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Metalogenéza a rudné formácie rudného poľa Remetské 
Hámre 

ZOLTÁN BACSó, RUDOLF ĎUĎA 
Geologický prieskum, n. p ., geologická oblasť, Ga rbanova 1, 040 11 K ošice 

Doručené 4. 2. 1988 

------------------ ----- - --------- ---·- - ·--

MeTaJIJI0reHC3HC H PYAHI,Ie <t>opMéiqHH PYAH0ro prui:ona PeMeTCKe raMpe, 
B0CT0'IHal! CnoBaKH.ll 

B p a6oTe ,!laHa o ~ eHKa J\BYM PY.I\OHOCHb!M CTPYKTypaM, KOTOpb!e npoc
TpaHCTBeHHO n p :r,,:ypotieHbI ~ eHTpaJJbHblM Bym<ami:tieCKl1M 30HaM MopcKe 
OKO 11 I1opy6CKHl1 ITOTOK . O6e CTPYI<TYPbl l!BJ!l!IOTCll HOC11TeJ1l!MH ITOJil1-
MeTaJI!1'leCKOi1 ()KeJJe30, CB!1He~, ~J1HK, cepe6po, cypbMa) H pe,I1KOMeTaJ!b
HOl1 (MOJ1!16,I1eH, BJ1CMYT, OJIOBO, Tenyp) MI1Hepami:3a~11H. CocTaBHOií tiaCTblO 

PYJ\OH OCHb!X CTP YKTYP B ~ eH TpaJibHOií 30He M o pcKe OKO l!BJil!eTC.ll IlOJil1-
MeTaJ111tieCK Oe MeCTOpO)K,!leH 11e PeMeTCKe raMp e, KOTOpoe HMeeT 80 O/o 
PYJ\Hb!X ytiaCTK OB 11pv1yp o tieHb! X )KJ1JlbHb!M TeJiaM AI10PI1T0Bb!X nopqmpoB. 
BpeMeHHOe pa3BJ1TJl:e ::m11reHeT11'IeCKOi1 MHHepam1:3a ~m:1 .l!BJI.lleTC.ll OTpa
)l{eHHeM :narroB HeoreHHOľO MarMaTH'IeCKOľO pa3BHTHll. CaMal! Bb1pa311-
TeJibHa.ll IIOJIHMeTaJ111tieCKal! M 11Hep a JIH3~H.ll CBl!3aHa C BepxHecapMaTCK11M 
::nallOM MarMaTH'IeCKOľO p a 3BHTH.ll. IlORHMeTaRJ1'IeCKOe MeCTOpO)K,!leHHe 
PeMeT CKe raMpe 11p11y potieHO K r pyrrrre n opcpHpOBblX PYAHb!X MeCTOpO)l{

,!le1mi1. 

Metallogenesis and ore formatíons of the Remetské Hámre ore fíeld, 
Vihorlat Mts., Eastern Slovakía 

Metallogenetic characteristics are given for two significant ore-bea r in i 
s tructu res areally covering the centra! volcanic zones Morské oko a nd 
P orubský potok. Both structures are carrying base-metal (Fe, P b, Zn , 
Ag, Sb) and rare-metal (Mo, Bi, Sn , Te) ores. T he Remetské H ám re 
base-metal deposit is part of this ore-bear ing zone in the Morské oko 
centra! volcanic zone, where 80 % of ore bodies a re located in diorit e 
porphyrite dykes. Chronological development of epigenetic miner aliza
tion reflects the stages of magmatic evolution in Neogene time. The 
most significant ore-bearing processes are those related with the Upper 
Sarmatian stage of magmatism. The Remetské Hámre base-metal 
deposit is classified into the group of porphyry-type ore deposits. 

Na rudné suroviny nájbohatším ú zemím 
Vihorlatských vrchov podľa súčasných 

poznatkov je vulkanicko-tektonická depre
sia centrálneho Vihorlatu, ktoré definuj e-

m e ako rudné pole Rem etské Hámre. Na 
základe výsledkov detailného geologické
ho m apovania a výsledkov komplexu de
t ailných geochemických a geofyzikálnych 
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prác sme tu vymedzili dve význačné rudo
nosné štruktúry, ktoré zodpovedajú cen
trálnym vulkanickým zónam Morské oko 
a Porubský potok. Obe vulkanicko-tekto
nické štruktúry sú nositeľmi polymetalic
kej (Fe, Pb, Zn, Ag, Sb) a vzácnokovovej 
(Mo, Bi, Sn, Te) mineralizácie, overenej 
v centrálnej vulkanickej zóne Morské oko 
technickými (vrtnými) prácami. Ich vý
sledky sú zhrnuté v záverečnej správe 
Bacsóa et a l . (1985). Mineralogická charak
te r istika je v práci Ďuďu (in Bacsó et al., 
1985) . Z archívnych údajov sú z tejto ob
las ti 1len veľmi sporadické záznamy o ťaž
be a tavbe chudobných hemaMových 
ia limonitových železnatých r úd v oko
lí Remetských Hámrov, Zemplínskych 
Hámrov, Vinného, T nnavy pri Laborci 
(Figna, 1952). 

Geologická pozícia rudného poľa Remetské 
Hámre 

Rudné pole zahfňa Jitologicky, tektonic
k y a mi!ľleralogicky pestrú zónu strato
vulkánu Morské oko, ktorá sa kryje s v ul
kanicko-tektonickou dep resiou centrálneh o 
Vihorlatu. Rudonosné, hydrotermálne in 
tenzívne zmenené geologfcké štruktúry vy
s1tupujú na významnom tektonickom u zle, 
na ,ktorom sa zbližuj e niekoľko tektonic
kých jednotiek vyššieho rádu: humensko
u2horodský hriast mezozoiokých súvrství, 
elevácia pieninského bradlového pásma, 
v rásové súvrntvie vonkajšieho magurského 
paleogénu a neogén zakarpatského vnú
torného priehybu. 

Tieto tektonické jednotky majú SZ-JV 
vých odokarpatský smer, kým nadložné 
vU!lkanické štruktúry, akým je vulkanic
ko-t ektoniaká depresia cent rálneho Vihor
latu, pairazitné a bočné vulkány (Sokolský 
potok , Vihorlat, Lysák) a stratovulkán 
Kyjov, sú umiestnené na SV- JZ usmer
nených zlomoch vrbn ického (západokar
pa tského) sysitému. 

Rudonosná štruktúra centrálnej vulkanic
kej zóny Morské oko 

Nachádza s a v centre územia vulkanic
ko-tektollJÍckej depresie centrálneho Vihor-
1.atu. V južných častiach rudonosného úze
mia vystupuje polym etalick á mineralizácia 
(typ Rem etské Hámre), v severne j časti sú 
hlavné výskyty vzácnokovovej minerali
zac1e a t elies sekundárnych k varcitov 
a alumom etasomatitov (obr. 1). 

~ Zempl(nske Hámre 

Obr. 1. Situačná schéma rudného poľa Re
metské Hám re. 1 - polymetalické ložisko Re
metské Hámre, 2 - rudonosná štruktúra 
v priestore centrálnej vulkanickej zóny Mor
ské oko, 3 - rudonosná štruktúra v centrál
nej vulkanickej zóne Porubský potok, 4 -
hranice rudného poľa Remetské Hámre 
(vulkanicko-tektonickej depresie centrálneho 
Vihorlatu). 

Fig, 1. Sketch m ap of the Remetské Hámre 
ore field. 1 - the Rem etské Hámre base
metal deposit, 2 - ore-bearing structure 
within the Morské oko central volcanic zone, 
3 - ore bearing structure in the P orubský 
potok central volcanic zone, 4 - limits of the 
Remetské Hámre ore field (volcano-tectonic 
depression of the Centra! Vihorlat Mts.). 
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Po lymetalická mineralizácia 

Polymetalickú mineralizáciu reprezen
tu je 1ožisko*Remetské Hámre. Je to prvá 
akumulác1a polymetalických rúd nájdená 
vo Vihorlatských vrchoch. Ložisko sa na
chádza 6 km severne od oboe Remetské 
H ámre juhozápadne od jazera Morské oko 
v centre vulkanicko-tektonickej depresie. 
Hlavné rudné telesá sú umiestnené na 
myslenej spojnici kót Lysák (821,0) a T r i 
t ably (823,2) približne na miestach, kde 
táto spojnica križuje doliny potokov čre
mošná a Skalný. Územie ložiska bolo pre
skúmané v rokoch 1970-1985 komplexom 
detailných geologických, geochemických 
a geofyzikálnych prác. Híbkovo sa ložis
kové územie overhlo systémom osemnás
t ich vrtov. 

Celá severojužná rudonosná štruktúra 
včítane výskytov vzácnokovovej minerali
zácie má smernú dížku 2,5 km a šírku 
1,0- 1,8 km. Z toho samotné územie poly
m_e.tali.ckého ložiska Remetské Hámre má 
vrtmi overenú dížku 1450 m , šírku 400 až 
700 m. štruktúrne sa obe rudné minera
lizácie nachádzajú v priestore lokálnej 
severnjužnej zlomovej zóny medzi kótami 
Lysák na juhu a Tri tably na severe. Hor
ninová výplň zlomovej zóny je voči svoj
mu okoliu poznateľne viac tektonicky aj 
autoklas1ticky porušená. Všetky horniny 
výplne sú intenzívne hydrotermálne pre
menené (propylitizované, inde argilitizo
vané, sihcifikované, turmalinizované, py
rotinizované alebo pyritizované). Zlomová 
zóna sa prejavuje tiež významnými pôd
n ogeochemickými amomál1ami prvkov Pb, 
Zn, Ag, Mo, Bi, Sna Hg (obr. 2, 3, 4). 

Z hľadiska geologickej stavby má lo
žiskové územie tri výrazne rozdielne sek-

* Termín rudné ložisko a ostatná v člán
ku uvádzaná metalogenetická terminológia je 
použitá podľa definícií : Ilavský, J., Slavkay, 
M. 1980 : Súčasná metalogenetická terminoló
gia. Miner. slov., 12, 131-148. 

tory, z kto rých južný a stredný je bez
prostredným priestorom vrtmi ZJisteného 
polymetalického ložiska. Pos ledný, seve r
ný sektor je územím p rejavov vzácnoko
vovej mineralizácie a miestom výskytov 
telies sekundárnych kvarcitov a a lumo
metasornatitov. 

Južný sektor ložiskového územia sia n a
chádza južne od potoka Čremošná po 
myslenú východozápadnú čiaru cez Vac
kovu lúku. Tvorí h o striatovulkanický 
komplex zmenených láv pyroxenických 
andezitov a lapilovo-pemzových tufov, 
ktoré zaraďujeme do k omplexu Okna -
Vai1aškovce (tab. 1). V podloží týchto vul
kanitov sú k niedové slienité piesk ovce 
a slieňovce pieninského bradlového obalu , 
overeného vrtmi RH-5, RH-7, RH-18, 
RH-19, ktoré vo vulkanogénnom komple
x e navŕtali do 1,0 m hrubé a v sedimentár
nom podloží do 1,5 m hrubé polohy poly
meta1ického zrudnenia. 

Stredný sektor ložiskového územ1a 
možno na iuhu vymedziť potokom Čre
mošná, na severe m yslenou východozá
padnou čiarou cez kótu Hlinka (7 12,0). Do 
híbok 600-750 m h o tvoria telesá zmene
ných pyrmcenických ia.ndezitových porfý
rov z ich au toklasti ckých a tektonických 
brekcií. V hlbších častiach územia boli 
navŕtané roje žíl zmeneného pyr oxenic
kého diorit ového por fýru a žila amfibo
lidkého gm nodioritového porfýru, ktoré 
prerážajú cez kontaktne zmenené í1lovce, 
porcelanity. Vrty RH-4, RH-8 , RH-1 2, 
RH-15, RH-16 tu prevŕbali 1,0 m až 7,0 m 
vertikálne mocné rudné telesá. 

