovej úlohy 
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Reinterpretation of the additional exploitation possibility 
of the Strieborná žila vein (Rožňava, Slovakia)

The deposit Strieborná žila vein belongs among 
the richest deposits in the central Europe. it has high 
contents of utility elements. The deposit was discovered 
by geological-exploration works in February 1981 in the 
depth 500 metres beneath the surface in the 13th level 
of Mária mine. Works were focused on verification of the 
mineralized structures between deposit Mária and the vein 
Rákoš–Volárska.

The vein Strieborná žila was named owing to increased 
Ag contents in the separated tetrahedrite from the place  
of appearance. The vein mineralization consists from 
siderite and siliceous–sulphide mineral association. The 
main sulphide mineral is tetrahedrite. All elements (Cu, 
Ag, Bi and Sb, Hg) are bonded to tetrahedrite. Tetrahedrite 
maximum accumulations occur in the central part of 
vein. From the time of deposit discovery until 1992 the 
deposit was intensively prepared for mining. Because of 
bad situation in the world stock-market the deposit was 
in 1993 conserved. One of principal and lurking problems 

is the mineral bond of Cu, Ag, Hg, Sb to tetrahedrite.  
it is necessary to retrace most of the mining works, establish 
new abstraction pit, dressing plant and infrastructure on the 
surface. The operational life of the deposit is about 12 – 15 
years.

The early development requires, according to last 
studies, the investment charge of ca 20 mil. USD. Despite 
the high initial investment it is possible to assume the 
positive profit. The mine should produce relatively small 
amount of copper, silver, gold, mercury and antimony 
trioxid, eventually metallic antimony. The problems with 
their placing on the market are not assumed. There exist 
also hazards of unsuccessful realization of the project. The 
general weakness of the project is the copper and silver 
price movement on world stock-market, consumption 
of concentrate and possibility of worsening mining 
conditions. Despite, the exploitation of Strieborná žila vein 
is meaningful for preservation of mining tradition in Gemer 
and degradation of unemployment in the Rožňava district. 