Severný sektor rudnej štruktúry bez
prostredne nadväzuje na stredný sekt or 
a na severe siaha po východozápadnú 
myslenú spojn icu kóty Motrogon (1017,9) 
- Morské oko. Pri povrchových častiach, 
do híbok 500-600 m, je budovaný extru
zívnym telesom zmenených pyroxenických 
andezitových porfý rov (okolie k óty Hlin
ka) , telesami sekundárnych k varcitov 
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Obr. 2. Geologická mapa rudného poľa Remetské Hámre. Kvartér: 1 - zosuvy, 
2 - pokryvné útvary. Stratovulkán Morské oko, IV. etapa magmatizmu: lávy 
a ex trúzie komplexu Motrogon - Tŕstie: 3 - extrúzie pyr oxenického andezitového 
porfýru, 4 - extrúzie a krá tke lávové prúdy bázického a kyslého pyroxenického 
andezitu. III. etapa magmatizm u (vrchný sa rmat): 5 - kontaktne metamorfované 
ílovce a pieskovce !porcelanity) , 6 - sekundárne kvarcity a Al-metasomatity, 7 -
žiln íky až žily Fe-Pb-Zn-Ag sulfidickej mineralizácie : a - overené, b - predpo
k ladané. In truzívny komplex M orské oko: 8 - ústredné plutonické telesá pyroxe
n ick ého dioritového porfýru a dioritu, 9 - žilné telesá (roje) pyroxenických diori
tových porfýrov, 10 - pyroxenické andezity a amfibolicko-pyroxenické andezity : 
a - extrúzie - intrúzie, b - žilné telesá. Lávy a vulkanoklastiká komplexu 
Ľadovisko : 11 - pyr oxenický andezit - lávový prúd, 12 - lapilovo-pemzové tufy. 
Lávy komplexu Príkra : 13 - pyroxenický andezit - lávový prúd. Vulkanicko-sedi
mentárne súvrstvie: 14 - epiklastiká a pyroklastiká pyroxen ického andezitu. I I. etapa 
magmatizm u (vr ch ný báden - stredný sarmat): extrúzie a intrúzie komplexu Skalný 
potok: 15 - pyroxenický andezitový porfýr : a - bázický, b - kyslý . Lávy, v ulkano
klastiká komplexu Okna - Valašk.ovce: 16 - hydrotermálne zmenený pyroxenick ý 
andezit, lávový p rúd vulkanicko- tektonickej d epresie, 17 - pyroxenický andezit, 
lávový prúd plášťa vulkánu , 18 - hydroterm álne zmenené lapilovo-pemzové tufy 
vulkanicko-tektonickej depresie. Sedimenty podložia vulkán u Morské ok o: vonka jší -
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m agurský paleogén (eocén): 19 - ílovce a pieskovce. Bradlové pásmo (stredná 
a v rchná krieda): 20 - slieňovce, vápnité pieskovce, 21 - piesčité vápence - váp
n ité pieskovce, 22 - povrchový priemet odvodených h raníc priebehu bradlového 
p ásma, 23 - odvodené zlomové hranice vulkanicko-tektonickej depresie, 24 - zlo
mové hranice lokálnych vulkanicko-tektonických hrastí : a - odvodené, b - pred
pokladané, 25 - zlomy bez známeho smeru sklonu: a - odvodené, b - predpo
kladané, 26 - geologické hranice: a - odvodené, b - p redpokladané, 27 - lávo
brekcie, 28 - realizované vrty: a - v mape, b - v reze, s vyznačením dížky, 29 -
p riebeh rezu H - H', 30 - povrchový priemet hraníc polymetalického ložiska Re
m etské Hámre: a - zistené, b - predpokladané, 31 - hranice zón epigenetickej m ine
ralizácie, 32 - označenie plutonického telesa, 33 - jazero Morské oko, 34 - žilník 
s molybdenitovou mineralizáciou. 

Fig. 2. Geological map of the Remetské Hámre ore field. Quaternary: 1 - rock 
slide, 2 - cover units. Morské oko stratovolcano, 4th stage of magmatism: lava and 
extrusion of the Motrogon-Tŕstie complex : 3 - porphyric pyroxene andesite ex
t rusion, 4 - basic and acidic pyroxene andesite, extrusion and short lava flo w. 
3rd stage o.ľ magmatism (Upper Sarmatian): 5 - contact-metamorphic claystone 
and sandstone (porcelanite), 6 - high-silica rock and alumina-metasomatite, 7 -
stockwork to vein of iron-lead- zinc-silver are; a - verified, b - presumed. Morské 
oko intrusive complex: 8 - central plutonic bodies of pyroxene diorite to diorite 
porphyry, 9 - dyke body (swarm) of pyroxene diorite porphyry, 10 - pyroxene 
andesite and amphibole-pyroxene andesite : a - extrusion to intrusion, b - dyke 
body. Lava and volcanoclastics of the Ľadovisko complex : 11 - pyroxene andesi te, 
lava flow, 12 - Japilli-pumice tuff. Lava of the Príkra cornplex: 13 - Pyroxene 
andesite, lava flow. Volcano-sedimentary sequence: 14 - epiclastics and pyroclastics 
of pyroxene andesite. 2nd stage of rnagm atism (Upper Badenian to Middle Sarma
t ian): extrusions and intrusions of the Skal ný potok complex: 15 - porphyric pyro
xene andesite : a - basic, b - acidic. Lava and volcanoclastics of the Okna - Va
laškovce complex: 16 - pyroxene andesite, hydrothermally altered, Java flo,v in t he 
volcano-tectonic depression, 17 - pyroxene andesite, l ava flow of the volcano 
mantle, 18 - lapilli-pumiceous tuff in the volcanutectonic depression, hydrothermallY 
altered. Sediments in the underlier of the Morské oko stratovolcano: flysch sequences 
of the Magura unit, Paleogene (Eocene): 19 - claystone and sandstone. The Pieniny 
Klippen Belt (Middle to Upper Cretaceous): 20 - marlstone, calcareous sandstone, 
21 - arenaceous limestone to calcareous sandstone, 22 - surficial limits of the 
buried Pieniny Klippen Belt, 23 - deduced fault - limits o.E the volcano-tectonic 
depression, 24 - fau lt limits of local volcano-tectonic horst structures : a - deduced, 
b - inferred, 25 - fault without known dip: a - deduced, b - inferred, 26 -
geological boundary: a - deduced, b - infer red, 27 - lava breccia, 28 - realized 
d rilling site: a - in the map, b - in section with indicated length, 29 - course 
of the H - H' section, 30 - surficial limits of the Remetské Hámre base-metal 
deposit: a - proved, b - inferred, 31' - limits of epigenetic mineralized zanes, 
32 - indication of the plu-tonic body, 33 - the Morské oko lake, 34 - stockwork 
of molybdenite ore. 
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a ailumometasomatitov a z malej časti žil

nými telesami pyroxenického dioritového 
porfýru (okolie potoka Kiapka). V hlbších 

častiach štrukt úry dominujú propylitizo

vané pyroxenické dioritové po.rfýry až 
diority. Sedimentárne podložie s a do vŕta

n e j W:bky 1200 m nezistilo. Tento úsek bol 
overený vvtmi RH-6, RH-11 ,a RH-14. Vý

znamnejšie výskyty rudnej mineralizácie 
sa nezaznamenali. 

sektorov v y ss1e opísanej rudnej š t r uktúry 

možno stotožniť m yslenou či.arou medzi 
Vackovou l úkou a Babou v ýchodne od 
kóty Motrogon (1017,9). Z východ u možno 

všetky tri rudné sektory vymedziť spoj
nicou kóty Sivá skala (857,7) a jazera 

Morské oko (obr . 1, 2, 4). 

Západné obmedzenie všet kých troch 

Rudné t elesá v ložiskovom ú zemí sa n a

chádzajú v troch litologických prost re
diach: v dioritových porfý roch v komple

xe intrúzií Morsk é oko (tab. 1) , v sedi-
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Obr. 3. Geologický, rez polymetalickým ložiskom Remetské Hámre. Vysvetlivky ako 
pri obr. 2. 

Fíg. 3. Geological section accross the Remetské Hámre base-metal deposit. Explana
tions as in fig. 2. 

m entárnych súvrstviach podložia vufäani
t ov , v stratovulhmickom komplexe Ok
na - Valaškovce (tab. 1). 

Podstatná časť (80 %) rudný ch telies je 
lok alizovaná v dioritových porfý roch. 

Z rudnenie v žilných telesách 
vrchnos.armatských dioritových porfýr,ov 

Vyskytuje sa v strednom sektore fožis
k ov ého územia vo vonkajšej p olymetalic
ikej aureole predpokladanej hlb oko ulože
n ej pňovitej dioritovej intrúzie A. Sú tu 
žilní<ky a žhly Fe-Zn-Pb-Ag-Sb minerali
zácie, ktorú prevŕtal vrt RH-4 v hibke 
993,4-1182,0 m a vrt RH-8 v hibke 
801 ,4-1201,0 m. Tieto z hľadiska mocnosti, 

chemických vlastností a množstva zdro
jov priemyselné akumulácie zrudnenia sú 
úzko späté s miestom prieseku roja žil
ných dioritových a dioritov o-porfýrových 
telies cez sú vrstvie vonkajšieho (m agur
ského) paleogénu. Na tomto prieseku 
v hlbke 800 až 1200 m sa v prostredí 
propy,litizovaných, silicifikovaných, tur
malinizovaných, biotitizovaných a p yrot i
nizovaných pyroxenických diori tových 
a granodiori tových porfýrov .sform ova li 
hlavne žilno-žilníkové rudné telesá. S ú pre 
tiahnuté severojužným smerom, dlhé 100 až 
300 m, široké 100- 200 m, s premenlivou 
navŕtanou h rúbkou 1,0-7,0 m (pravá 
mocnosť je v rozpätí 0,41-5,36 m ). 
Vznikli pri postupnom znižovaní te rmality 
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TAB. 1 

Struktúrne komplexy stratovulkánu Morské oko 
Structural complexes of the Morské oko stratovolcano 

časové a for-

1 

Typ vulkánu 1 štrukt.tcne komplexy 
mačné členenie 

1 

štvrtá etapa monovulkány 2. komplex Vihorlat-Tŕstie 
magmatizmu (vrcholové 1. komplex Motrogon-Strihovská 
a štvrtá telesá, krátke poľana 

intermediárna lávové prúdy) 
formácia 

1 

bočný 2. intruzívny komplex 
(tr hlinový) Morské oko 
vulkán b) subkomplex diori to vých 
Múr - Lysák intrúzií 

b) subkomplex andezi tových 
extrúzií a in trúzií 

1. komplex láv a vulkanoklastík 
Príkra 

t re tia etapa 
bočný 2 . komplex andezitových intrúzií m agmatizmu (tr hlinový) červený klin a tretia 

intermediárna vulkán 1. komplex láv a vu lkanoklast ík 
Vihorlat Ľadovisko formácia 
parazitný 2 . komplex andezitových intrúzií 
vulkán Ostrý 
Sokolský potok 1. komplex láv a vulkanoklastík 

Rozdielňa 

parazitný 2. komplex intrúzií a extrúzií 
vulkán Jasenovský vrch 
Levkova 1. komplex láv a vulkanoklastík 

Levkova 

parazitný 1. komplex andezitových intrúzií 
vulkán Ladomírov 
Ladomírov 

d ruh á etapa spodný 4. komplex andezitových intrúzií 
magmatizmu čiastkový a extrúzií Skalný potok 
a p rvá areálny vulkán 3. komplex andezitových intrúzií 
intermediárna M orské oko a extrúzií Voniaca - Zempl. 
formácia Hámre 

2. nečlenený komplex intrúzií 
a extrúzií P orubský potok 

1. komplex láv a v ulkanoklastík 
Okna-Valaškovce 

prvá etapa centrá acid ného 2. extruzívn y komplex Beňatina 
magmatizmu vulkanizmu 1. explozívny komplex Boroľa 
a úvodná, acidná 
formácia 

199 
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roztokov od vysokotermálneho vzácno
kovového štád1a (molybdenit, minerály Bi, 
pyrotín, minerály Sn, turmalín) cez mezo
termálne štádium hlavn€1 výplne rudných 
telies (pyrotín, pyrit, sfalerit, galenit) po 
nízkotermálne kremeňovo-karbonátové sul
fidické štádium (pyrit , markazit, boulan
gerit, antimonit) v závere charakter,izo
va né prítomnosťou zeolitov. Najrozšíre
n ejšími rudnými minerálmi sú pyrotín, 
pyrit, sfalerit a galenit. V podradnej mie
re sú prítomné arzenopyrit, boulangerit 
a antimonit. 

Zrudnenie v sedimentárnych súvrství.ach 

Žilno-žilníkové polymetalické zrndnenie 
je overené v južnom sektore ložiskového 
územia, v prostredí termálne zmenených 
vápnitých pieskovcov, slieňovcov, piesči

tých vápencov stredno až vrchnokriedo
v ého pieninského bradlového obalu. Malé 
výskyty boli zis tené v kontaktných ro
hovcoch - porcelanitoch po ílovcoch von
kajšieho magurského paleogénu v stred
nom sektore ložiskového územia. Na zá
klade te rmálnej zonálnosti epigenetickej 
mineralizácie sa všetky opísané zrudnenia 
nachádzajú v exokontakte predpokLadanej 
veľmi pravdepodobnej ústrednej plutonic
kej intrúzie A v podloží stratovulkanic
k ého komplexu Okna - Valiaškovce (tab. 1). 
F e-Zn-Pb-Ag mineralizáciu overili vrty 
RH-5, RH-7 a RH-8 v hÍbkach 800 až 
1200 m. Tieto vo vrtoch do 1,5 m mocné 
žilníky a hniezdovité až liate výplne po
r uchových zón sa nachádzajú v 1neďale

kom podloží andezitoidného stratovulkanic
kého komplexu. Z premien sa tu uplatňuje 
karbonatizácia v podobe kalcitových žiliek 
a pyritizácia vo forme impregnácií. 

Zrudnenie v st ratovulkanickom komplexe 

Žilno-žilníkové zrudnenie (najmenej vý
znamná polymetalická mineralizácia) j e 

obmedzen é na južný sektor ložiskovéh o 
území.a. Pre územie je typick é veľké 

množstvo drobných, väčšinou bezvýznam
ných polymetalických žilkových výskytov. 
V zmen ených andezitových lávach kom
plexu Okna - Va laškovce (tab. 1) bolo vo 
vrtoch RH-5, RH-7, RH-18 a RH-19 za
registrovaných 21 makroskopicky viditeľ

ných sfaleritovo-galenitových rudných 
výskytov. Z premien sa uplatňuje arg ili
tizácia, chloritizácia, karbonatizácia, pyro
hnizácia a pyrit izácia. 

Prognózne ocenenie polymetalického 
zrudnenia 

Z hľadiska priemyselného využitia h lav
n ými minerálmi sú sfalerit a striebronos
ný galenit, ktoré spolu s plstnatými r u
dami dávajú ložisku Remetské Hámre p o
lymetalický charnkter. Premenlivosť che
mizmu rudných telies v priestor e jednot
livých litologických prostredí názorne 
ilustruje tab. 2. 

Vrtným prieskumom overené ložiskové 
územie m á ro zlohu 0,585 km2. Navŕtaná 
priemerná mocnos ť rudných polôh je 
3,31 m. (Priemerná pravá mocnosť r u d
ných telies je 2,43 m, sklon rudných po
lôh je v rozmedzí 12-69° od horizon
tály.) Zis tené prognózne zdroje kategórie 
P1 predstavuj ú 13,6 miliónov ton polyme
t alických rúd s takouto priemernou k va
litou: Pb 0,797 %, Zn 1,878 °ľo , Sb 0,040 %, 
Ag 21,24 g/t, Au 0,007 g/ t. V ážnou n e
priaznivou okolnosťou je, že 85 % ove
rených zdrojov rúd sa nachádza v hÍbke 
800 až 1000 m pod miestnou ero zívnou 
bázou. 

Overené polymetalické ložisko Remet
ské Hámr e dokazuje, že v oblasti Viho r
latu sa vytvorili priemyselne v ýznamné 
akumulácie rúd. Výsledky geologického 
prieskumu t iež ukázali, že je reálna per
spektíva nájsť takéto akumulácie s priaz
nivým erozívnym zrezom (napr. na loka -
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TAB. 2 

Chemické .zloženie rudných telies polymetalického ložisk a 
Remetské Hámre 

Chem ical composition of are bodies in the polymetal deposit of 
Remetské Hámre 

I II III 
Obsah 
v% Vrt RH-4 Vrt RH-4 Vrt RH- 8 Vrt RH- 7 Vrt R H-5 
a v ppm (*) 1068,5 - 1083,5 - 1181,8- 895,3 - 783,3 -

1075,5 m 1088,5 m 1183,8 m 896,8 m 784,3 m 

Cu 0,01 .0,014 0,024 0,009 0,007 
Pb 0,55 1,12 0,53 0,84 3,95 
Zn 1,55 3,08 1,24 2,45 0,22 
Sb 0,01 2 0,059 0,014 0,004 0,072 
Fe 6,02 7,59 nest. 10,71 4,56 
Mn 0,5:3 1,00 nest. 0,19 0,09 
s 4,60 6,88 nest. 10,35 2,21 
Si02 47,15 42,68 nes t. nest. nest. 
As nes t. nest. 0,011 0,043 1,55 

Au* st. st. 0,07 st. 0,22 
Ag* 15,02 28,91 49,0 10,4 179,0 
Mo* 4,5 st. st. st. st. 
Bi* 5,1 5,7 56,0 st. 148,0 
W * 2,5 0,7 st. st. st. 

I - plutonické prostredie dioritových porfýrov, II - plutonické prostre
die zrudnenia v sedimentárnych horninách, III - vulkanogénne pro
stredie andezitových láv komplexu Okna - Valaškovce. 

litá ch v závere Porubského alebo Sokol- ce. Pre k ontakty vyššie uvedených mag
sk éh o p otoka) . matitov (zóna výskytu vzácnokovovej m i

nernlizáoie) sú typické väčšie alebo menšie 
V zácno kovová mineralizácia metasomaitické telesá seku ndárnych kvar

citov a alumometasomatitov s rozm ermi 
S pora dické a veľmi drobné výskyty tej

to mineralizácie sú rozptýlené v sever
n om, čiastočne aj v strednom sektore po
lymetalického ložiska Rem et ské Hámre. 
S ú v iazané na nadložmé pripovrchové čas
ti argilitizovaných, silicifikovaných, tur
m alinrizov;aných a propylitizovaných ande
zitových porfýrov komplexu Skailný potok 
(vrty RH-8, RH-11), na pripovrchovú zónu 
hlboko erodovanej pyroxenickej diorito
voporfý rovej až dioritovej intrúzie B 
(vrty RH-6, RH-14), ako aj na kontakty 
a v blízkosti kontaktov tejto intrúzie vy
sk y tujúce sa andezitové efúzie a kráte
rové brekcie komplexu Okna - Valaškov-

50 X 100 m až 100 X 200 m, kto ré t voria 
„čiapku" intrúzie dioritov a dioritových 
porfýrov. T,ieto met asomatické t elesá, ako 
ukazujú petrografické výskumy, boli vy
tvorené jednak na úkor dioritovej int rú
ziie, ako aj na úkor okolitých a n dezitov 
komplexov Skalný potok a Okna - Valaš
kovce (tab. 1). Horniny sekundárny ch 
kvarcitov a alumometasomatitov sú zastú
pené nasledujúcimi asociáciami podstatných 
minerálov so zastúpením nad 10 % : 1. topás, 
andaluzit, amónna hydrosľuda ; 2. t r idy
mit, kaolinit, topás; 3. kremeň , t opás; 
4. andaluzit, topás ; 5. kremeň, diaspor, 
topás, korund; 6. kremeň , turmalín ; 7 dia-
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Obr. 4 .Schéma h orizontálnej zonálnosti prvkov epigenetickej rudnej mineralizácie 
n a území rudného poľa Remetské Hámre na základe výsledkov pôdnej geochémie. 
1 - zóna Mo-Bi (Fe-As-Te-Sn-B) mineralizácie, 2 - zóna Pb-Zn-Ag (Fe-As-B-Mo-Bi) 
mineralizácie, 3 - zóna Pb-Zn-Ag a Hg mineralizácie, 4 - sumárne pôdnogeoche
mineralizácie, 3 - zóna Pb-Zn-Ag a Hg mineralizácie, 4 - sumárne pôdnogeoche
m ické anomálie Mo --t- Bi, obsah nad (x' + 2 S), 6 - pôdnogeochemick é ano
m álie Hg, obsah nad (x ' + 2 S), 7 in tra vulkanick é intrúzie a ext rúzie 
pyroxenického andezitového porfýru komplexu Motrogon - Tŕstie, 8 - žily amfi
bolicko-pyroxenického a pyroxenického andezitového porfý ru intruzívneho kom
plexu Morské oko, 9 - pyroxenický andezitový porfýr - extrúzie a intrúzie 
k omplexu Skalný potok, 10 - pyroxenický andezit - extrúzie a intrúzie kom
p lexu Voniaca - Zemplínske Hámre, 11 - povrchový priemet odvodených hraníc 
priebehu pieninského bradlového pásma v podloží vulkanitov, 12 - odvodené zlo
m ové hranice vulkanicko-tektonickej depresie (rudného poľa Remetské Hámre) , 13 -
zlomové hranice lokálnych vulkanicko-tektonických hrastov: a - odvodené, b - pred
pokladané; 14 - zlomy bez známeho smeru a sklonu: a - odvodené, b - predpo
k ladané; 15 - geologické hranice : a - odvodené, zistené, b - predpokladané : 
16 - realizované vrty, 17 - priebeh rezu H - H', x' - a ritmetický priemer, S -
smerodajná odchýlka. 
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spor, hydrosľuda (obr . 3). 
Indície vzácnokovovej mineralizácie sa 

našli vo vrte RH-8, kde v hlbke 
132,0-132,5 m boli uprostred argilitizo
va ných andezitových porfýrov komplexu 
S kalný potok navŕtané do 0,5 cm veľké 
šupinky molybdenitu. Chemicky sa táto 
mineralizácia prejavuje v pripovrchových 
častiach vrtov RH-4, RH-6, RH-8, RH-11, 
RH-12 a RH-14 do máxim álnej h1bky 
400,0 m. 

Ide tu o sporadické prejavy zvýšených 
obsahov Mo v rozpätí 10-470 ppm, Bi 
v rozpätí 10-320 ppm a Sn v rozpätí 
15-259 ppm, čo je odrazom dioritovej in
t rúzie B (obr. 3 a 4). 

Rudonosná štruktúra centrálnej 
v ulkan ickej zóny Porubský potok 

J e situovaná v západnej časti vulkanic
k o-tektcmickej dep resie medzi k ótami Vi
h orlat (1075,5), Tŕstie (951,0) , Múr (832,6) 
a Ľadovisko (893,9). Ide o VZ lokálnu 
synvulkanickú hrastovú štruktúr u pozos
távajúcu z hydrotermálne zmenených hor
n ín. Štruktúra má dve jadrá zo sekundár
n ych kvarcitov a alumometasomatitov 
rozmerov 750 X 750 m a 750 X 500 m s na
sledu júcimi fáci.ami hornín : 1. kremeň, 

diaspor, andaluzit, topás, mullit; 2. t ridy
mit, di:aspor, a ndaluzit, topás, mullit ; 
3. dickit, andaluzit, tridymit; 4. kremeň , 

topás, hydrosl~ rla; 5. ,kremeň, kaolinit, jo
seit A. Okolo vyššie uvedeného jadra hor
nín - meta.somatitov - je zóna argilitizo
v.aných a pyr itizovaných, hydrotermálne 
väčšinou rozložených pyroxenických -émde
zitov. Vonka jšiu zónu štruktúry tvoria 
propylitizované pyroxenické andezity. 

Celú sériu zmenených magmatitov za
raa·uj eme do komplexu efuzívnych, explo
zívnych, extruzívnych .a intruzívnych hor
nín Porubský potok, patriacemu vrchnému 
bádenu - spodnosarmat.skému spodnému 
čiastkovému vulkánu Morské oko (tab. 1) . 
Štruktúra m á smernú dížku 3,5 km 
a priečnu šírku 2,5 km. Nad jadrami kvar
citiakých metasomatitov sú význačné pôd
ne geochemické anomálie Mo, Bi, Sn (do
sahujúce obsah desiatky ppm), zati aľ čo 

nad okolitými zmenenými andezitmi sú 
anomálie Pb, Zn, Ag (dosahujúce obsah 
stovky ppm). Indície rudnej mineralizácie 
na tej to štruktúre boli 2)a tiaľ ZJistené len 
v sekundárnych kvarcitoch. Bi minerál jo
seit A sa našiel v sekundárnych kvarci
toch v t elese južne od kóty Tŕstie (951,0) . 
Vyistupuje tu vo forme drobných, zried
kavých zŕn, vo forme impregnácie pre-

◄ Fig_ 4. Scheme of horizontal zoning of elements in the epigenetic mineralized are:1 
of the Remetské Hámre ore field from soil geochemis try data. 1 - Mo- Bi 
(Fe-As-Te-Sn-B) zone, 2 - Pb-Zn-Ag (Fe-As-B-Mo-Bi) zone, 3 - Pb-Zn-Ag an d 
Hg zone, 4 - cumulative soil-geochemical anomaly of Pb + Zn + Ag (x' + 2 S 
value), 5 - cumulative soil-geochemical anomaly of Mo + Bi (x ' + 2 S value), 
6 - soil-geochemical anomaly of Hg (x' + 2 S value), 7 - intravolcanic intrusion 
and extrusion of porphyric pyroxene andesite in the Motrogon-Tŕstie complex, 8 -
amphibole-pyroxene to pyroxene porphy ric andesite in the Morské oko 
intrusive complex, 9 - porphyric pyroxene andesite, extrusive and intrusive body 
in the Skalný potok complex, 10 - pyroxene andesite, ex trusive and intrusive 
body in the Vonia.ca-Zemplínske Hámre complex, 11 - surficial limits of deduced 
outline of the Pieniny Klippen Belt in the underlier of volcanites, 12 - deduced 
fault limits of t he volcano-plutonic depression (the Remetské Hámre ore fie ld), 
13 - fault limi ts of local volcano-tectonic horst structures : a - deduced, b -
infer red, 14 - fault without known dip: a - deduced, b - inferred, 15 - geological 
boundary: a - deduced, known, b - inferred, 16 - realized drilling, 17 - section 
H - H ', x ' - arithmetic mean, S - standard deviation. 
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Obr. 5. Schéma časového vývoja mineralizácie v stra tovulkáne Morské oko. 

Fig. 5. Scheme of chronological development of ore-producing processes in the 
Morské oko stratovolcano. 

A 
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kremenenej a kaolinizovanej horniny 
a lebo v drobných karbonátovýoh žilkách 
s ojedinelými hniezdami joseitu A. Z he
matit izovaných sekundál:'nych kvarcitov 
a z 1-5 cm mocných žiliek červeného ze
m itého hematitu je známa takáto distri
búcia p rvikov: Mo od stôp do 115 ppm, 
Bi od stôp do 530 ppm, W od stôp do 
60 ppm, B od stôp do 1455 ppm , Cu od 3 
do 66 ppm, Pb od stôp do .730 ppm, Zn od 
7 do 230 ppm, As od stôp do 1,15 %, 
F od 0,27 do 6,44 %, Fe od 3,70 do 25,34 %. 

Casový vývoj magmatizmu a epigenetickej 
mineralizácie 

Schéma časového vý voja m ineralizácie 
n a Jožisku Remetské Hámre odráža 
v prvom rade vulkanicko-plutonický vý
voj stratovulkánu Morské oko. Boli tu vy
členené štyri etapy magmatickéh o vývoja 
(Bacsó, 1979, 1986) charakterizované vul
kanizm om a int ruzívnou činnosťou . Odo
zvou tohto vývoja je aj vývoj mineralizač

n ých etáp (obr. 5). 

Zrudňovacie procesy späté s 1. etapou 
v ý v oja 

Odoh rali sa vo Vihorlatských v rchoch 
v spodnej časti vrchn ého bádenu. Repre
zentuje 'ich kom plex explozívnych ryolito
vých t ufov typu Boroľa a komplex ryo
dacitov ých extrúzií typu Beňatiina (t ab. 1). 
Na ložiskovom území horniny týchto kom
p lexov nie sú známe a n epoznáme ani pre
javy epigenetickej mineralizácie, ktorú by 
sme m ohli s nimi spájať. 

Zrudňovacie procesy späté s 2. etapou 
v ývo ja 

Ma gm at ické p rejavy mali in termediárny 
charaikt er a odoh rali sa v o vr chn om bá
dene až st rednom sarmat e (Bacsó et a l., 
1986). Počas vulk anickej aktivit y došlo 

k efúziám pyroxenických andezitov, ex pló
ziám vulkanoklastík a k vzniku extru
zí vno-1n truzívnych telies :andezitov ých 
porfýrov. V záverečných fázach magma
tizmu došlo k prepadnutiu centráln ych 
vulkanických zón Morské oko a Porubský 
p otok a vytvorila sa vulkanicko-tektonic
ká depres1a centrálneho Vihorlatu (B acsó, 
1985). Uvoľnením plynov odrážajúcich sa 
v intenzívnej postvulkanickej činnosti 

a vznikom a reálnych hydrotermálnych 
p remien došlo lokálne aj k vzniku sekun
dárnych kvarcitov. Ich minerálne ztl.oženie 
je veľmi j ednotvárne. Okrem hlavného 
kremeňa v podradnom množstve vzn ikol 
hematit, illit, k aolinit a miestami a j kar
bonáty. 

Zrudľíovacie procesy späté s 3. etapou 
v ývoja 

Sú najintenzívnejšou a hlavnou rndo
n osnou etapou v celom stratovulkáne 
Morské o:ko, spät ou so záverečným štá
dliom magmatickej činnosti vo vrchnom 
sarmate. Vulkanizmus sa obnovil v m no
hých čiastkových kužeľoch a prejavoval 
sa mnohonásobnými efúziami pyroxenic
kých andezitov a l en lokálne menšími pre
javmi explozívnej aktiv,ity. V konečných 

štádiách vrchnosa,rmatskej magmatickej 
a:ktiv;ity vznikol rozsiahly subvulkanický 
a intruzívny komplex dajkových, sillových 
a pňovitých t elies pyroxenických andezi
t ových porfýr ov, dioritových porfýrov, 
g ranodioritového p orfýru, dioritov, g abro
dioritov. Vertikáwna mocnosť intruzívn eho 
!komplexu Morské oko je od X do 1000 m. 
S prenikom týchto komplexov suv1s1 
vznik kont:aktnometasomatických h ornín 
v ich okolí a na n e je viazaná aj h ydro
termálna a hydrot erm álnometasomat ická 
m ineralizácia. Počas III. magmatick ej eta
p y vznikli v h orn1n ách II. a III. etapy tri 
mineralizačné etapy s niekoľkými mine
ralizačnými periódam i (obr. 5). 
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TAB. 3 

Rudné forrhácie a minerálne asociácie rudného poľa Remetské Hámre 
Ore formations and mínera! associations of the Remetské Hámre are f ield 

Minerálne zloženie 

Vývojové Rudné Minerálno- Forma Vek mineralizačné formácie paragenetické zrudnenia etapy asociácie Hlavné Vedľajšie a akcesorické 
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minerály minerály 

vrchný nie sú známe 
báden 

····- ··~--

vrchný postvul- formácia kremeň telesá kremeň karbon á ty, illit, 
báden kanická etapa mono- (±hematit) kaolinit, hematit 
stredný kvar-
sarmat citov 

vrchný kontaktno- kremeň telesá kremeň karbonáty, chlorit, 
sarmat metamorfná (±karbo- sľudy, epidot, hematit, 

etapa náty) magnetit 

hydroter- formácia topás, telesá topás, korund, bóhmit, 
málnometa- Al-meta- andaluzit, andaluzit, diaspor, mullit, chlorit, 
somatická somatitov korund kremeň ru tíl, hydľ'.)sľuda, 
etapa dumortierit, fluori t, 
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Pokračovanie t ab. 3 

Fe formá- ílové mi- žilky, 
cia (pyrit, nerály, pyrit, impreg., 
pyrotín, pyrotín hniezda, 
hematit) areál. 

1 premeny 

karbonát, žilky, 
epidot hniezda, 

areál. 
premeny 

1 

kccmeň, žilky, 
turmalín impreg., 

areál. 
premeny 

- -----

Mo-Bi- kremeň, 
1 · žilky 

As-Fe arzenopyri t, 
vzácno- molybdenit 

kovová 
1 žilky karboná t, 

h y droter- formácia 
1 chalkopyrit 

málna 
etapa Au-Ag- karbonát, žilky, Cu-Pb-Zn 

(±Sb) (po- pyrit, hniezda 

lymeta- pyrotín 

lická) for-
mácia 

kremeň , žilky, 
kar bonát, brekcie , 
polymetály hniezda 

karbonát, žilky 
zeoJit 

pyr it 
1 žilky 

(± markazit) 

illit, kaolinit, 
pyrit, pyrotín 

karbonáty, 
epidot 

kremeň, 
turmalín 

1 kremeň, 
molybdenit, 
arzenopyrit 

1 karbonáty, 
chalkopyrit 

pyrit, pyrotín, 
karbonáty 

galenit, 
sfalerit, 
py rit, 
chalkopyrit, 
kremeň, 
karbon áty 

laumontit, 
m ordenit, 
chabazit, 
stilbit, 
kar bonáty 

1 pyrit 

karbonáty, kremeň, 
chlorit, montmorilloni t, 
hematit, ti tani t, 
diopsid 

pyrit, chlorit, illit, 
kremeň, biotit, 
tremolit, mastenec, 
hematit, rutil 

kaolinit, illit, pyrit, 
pyrotín, titanit, 
diopsid 

1 karbonáty, pyrit, 
chalkopyrit, kaolinit 

1 kremeň, pyrit, pyrotín, 
1 arzenopyri t 

kremeň, chalkopyrit, 
arzenopyrit, kaolinit, 
pentlandit, markazit 

pyrotín, arzenopyrit, 
stanín, minerál Sn, 
minerál Bi, bournonit, 
kaolinit, baryt , 
markazit 

illit, pyrit, apofylit 

1 markazit, karbonáty, 
kremeň, illit, k aolini t 
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Pokračovanie tab. 3 

Vývojové 
n eogén. 

magmatické 
etapy Vývojové Rudné Minerálno-

.,_; • (1) Vek mineralizačné formá cie paragen etické 
~ €n·s etapy asociácie 
ro :,., o (1) H p. '-'>N ro ro +-o ..c: +> (1)-u (1) p. N 

h ydra- 1 karbonát, 
termálna pyrit, chlorit 
etapa 

kalcit 

kremeň , 
karbonát, 
antimonit 

andezi- spodn ý hydroter- Hg for- kremeň , 
ty, an de- panón málno-fum a- mácia karbon át, 
zitoid - rolová etapa chalcedón 
n é daci- (± pyrit) 

rn -~ 
ty, ande-

k arbon át, p. ..... zitoidné 
rn 'cl bazalty rumelka 
+> (1) 

(1) s 
. ..... markazit :> (1) 

~~ (±opál, 
chalcedón) 

chloropál, 
nontronit 

Forma 
zrudnenia 

1 žilky 

1 žilky, 
hniezda 

žilky 

žilky 

1 žilky 

žilky, 
h n iezda, 
impreg-
n á cie 

1 hniezda, 
žilky 

Minerálne zloženie 

Hlavn é Vedľajšie a akcesorické 
minerály minerály 

1 karbonáty, 
pyrit, chlorit 

1 illit, hematit, kremeň 

1 kalcit J dolomit, Mn-kalcit, 
galenit, sfaler it, pyri t 

---

kremeň , pyrit, sfalerit, galeni t , 
karbonáty, illit, kaolinit, 
antimonit , chalcedón, markazit 
boulangerit 

kremeň , pyri t , halloyzi t, 
karbonáty, mon tmorilloni t, 
chalcedón markazit, dickit 

1 karbonáty, 
rumelka 

1 pyrit, halloyzi t, 
markazi t, illit, dicki t 

markazit opá l, chalcedón, illi t, 
h alloyzi t, 
mon tm orilloni t 

1 chloropál, 
nontronit 

1 ílové miner ály, 
tridymit 
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Kontaktnometamorfná etapa mineralizácie 

Má pomerne jednoduchý minerálny vý
voj, ale značné rozšírenie. Vrty RH-4, 
RH-7, RH-8 a RH-12 ju zistili vo vývoji 
kontaJktných rohovcov - porcelanitov, vrt 
RH-7 vo vývoji skarnizovaných karboná
tových ho:rnín. Mineralogické zloženie 
týchto hornín je veľmi yariabilné. Na ich 
zložení sa podieľa hlavne kremeň, menej 
karbonáty, chlority, sľudy, epidot, mag
netit a hematit. P atria do jednej mine
rálnej asociácie (kremeň ± karbonáty; 
tab. 3). 

Hydrotermálnometasomatická etapa mine
ralizácie 

Jej rudolokalizuj úcim prostredím su rn
t ruzí vne telesá, dajky dioritových a ande
zitových porfýrov, okolité vulkanické hor
n iny (lávy a vulkanoklastiká komplexu 
Okna - Valaškovce) a silicifikované krá
terové brekcie centrálnej vulkanickej 
zóny Morské ,oko. Táto mineralizačná 

etapa m á najvyšší termálny charakter 
epigenetickej mineralizácie v počiatočných 
f ázach s pneumatolyiickými až vysoko
hydrotermálnymi prejavmi v produktoch 
II . etapy magmatického vývoja (pravde
podobne zachované, resp. obnovené s taršie 
prívodné cesty rudonosných ro ztokov). 
Staršie telesá monokvarcitov boli meta
somaticky prepracované za prítomnosti 
hydroteriem, ktoré podmienili v=ik to
p ásu, andaluzitu, korundu, bohmitu, dlia
sporu, mullitu, t urmalínu, fluoritu atď . 

(tzv. formácia Al-metasomatitov) , miesta
m i obohatených minerálmi vzácnokovo
v ej formácie (Mo, Bi, Te, Sn, As atď.). 

V samotných intruzívnych s ubvulka-
111ický ch a vulkanických horminách došlo 
k ä.ntenzívnym hydrotermálnometasoma
t ickým procesom za vzniku žilníkovo-im
pregnačných, miestami aj hniezdovitých 
akumulácií pyritu a pyrotínu. Tmavé hor-

ninotvorné m inerály boli ako súčasť bio
titizácie, propyli tizácíe, sílicifikácie, tur
malinizácie, pyritizácie ,aj pyrotinizácie 
(tzv. Fe form ácia) dezintegrované, zatlá
čané ílovými minerálmi, karbonátmi, kre
meňom, miestami aj epidotom, chlor it om, 
tremolitom, mastencom. Typický vývoj 
týchto minerálnych výplní bol pozorovaný 
vo vrtoch RH-4, RH-11 a RH-6. 

Tá to hydro termálnometasomatická eta
pa mineralizácie prebeh1a v dvoch mine
ralizačných periódach: v staršej - perió
de Al-metasomatítov a v mladšej - pe
rióde intenzívnych hydrotermáJ.nych pre
mien. Počas nich VZJniklo niekoľko mine
rálnych asociácií (tab. 3): 1. topás, a nda
luzit, korund ; 2. kremeň, andaluzit; 3. ílo
vé minerály, pyr.it, pyrotín; 4. karbonát, 
epidot, 5. kremeň, turmalín. 

Hydrotermálna etapa m ineralizácie 

Je najrozšírenejšia a tvorí a j naj
významnejšie akumulácie farebný ch k o
vov. Je v podstate pokračovaním pred
chádzajúcej etapy mineralizácie a najväč
šie uplatnenie má v plutonogénnych zó
nach. dajkových a sillových telesách dio
ritových porfýr ov , menej v sedimentár
nych horninách pieninského bradlového 
obalu (vrty RH-4, RH-7, RH-8) v hlbka ch 
800- 1200 m . V stmtovulkanickom kom
plexe Okna - Valaškovce je rozšírená 
veľmi sporadicky (vrty RH-5, RH-7, RH-18, 
RH-19) , preto ložisko Remetské Hámre r a
díme k plutonogénnemu typu. Od pred
chádzajúcich etáp mineralizácie sa líši 
morfoštrukt úrne a vývojom mineralizač

nýoh periód. Jednotlivé mineralizačné pe
riódy sa líšia nielen minerálnym obsahom, 
ale aj termálnym charakterom a k vanti
tatívnym r ozšírením. Staršia mineralizač
ná pedóda - molybdenitová - je p rí
tomná na rozhraní staršej hydroter málno
metasomatickej etapy mineralizácie a m lad
šej hydrotermálnej etapy. Je vyvinutá 
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iba loká1ne , väčšinou v blízkosti ,intruzív
nych t elies alebo v nich samých. Okrem 
Mo sa v nej nachádza aj Bi, Sn, F a As. 
Má žilníkový a impregnačný vývoj a je 
zložená z kremeňa, topásu, arzenopyritu, 
molybdeni<tu, pyritu, miestami aj chalko
pyr itu, tetradymitu, joseitu A. Trhlinky, 
r esp. puklinky žiliek boli v závere vy
plnené k a rbonátmi. Pyrit je sčasti drvený 
a hydrotermálne korodovaný. Celú túto 
mineralizačnú periódu predchádzala sili
cifikácia a t iež veľmi rozšírená turmali
n izácia. 

Hlavná mineraliz,ačná per ióda v celej 
oblasti ložiska má polymetalický charak
t er, žilný a žilníkový vývoj, v bezpro
strednom okolí žiliek s jemnou impreg
n áciou sulfidov. Najrozšírenejším mine
rálom je sfalerit a galenit v asociácii 
s karbonátmi a kremeňom . Vzácny je ba
ryt. Naj bežnejšími m1nerálmi žiliek sú 
p yrit, menej pyrotín. Drobné pukliny 
v n ich vyplň.a zriedkavý chalkopyrit. Mi
k roskopicky sú v monoklinických pyrotí
noch pozorovateľné ojedinelé ink~úzie 
pentlanditu alebo submikroskopické zrnká 
bližšie neurčených minerálov Bi a Cu. 
V chal!kopy11itoch sú zriedkavé odmieša
niiny stanínu. Hlavné rudné minerály, 
sfalerit a galenit, majú hrubokryštalický 
až strednokryštalický vývoj. Sfalerit je 
čierny až čiernohnedý, s obsahom 10 a ž 
12 % Fe, s častými odmiešaninami chal
kopy ritu a pyrotínu. Bournonit tvorí iba 
mikroskopické zrná vo sfalerite aj gale
nite. Rozšíreným sulfidom je markazit. 
často zatláčajúci kryštalické agregáty py
rotínu. Trhlinky s polymetalickou mine
ralizáciou sú niekedy vyplnené práškový
mi agregátmi kaolinitu. 

Táto mineralizačná perióda bola ukon
čená, resp. miestami pozvoľne pokračovala 
mladšími hydrotermálnymi prínosmi kom
ponentov z.a vzniku zeolitov (chabazit, 
stilbit, laumonti1t) a antimónovej minera
limčnej periódy. Jej produkty sa väčši-

nou prekrývajú s polymetálmi, vy
plňajú str edné časti žiliek, pokrýva
jú agregáty karbonátov, kremeňa a sfa
leritu (RH-4 a RH-8). Vyplnen é sú 
kryštálikmi antimonitu, boulangeritu , 
pyritu a arzenopyritu. Touto antimonito
vou mine rializačnou periódou bola ukon
čená hydrotermálna etapá miner alizácie. 
Celý súbor minerálov, ktoré vznikli počas 
tejto etapy, rozdeľujeme na niekoľko m i
nerálnych asociácií (tab. 3) s často sa 
prekrývaj úcimi mineralizačnými perióda
mi: 1. kremeň, arzenopyrit, molybdenit; 
2. karbonát, chalkopyrit; 3. karbonát, 
pyrit, pyrotín; 4. kremeň, karbonát, poly
metály; 5. karbonát, zeolit; 6. pyrit 
( ± markazit); 7. karbonát , pyrit, chlorit; 
8. ik alcit ; 9. kremeň, karbonát, an timonit. 

Zrudňovacie procesy späté so 4. etapou 
vývoja 

Jej produkty vystupujú vo fonne mor
fologicky výrazných hrebeňových lávo
vých prúdov a vrcholových kupolových 
telies. Priestorovo sú sústredené n a zlomy 
ohraničuj úce vulkanicko-tektonickú de
presiu. V tejto etape sú rozšírené pyro
xenické a ndezity, andezitoidné dacity 
a bazaltoidné andezity, ,lokalizovan é pre
važne v periférnych častiach vulkanicko
tektonickej depresie centrálneho Vihorla
tu. Táto etapa magmatizmu má tiež in
termediárn y charakter. S doznievaním 
vulkanizmu v celej tejto oblasti spájame 
hydrotermálno-fumarolovú až fumarolovú 
etapu mine ralizácie, ktorá je nízkotermál
na a jej odrazom sú prejavy chalcedónovo
rumelkovej a markazitovo-opálovej mine
ralizačnej periódy. Staršia chailcedónovo
rumelková mineralizačná perióda spadá 
do rozhran ia hydroterm álnej a fumaro
lovej činnosti, prejavujúcej sa iba v pe
riférnych častiach vulkan icko-tektonickej 
depresie stmatovulkánu Morské ako. J ej 
vývoj je žilníkový a ,impregnačný, s k ar-
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bOIIlátmi, ílovými minerálmi a chalcedó
n om . So skončením celej vulkanicke j ak
tivity súvisí m avkazitovo-opálová minem
lizačná perióda fumarolového charakteru. 
Je-j -· prejavy spočívajú v intenzívnej kar
bona tizácii a argili:tizáci,i hornín s lokál
n ymi výskytmi opálov a chloropálov. 

Táto najmladšia mineralizačná etapa 
pozostáva v podstate zo štyroch m inena:li
začných asociácií (tab. 3): 1. kremeň, kar
bonát, chalcedón; 2. k~rbonát, rumelka; 
3. m arkazit (± opál, chalcedón); chlor
opál, nontronit. 

Rudné formácie 

Na polymetalickom ložisku Remetské 
Hámre sme r,iešili aj vzťah magmatizmu 
k zrudneniu v zmysle zaužívanej „for
mačnej analýzy" (Kuznecov, 1972; Kon
stantinov, Sirntinskaja, 1974; Chaikovskij , 
1978). 

Epigenetická minerclizá cia j e spätá 
s magmatickými komplexmi a priestorovo 
a časovo je viazaná na vývoj stratovulká
n u Morské oko. Zrudnenie možno spájať 
s hypoabyisálnymi úrovňami magmatizmu 
.~ntrúzií A a B. Rudolokalizujúcim prostre
dím je centrálna zóna stratovuil.kánu Mor
ské oko. N:a základe charakter u vývoja 
mineralizáoie a paragenézy minerálov roz
lišujeme v rôznom stupni rozšírenia nie
koľko rudných formácií a minerálnych 
asociácií, často sa vyskytujúcich na rov
nakých štruktúr.ach (tab. 3). 

V perifér:nej časti stratovulkánu Morské 
oko sa vyskytujú produkty najmladšej 
mineralizácie Hg formácie, ktorá je via
z,aná na dozvuky vulkanizmu v celej ob-
1asti Vihorlatských vrchov. Reprezento
vaná je niekoľkými minerálnymi asociá
ciamť'(tab. 3), vzájomne sa pre~rývajúcimi 
alebo vyskytujúcimi sa oddelene. Najvý
zmamneJsia je kremeňovo-karbonátovo

chalcedónová a markazitová minerálna 
asociácia. Tvoria ju žilky, hniezda a im-

pregnácie vulkanických hornín a maJu 
hydrotermáJlno-fumaro1ový a ž fumarolový 
ráz. Karbonátovo-rumelková mineráln a 
asociácia je viac-menej indikovaná v tzv. 
„suchých šlichoch" z okolia k óty Tŕstie 
(951,0) a Motrogon (1017,9). Chloropálová 
a markazitová m inerálna asociácia je roz
šírená v šir ších regiónoch, nie vždy je 
závislá od vývoja stratovulkánu. 

Centrálne časti stratovulkánu Morské 
oko sú rudolokalizujúcim prostredím pre 
hydrotermálnu, hydrotermálnometasoma
tickú a kontaktnometamorfnú etapu mi
rnemlizácie s vývojom formácie Al-meta
somatitov, F e formácie (pyrit, pyrotín, he
matit, magne tit) , lokálne aj vzácnokovovej 
formácie a polymetalickej formáaie. 
V rámci každej formácie rozlišujem e nie
koľko minerálnych asociácií (tab. 3). Naj
staršie prej avy epigenetickej mineralizácie 
v stratovu1káne Morské oko sú viazan é 
na II. etapu neogénneho magmatizmu 
(vrchný báden - st redný sarmat) za vzniku 
sekundárnych kvarcitov m onominerálne
ho zložen1a. Mladšie fo rmácie , sú 
odrazom ďalšieho magmatického vývoja 
stratovulkánu: rozsiahlych ,intruzívnych 
procesov s pomerne širokou diferenciač

nou škálou produktov. Prenikom int ruzív
nych telies dochádzalo k h ydrotermálno
m etasomatickým procesom, za priazni
vých podmienok k vzniku Al-metasoma
titov a k intenzívnej pyritizácii a pyrotini
zácii magmatických hornín. Prejavy mag
m,atizmu vo vrchnom sarmate podm ieniil.i 
vznik postmagmatických hydrotermálnych 
procesov za vzniku Au, Ag, Pb, Zn, Cu a Sb. 

CeLkove v o vulkanicko-tektonicke j de
presii stmtovulkánu Morské oko roz1išu
jeme v rôznom stupni rozšírenia šesť ru d
ných formácií a desiatky minerálnych aso
ciácií (tab. 3). 

Zonálnosť mineralizácie 

Epigenetická mineralizácia oboch cen-
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trá1nych vulkanických zón stratovulkánu 
Morské oko (resp. v rudnom poli Remet
sk é Hámre) je spätá s plutonogénnou 
magmatickou činnosťou a je v úzkej ča

sovej spätosti s vývojom lokálnych vul
kanicko-plutonických systémov. Všeobec
nou zákonitosťou mineralizácie je zonál-
111a. distribúcia rudných polôh, j ednotli
vých minerálov, paragenetických asociá
cií a význačných rudoindi:kuj úcich prvkov, 
p redovšetkým Pb, Znľ B, F, Ag, Mo, Bi, 
Sn a Hg. Táto priestorová distribúcia od
ráža aj pulzačný vývoj mineralizácie, vý
voj magmatických etáp a v spätosti 
s nimi mineralizačné etapy. Väčšina rud
n ých štruktúr sa vyskytuje v zlomových 
a puklinových pásmach centrálnych vul
kan ických zón, zvyšok (skup1na telies 
Pb-Zn-Ag a Hg mineralizácie) zasahuje na 
západe aj do hraničných tektonických po
rúch vulkanicko-tektonickej depre5,ie cen
trálneho Vihorlatu (obr. 4). 

Rudonosná štruktúra centrálnej vulka
n ickej zóny Morské oko a potenciálna ru
donosná štruktúra Porubský potok preja
vujú analogické znaky mineralog,ickej 
a geochemickej horizontálnej zonálnosti. 
V j·adre rudonosnej štruktúry centráJnej 
v ulkanickej zóny Morské oko sú meta
somatické telesá sekundárnych kvarcitov 
a Al-metasomatitov. Vystupujú na po
v rchových východoch a kontaktoch pluto
n iak:ej intrúzie B. Sú tu drobné prejavy 
vzácnokovovej mineralizácie (tzv. zóna 
Fe-Mo-As-Bi) lemujúcej 1telesá Al-meta
somatitov a sekundárne kvarcity. Na juho
západe a juhu priestoru prechádza úsek 
tejto mineralizácie do zóny Fe-Pb-Zn-Ag-Sb 
s ulfidov, ktorá sa prejavuje predovšetkým 
nad potenciálnou 1intrúziou A (obr. 3 a 4). 
P odobná horizontálna zonálnosť sa preja
vu je ,aj nad veľmi pravdepodobným, za
tiaľ pr.iamo neovereným intruzívnym kom
plexom cent,rálnej vulkanickej zóny Po
rubský potok. Určité vývojové a veľkostné 
d iferencie zonálnosti oboch rudonosný~h 

štruktúr vychádzajú z ich rozdielnej geo
logickej pozície. Centrálna vulkanická 
zóna Morské oko sa nachádza ľlia d SV 
okrajom bna.dlovej elevácie, smerne na se
verojužných lokálnych synvulkanických 
zlomových štruktúrach, kým centrálna 
vulkanická zóna Porubský potok je nad 
juhozápadným okrajom bradlovej ele';ácie, 
smerne na východozápadnej lokálnej syn
vulkanickej (hrastovej ?) štruktúre (obr. 2 
a 4). 

Úplne externe, na zlomových štruktú
rach medzi oboma cent rálnymi vulkanic
kými zónam i, čiastočne už nad okrajovými 
hraničnými zlomami vulkanicko-tektonic
kej depresie (v okolí kót Tŕ-stie a Mot ro
gon) v najmladších spodnopanónsk ych lá
vach a v,o vrcholových telesách pyroxenic
kých kyslých andezitov komplexu Vihor
lat - Tŕ-stie (tab. 1) sú prejavy epiter
málnej m ineralizácie s prevahou Hg. 

Ešte výraznejšia je vertikálna zonál
nosť mineralizácie na polymetalickom lo
žisku Remetské Hámre, lebo m aterské 
rudogeneru júce vrchnosarmatské pluto
nické intrúzie A a B majú vertikálne 
cca o 1500-1700 m rozdielny erozívny 
z,rez. V prípade pňovitej intrúzie A je 
plytký erozívny zrez vysoko nad zónou 
polymetalickej mineralizácie, kým pri 
pňovitej intrúzii B je erozívny zrez hlbo
ký, už v zóne vzácnokovovej mineralizácie 
a pod zónou polymetálov. Bezprostredne 
nad vrcholovými časťami pluton ických 
dioritických telies je zón.a sekundárnych 
kvarcitov a Al-metasomatitov, k t oré sú 
sčasti mineralizované aj vzáonokovovou 
asociáciou (zóna Fe-Mo-As-Bi). Nad touto 
zónou, v závislosti od híbky erozívneho 
zrezu, je rozšírená zón.a Fe-Pb-Zn-Ag-Sb 
mineralizácie. Táto zón.a, vyvinutá nad 
plutonickým telesom A, sa sčasti prekrýva 
so vzácnokovovou zónou hlboko erodova
ného plutonického t elesa B. (Porovnaj 
výskyt m olybdenitovej mineralizácie vo 
vrte RH-8 ; obr. 3.) 
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Genetické vzťahy na polymetalickom lo
žisku Remetské Hámre 

Poznatky získané pri prieskume ložiska 
ukazujú ú zky g,enet,ický vzťah medzi pňo
vitými telesami dioritových porfýrov 
a dioritov označených na obr. 3 písme
nami A a B a vlastným zrudnením, ako 
a j vplyv prostredia n.a koncentráciu prie
myselných rúd. Približne 80 % overeného 
žilno-žiLníkového polyme-talického zrudne
nia je <lokalizovaných v priestmoch roja 
sHlových a dajkových t elies materskej 
dio.ritovej intrúzie A. V prípade ložiska 
Remetské Hámre mineralizačné procesy 
m ajú .svoje miesto súbežne s konsolidáciou 
intrúzií A a B. V štádiu ich tuhnutia vzni
k:ajú alumometasomatity (hydrosľudy, to
pás, andaluzit, mullit, d1aspor, korund, 
t urmalín a ďalš.ie). Stav 1konsolidácie pňo
vitých a ži1ných telies dioritu a diorito
vých porfýrov je doložený početnými 

puklinami, využívanými pri v zniku alu
mometasomatitov. P uk1liny mohli vzniknúť 
iba v stuhnutom prostredí intrúzie. Ďalšie 
etapy epigenetickej mineralizácie pri zní
žení t ermality majú hydrot,ermálny, sul
fidi cký charakter a miner,alizácia pozvoľ
ne pokračovala až do nízkotermálneho 
štádia, charakterizovaného prítomnosťou 

zeolitov. Na vyššie termálny charakter 
hyďrotermálnej etapy poukazu je pomerne 
vysoký obsah Fe vo sfalerite (10,34 až 
12,47 %) a prítomnosť minerálov s obsa
hom Sn , často t Vio riacich mikroskopické 
inikJ.úzie vo sfalerite. Pravdepodobne tieto 
minerály spôsobujú aj vysoký obs,ah Sn 
v o sfalerite (98-500 ppm). 

Uvedené poznatky, najmä v š,ak preuká
zaná spojitosť zrudnenia s materskou 
intrúziou pňovitých telies A a B dioritov 
a dioritových porfýrov, sprevádza júca 
alumornetasoma,tóza spolu so šká:lou ďal

ších t ypických premien určujú genetický 
typ ložiska. Patrí ku skupine porfýrových 
rúd. Intruzívny prenik žilných telies dio-

ritového porfýru cez staršie extruzívne 
a efuzívne a ndezitové vulkanit y je pre
ukázaný zónou tektonicky drvených an
dezitov, na kontaktoch stmelených mlad
šou intrúziou. Char,a!kteristické sú n ajmä 
rekryštalizačné účinky dioritového p orfýru 
na andezit (v o vrtoch RH-4, RH-8) so v:zmi
kom drobných šupiniek biotitu a p ri 
vzd1aľowmí od kontaktov je postupne in
t enzívnej šia t urmalinizácia, silicifikácia, ar
gilitizácia, chloritizácia a karbonatizácia. 

Genetický vývoj mineralizácie m ožno 
na základe geologicko-ložiskových a mine
ralogických skutočnost í v súlade s literár
nymi údajmi v rudnom poli Rem etské 
Hámre interpretovať takito: 

Väčšina vu lkanických a subvu1kanických 
epigeneticky mineralizovaných terén ov má 
v podloží epizonálny komplex in t rúzií, 
pričom ,niekt oré z e pizonálnych plutónov 
sú už v štádiu odkrývania sa, zatiaľ čo 

iné plutonické t elesá intruzívneho kom
plexu sú ešte p ochované. Takto je opí
saná geologická situáci.,a mnohých rud
ných ,ložísk amerických Kordiller (Bud
dington, 1959; Láznička, 1985). Doplnkovú 
charaikteristiku epizonáilnych plutónov po
dávajú Hutchison (1977) a Hughes 1982), 
podľa ktorých ex t r émne tE=plotné rozdiely 
m ed:zii intrúziou a ok olitým horninovým 
prostredím (napr. sedimentmi) bývajú v y
jadrené v dobre vyvinutej 'kon taktno
metamorfnej aureole (napr. v znikom por
ce1anitov). Vyššie uvedené je v plnom 
súlade s našimi poznatkami z Vihorlat
ských vrchov . Na severnom okraji poly
metalického ložiskového územia Remet sk é 
Hámre je v štádiu odkrývania sa pluto
n ické teleso B v údolí potokov Kapka 
a Skalný, zatiaľ čo iné plutonické t elesá 
intruzívneho komplexu Morské oko (tab. 1) 
v údolí potoka Čremošná a v priestore 
cen trálnej vu lkan.ickej zóny Porubský 
potok sú hlbšie pochovan é (porovnaj obr. 3, 
4 a 6) . Metalogeneticky predstavuje intru
zívny komplex Morské oko výraznú kon-
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tilnentálnu asociacm v podstate pyroxe
nických intermediárnych hornín (od mi
k r.ogabra cez gabrodiorit, diorit k diorito
v ém u porfýru až granodioritovému por
fý,ru , resp. k ich andezitickým ekvivalen
t om) s nápadným nedostatkom prejavov 
m edenej sulfidickej mineralizácie. 
Meďnatoporfýrové ložiská, za posledné 

dViadsaťroiíie hlbšie spoznan é, slúžia v sú
- časnosti ako svojrázny etalón pre celú 
s ku pinu n ovs1e vyčlenených „p orfýro
vých" rudných ložísk. K ložiskám t ohto 

genetického typu sú v posledný ch rok och 
okrem meďnato-molybdénových pričleňo

vané samostatné molybdénové, m onovol
frámové, cínové a o:loveno-zinkové impreg
načné a žilno-žilníkové ložiská a minerali
záoie, k toré sú zjavne geneticky spojené 
svojráznym i „porfýrovými" in trúziami 
(porovnaj Sutherland-Brown et al., 1971 ; 
S illit oe, 1972- 1986 ; J evstrachin, Icikson, 
1980; Pavlova, 1978, 1983 ; Láznička , 1985) . 
Rudné akumulácie v rudnom p olí Remet
ské Hámre p otom možno v zmysle ložis-

Obr. 6. Schéma reliéfu podložia 
neovulkanitov na základe výsled
kov tiažových meraní (O" 0 = 
= 2,70 gem - 3) podľa Fila et al. 
(1975) , upravené. 1 - kontúry in
t ruzívnych komplexov v hlbke 
(podľa geofyzikálnych výsledkov), 
2 kontúry telies dioritové
ho porfýru na povrchu, 3 
kon túry rozšírenia neovulkani tov 
(2 a 3 podľa výsledkov geologic
kého mapovania), 4 - izolínie -
vrstevnice reliéfu podložia n eogén
nych vulkanitov podľa odvodených 
tiažových údajov (O" 0 = 2,70 gem - 3) 

a na zák lade nadmorskej výšky 
v metroch, 5 - elevačná štruk
túra podložia neogénnych vulkani
tov, 6 - os lokálnej elevácie pod
ložia neovulk anitov, 7 - vrtné prá
ce použité na interpretáciu výsled
kov tiažových meran í. 

Fig. 6. Scheme of the basemen t su rface under the neovolcanic complex based on gravimetrie 
data (O" 0 = 2.70 g . cm - 3) according to Filo et al. (1975), modified. 1 - con tours of in tru
sive complexes in the depth (according to geophysical data), 2 - contours of diorite porphyry 
bodies on the surface, 3 - limits of neovolcanic complexes on the surface (2 and 3 deduced 
from geological maps) , 4 - isoline of basement relief deduced from gravimetry (O" 0 = 
2. 70 gem - 3), data in meters above sea level, 5 - elevation structure of the basement, 6 -
axis of local elevation in the basement, 7 - drilling site with data used for interpretation 
of gravimetry. 
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Obr. 7. Metalogenetický m odel porfýrového mineralizačno-magrn.atického systému 
typu Vihorlat . 1 p redpokladaný vertikálny rozsah zrudnenia, 2 zóna 
Fe-Pb-Zn-Ag rúd, 3 hranice zón ep igenetickej mineralizá cie, 4 zóna 
Fe-Mo-Bi-As-Te rúd, 5 - zón a sekundárnych kvarcitov a alumom et asomatitov, 6 -
zóna Cu-Mo rúd, 7 - žilno-žiln íkové Fe-P b-Zn-Ag zrud nenie, 8 - sekundárne 
kvarcity a alumometasomati ty, 9 - zóna žilných telies d ioritových porfýrov, 10 -
strednozrnné diority, 11 - drobno až jemn ozrnné diori ty, 12 - žily andezitu, 13 -
extruzívno-intruzívne teleso andezi tu, 14 - lávové prúdy andezitu, 15 - polohy 
vulkanok lastík andezitu, 16 - vonkajší (magurský) p aleogén , 17 - pieninské brad
lové pásmo, 18 - overený vertik álny interval polym etalickej mineralizácie n a ložisku 
Remetsk é Hámre : a - ložiskové telesá, b - m ineralogické výsk yty. 

Fig. 7. Geological and genetic m odel of porphyry ore-magm atic system of Vihorlat 
type. 1 - inferred vertical span of ores, 2 - zone of Fe-Pb-Zn-Ag ore, 3 - limits 
of epigenetic mineralization , 4 - zone of Fe-Mo-Bi-As-Te ore, 5 - zone of high
silica rock and alumina-metasomatite, 6 - zone of Cu-Mo ore, 7 - stockwork to 
vein type ol Fe-Pb-Zn-Ag ore, 8 - high-silica rock and alumina-metasomatite, 
9 - zone of diorite porphyry dyke bodies, 10 - m edium-grained diorite, 11 -
fine-grained diorite, 12 - andesite dyke, 13 - extrusive to intrusive andesite body, 
14 - andesite lava flow, 15 - andesite volcanoclastics, 16 - Paleogene sequence 
of the Magura unit, 17 - the Pieniny Klippen Belt, 18 - proved vertical span of 
base-metal ore in the Remetské Hámre deposit: a - deposit body, b - minera
logical occurrence. 
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kovo-genetických predstáv vyss1e citova

ných autorov považovať za produkt mine

rnlizačn o-magmatických procesov (,,porfý

rových" intrúzií): V apikálnych častiach 

pluionogénnych dioritických intrúzií typu 

,,Vihorlat" je vyvinutá vzácnokovová mi

neralizácia (Fe, Mo, Bi, Te), ktorá prav

depodobne zastupuje v pohorí deficitnú 

Cu mineralizáciu. V nadloží vzácnokovo
vej mineralizácie, v exokontaktných au

r eolách plutónov, v prostredí žíl pyroxe

ni~kého dioritového porfýru a v prostredí 

ok olitých vrchnokriedových bradlových 

se dimentov a v m.alej miere aj v prostredí 

sedimentov vonkajšieho paleogénu je 
z hľadiska ekonomických perspektív roz

sahom aj obsahom najzaujímavejšia žilno

žilníková polymetalická mineralizácia. Vzá

jomný genetický vzťah vzácnokovovej, po

lymetalickej a ortuťovej mineralizácie 

k mineralizačno-magmatickým systémom 

t ypu Vihorla<t názorne a inštruktívne Uika

zuje metalogenetický model (obr. 7). 
Do skupiny „porfýrových" r udných lo

žísk v zmys1e vyššie uvedeného zaraďu

jeme polymet,alické ložisko Remetské 

Hámre na základe týchto všeobecne uzná
VJainých kr.itérií : 

- Ložisko je geneticky spojené vulka

nicko-plutonickým komplexom, konkrétne 

a ndezitovo-dioritovým intrm:i vnym kom

plexom Morské oko (tab. 1) s jeho pluto
n ic1,ými telesami A a B. 

- Ložisko má hydrotermálny a hydro

termálnometasomatický charak ter. 
- Zrudnenie má žilno-žilníkový vývoj. 

- Rudné telesá majú charakter rud-
ných stlpov. 

Zloženie rudných telies je komplex-
n é. 

Ložiskové t elesá sú k onformne 

umiestnené ok olo materskej pňovitej in
trúzie. 

- Cha rakter h yd roterm álnych premien, 

čo sa týka sort imentu , zonality a inten
zity vývoja, je typický pre ložiská „por-

fýrového" typu. V centre, v najviac tem
perovanej časti ložiskového územ ia, do

minujú sek undárne kvarcity a Al-meta

somatity, k toré sú obklopené zónou serici

tizovainých, kaolinitizovaných a turmalini
zovaných magmatitov. Vonkajšiu aureolu 

hydrotermálnych premien okolo diorito

vých plutonických telies vytvára argiliti

zácia a a reálne vyvinutá propylitizácia, 
ktorá spolu s pyrotinizáciou - pyritizáciou 

postihuje široký rajón ložiskového územia. 

- Pôdnogeochemická a horninovogeo

chemická zonálnosť priestorovej distribú

cie prvkov Mo, Bi, Sn, Zn, Pb, Ag a Hg 

na ložiskovom území ukazuje zna ky t y
pické pre rudné ložiská „porfýrovéh o" 

typu (,,po rfýrové" ložiská v širšom slova 
zmysle; obr. 3 a 4) . 
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Metallogenesis and ore format ions of ihe Remetské Hámre 
ore field, Vihorlat Mts., Eastern Sloyakia 

According to the recent knowledge, the 
richest occurrences of ore in the Vihor
la t Mts. are in the volcano-tectonic depression 
of t he Central Vihorlat Mts. named by us the 
Remetské Hámre ore field. Two significant 
ore-bearing structures have been outlined in 
the area corresponding to the Morské oko 
and P orubský potok central volcanic zanes. 
Both structures are carriers of base-metal 
(Fe, Pb, Zn, Ag, Sb) as well as rare-metal 
(Mo, Bi, Sn, Te) ores verified by drillings 
in the Morské oko centra! volcanic zone. 

Geology of the Remetské Hámre ore field 

Volcanic stru ctures carrying epigenetic 
ores an d stron g hyd rothermal alteration s 
occur a significan t tectonic junction w here 
several t ecton ic units of h igher or der a r e in 
con tact: 

- M esozoic complexes in the Hum enné 
Uzhgorod horst, 

- elevation of the Pieniny Klippen Belt, 
- fo lded Paleogen e sequences of t he Ma-

gura unit , 
- Neogene form ations of the Transcar

p a th ian interna! trough. 
All tectonic un its in the basemen t display 

NW-SE (i. e. East-C a rp a thian) strik es 
w h e reas the superim p osed volcani c st ructures 
rep resen ted by t h e volcano-tectonic depression 
of the Cen tral Vihor lat Mts ., t h e Sokolský 
potok an d Vihorl a t parasi tic and la teral v ol
can oes, as w ell as by the Kyjov stratovolcano 
are si tua ted over NE- SW t rending faults of 
the Vrbn ica fault sy stem. 

Ore-bearing structure of the Morské oko 
central volcanic zone 

The ore-bearing structure occupies the 
centre of the volcano-tectonic depression in 
the Morské oko stratovolcano. The R emet
ské H ámre base-meta l deposit is loca ted in 
the sou thern p art of th e ore-bearing area 
whereas occurrences of rare-metal ore, 
high-silica rock and of alumina-metasom atic 
rock are concentrated in its northern p art. 

The base-m etal d ep osit occurs 6 km 
northerly from Remetské H ámre village an d 
i t was the t arget of exploration be t ween 
1970-1985 w h en 18 deep d rillin gs have b een 
realized. The en tir e ore-bearing str u cture is 
2.5 k m long an d 1.0- 1.8 km br oad on the 
surface from w hich t h e b ase-m etal deposit 
occupies 1,450 m l engt h an d 400- 700 m 
width. Both ore occurrences a r e in a local 
N-S oriented fault b elt b etween Lysák 
(821 m) and Tri t a ble (823 m ) hills. Rocks 
in the faulted zone ex h ibit t ectonic and 
autoclastic alterations. The en tir e filling 
shows stron g hydrother m al alterations (pro
pylitization, elsewhere a rgillitizat ion, silicifi
cation, tourm alinization , pyrrhotitization and 
pyrit ization). The fault zon e itself is a lso 
identifiable by h igher contents of Pb, Zn, 
A g, Mo, Bi, Sn and Hg in soil sam ples 
(f igs. 2, 3). 

Ore m in er a liza tion in diorite porp hyry dykes 
of Upper Sarmatian age 

Or e occur r ences are located in the central 
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parts of the ore field, in the outer, base-metal 
bearing halo of a presumed, deep-seated 
d iorite porphyrite intrusive stock "A". Stock
w orks and veins of iron-zinc-lead-silver-anti
mony ore have been pierced by the RH-4 
drilling in 993.4-1 ,182.0 m depth interval and 
also by the RH-8 drilling in 801.4-1,201.0 m 
depth. The ore attains thickness, grade and 
quantities of economic value and single 
bodies of it are closely associating with the 
dyke-swarm of diorite to diorite porphyry 
bodies cutting Paleogene- flysch sequences of 
the Magura unit. In the limits of this cutting, 
i. e. in 800-1,200 m depths, where the pyro
xene diorite, diorite porphyry to granodiorite 
porphyry bodies are propyli tized, silicified, 
tourmalinized, biotitized and pyrrhotitized, 
s tockworks and veins oE ore developed. 
Single ore bodies are elongated in N-S direc
tion , 100-300 m long and 100-200 m broad, 
of 1.0-7.0 m apparent vertical thickness. Ore 
bodies originated during gradual temperature 
decrease of ore-forming fluids from a high
temperature rare-metal stage (molybdenite, 
Bi-minerals, Sn-minerals, tourmaline) through 
a m esothermal stage of the main ore filling 
(pyrrhotite, pyrite, sphaleri te, galenite), to 
a low-temperature quartz-carbonate-sulphidic 
stage (pyrite, marcasite, boulangerite, anti
m onite) and terminated by the precipitation 
of zeolites (fig. 2). 

Ores within sedimentary sequences 

Stockwork to vein bodies of ore have been 
explored by d rillings in the southern part of 
the area, in an environment of calcareous 
arenite, marlstone, arenaceous limestone of 
Middle to Upper Cretaceous age and 
representing cover sequence to the Pieniny 
Klippen Belt. Small ore bodies occur in con
tact hornfels (porcelanite) generated from 
claystone of P aleogene age of the Magura 
flysch uni t in the centre of the ore field. 

Ores in the stratovolcano complex 

Stockwork to vein type of ore occurs in 
the southern p art of the pre field. This is 
the less significant pre from all types touched 
by exploration. 

Prognostic value of t he base-metal ore 

From the viewpoint of economic value, the 
main ore miner.als are sphalerite and silver-

bearing galenite which, together with fibrous 
ore, give to the Remetské Hámre deposi t 
a base-metal character. The variability of 
chemical composition of ore in single li tho
logical environments is indicated in Tab. 2. 
Prognostic sources of P 1 category a re hence 
13.6 milion tons of base-metal ore of the 
following a verage grade : Pb - O. 797 %, 
Zn - 1.878 %, Sb - 0.040 %, Ag - 21.25 g . 
. t-1, Au - 0.007 g. t- 1• 

Rare-metal ores 

Sporadic and very small occurrences of 
rare-metal ores are scattered in the northern, 
and partly even in centra!, part of the Re
metské H ámre base-metal deposit . Ore 
occurs in overlying and surficial parts of 
argillitized, silicified, tourmalinized and pro
pylitized porphyric andesite of the Skalný 
potok complex (RH-8 and R H-11 d rillings, 
Tab. 1), in surface-near zone of the deeply 
eroded pyroxene d iorite porphyry to diori te 
intrusive body "B" (Morské oko complex ; 
RH-6 and RH-14 d rillings) as w ell as in 
their contacts or in contact-near andesite 
effusive rock and crater breccia of t he 
Okna - Valaškovce complex (Tab. 1). Rare
metal ore showings have been found in RH-8 
drilling (13 2.0- 132.5 m depth) where up to 
0.5 cm large moiybdenite flakes occur in 
argillitized porphyr ic andesite of the Skálný 
potok complex. 

Chemical proofs far the presence of rare
metal are have been found also in suraface
near parts of single drillings (RH -4, RH-6, 
RH-8, RH-11. RH- 12 and RH-14) where Mo 
contents attain 10- 470 ppm, Bi 10- 320 ppm 
and that of Sn 15- 259 ppm, reflecting the 
influence of the diorite porphyry intrusive 
body " B" (figs. 3 and 4). 

Ore-bearing structu re of the Porubský potok 
central volcanic structure 

T he structu re is located in the western 
part of the volcano- tectonic depression (fig. 1). 
Th is is a local E- W trending synvolcanic 
horst -like structure built of hydrothermally 
altered rocks. The structure has two centres 
made of high-silica rock and alumina-meta
som atite rock. A belt of argillitized and pyri
tized, mostly hydrothermally decomposed, 
pyroxene andesite encloses the metasomatite 
rocks. Outer zone to the structure is made of 
propylitized pyroxene andesite (figs. 2 and 4). 
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Significant anomalously high contents of 
Mo, Bi and Sn (tens of ppm) have been 
found to occur in soil samples over the 
quartzite metasomatic rock in the core of 
st ructure. Anomalous high contents of Pb, Zn 
and Ag (hundreds of ppm) have been stated 
in soil samples over the surrounding altered 
andesite. 

Chronology of magmatism and epigenetic 
mineralization 

During the Neogene, four stages of m ag
m atism occurred in the area. T he Remetské 
Hámre deposit mainy reflects the volcano
plutonic evolution stage of t he Morské oko 
str atovolcano. The main ore-producing pro
cesses are related with the third Upper Sar
m atian, stage of magmatic evoluti on in which 
the contact-metamorphic, hydrothermal-meta
soma tic and hydrothermal ore-bearing pro
cesses developed. During this stage the main 
base-metal and rare-metal ores developed as 
well (fig. 5). 

Ore formations 

Six ore formations are distinguished in the 
volcano-tectonic depression of the Central 
Vihorlat Mts. (the Remetské Hámre ore field) 
being composed of u p to twenty epigenetic 
m ineral assemblages. The m ost significant 
fo rm ations are those of Upper Sarmatian 
a ge, namely t he gold-silver-copper-lead-zinc 
c+ antimony) ore form ation composing the 
m ain ore of t he base-metal d eposit (Tab. 3) . 

Zonality of ore 

Epigenetic ore in both cent ral volcanic 
zones of t he Morské oko str atovolcano is 
r ela ted w ith the plutonic a ctivity and 
appeared in close chronological an d spat ial 
d ependence w ith the evolution of local vol
cano-pl utonic systems. T he gen eral regularity 
is expressed by zonal arrangement of ore 
bodies, single minerals, paragenetic assem
blages, an d of con tents of m ain ore-in dica ting 
elem en ts (m ainly P b, Zn , B, F , A g, Mo, Bi, 
Sn and Hg), 

This spat ial a r rangem en t reflects even the 
p ulsative developm ent of min eralization 
within single m agmatic stages and also the 
mineralization stages related to the magmatic 
ones. Majority of ore-bearing str u ctu res occu r 
in dislocation and fissu re zones in central 

volcanic zones whereas part of lead-zinc-sil
ver ores and the mercury ore re ach in to the 
marginal tectonic dislocations of the vol
cano-tectonic depression in the Morsko oko 
stratovolcano. 

The ore-bearing structure of the Morské 
oko central volcanic zone together w ith the 
potentially ore-bearing Porubský potok struc
ture show analogous signs of miner al and 
geochemical zonality. Cores of both zanes are 
occupied by metasomatic bodies of high
silica rock anG alumina-metasomati c rock 
mostly situated on the contacts of p lutonic 
bodies. Along the outer margins of meta
soma ti tes, along eon tacts wi th hydrothermally 
altered, mostly argillitized or silicified 
porphyric andesite , t here are small showings 
of rare-metal veinlets (the so called Mo-Bi
Sn-As zone). Further outwards into the ex
ternal mineral and geochemical halo aroun d 
the diorite to diorite porphyry stocks, the 
rare-metal zone passes into the zone of 
Fe-Pb-Zn-Ag-Sb sulphides. 

Concentrations of epithermal minerals with 
prevailing m ercury content create the outer
most zone over fault structures dividing both 
central zanes and partly even over the mar
ginal faults limiting the volcano- tectoni c 
depression (around the Motrogon and Tŕstie 

hills). Indications occur in youngest lava 
flows and summit bodies of acidic pyroxene 
andesite of the Vihorlat - Tŕstie com plex 
of Lower Pannonian age (Tab. 1). 

Genetic relations in the Remetské Hámre 
base-metal deposit 

The knowledge acquired during explora t--i on 
work points to close genetic relat ions between 
diorite to diorite porphyry stocks (assigned 
" A" and "B" in f ig. 3) and the ore producing 
p rocess, together with influen ce caused by 
the environment on the final grade of eco
nomic ore. About 80 % of explored stock
work to vein type of base-metal or e is lo
calized into th e sw arm of sills and dyk es 
m ad e of "A" type diorite m other rock. Hence 
in the case of the Rem etské H ámre deposit, 
ore-producing processes occu rred sim ulta
neously with the consolid ation of "A" and 
"B" type intrusions. The alumin a-m etasomatic 
bodies (carrying hydro-mica, topas, andalusite, 
mullite, diaspore, corundum, tou rmaline a . o.) 
origin ated during the solidification of the 
in tru sive rocks. This stage of solidification 
is proved by numerous fissures used by 
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generating alumina-metasomatite rock: these 
fissures originated only after the solidification 
of the enclosing rock. 

Further stages of epigenetic mineralizing 
process were of hydrothermal sulphidic 
nature and their development gradually 
continued into the low-temperature stage 
indicated by zeolites. 

Higher thermality of the hydrothermal 
stage is proved by relatively high iron eon
tent of sphalerite (10.34-12.47 %) and by the 
presence of tin-minerals Ín sphalerite creating 
microscopic inclusions. Probably, these inclu
sions appear in the high tin content of 
sphalerite (98-500 ppm). 

This experience but namely the close re
lation between the ore and the "A" and „B" 
type of stocks created by mother intrusions 
of diorite to diorite porphyry are, together 
with alumina-metasomatic rock and the set 
of further alterations, the indicators of the 
genetic type of deposit. This is a porphyry 
type of ore deposit. The intrusion of diorite 
porphyry dyke rock into the sequence of 
older extrusive and effusive volcanites of 
andesite composition is proved by the pre
sence of andesite tectonic breccia cemented 
along the contacts by the intrusive rock. 
Recrystallization of andesite induced by the 
intruding diorite porphyry (RH-4 and RH-8 
drillings) is indicated by characteristic flakes 
of epigenetic biotite originated due to the 
intrusion whereas, gradually from this intrusive 
contacts, zanes of tourmalinization, silicifica
tion, argillitization, chloritization and carbo
natization developed in the mantle of intru
sive bodies. 

Based on own investigation results and 
also in accordance with literature data, the 
development of ore-producing processes in 
the Remestské Hámre ore field may hence 
be interpreted in the following way : 

The majori ty of volcanic and subvolcanic 
terranes with epigenetic ore is characterized 
by the presence of an intrusive complex in 
the underlier . In single terranes of this type, 
some epizonal plutonic bodies are already ct.it 
by e rosion w hereas others still remain buried. 
Such situations are known from several ore 
fields in the Am erican Cordillera (Budding
ton, 1959, Láznička, 1985) . Further charac
teristics of epizonal plutonic bodies are given 
by Hutchinson (1977) and H ughes (1 982) . 
Accordingly, the ext reme temperature diffe
rence betw een intr usive rock and the enclos-

ing rock environment (e. g_ sediments) is 
expressed by well developed contact-meta
morphic halo (porcelanite) . This is in full 
agreement with own k nowledge from t he 
Vihorlat Mts. The plutonic body "B" in the 
northern part of the Remetské Hám re ore 
field is in the stage of denudation (Kapka 
and Skalný potok valleys) hereas other p lu
tonic bodies of the Morské oko in trusive 
complex (Tab. 1) remain still buried (Cre
mošné and Porubský potok valleys, comp. 
figs. 2, 3 and 6) . 

From m etallogenetic point of view, the 
Morské oko intrusive complex represents 
a pronounced continental pyroxenic rock 
association of intermediate composition (from 
microgabbro through gabbrodiorite, diorite, 
diorite porphyry to granodiorite porphyrite 
and their andesitic counterparts) with striking 
lack of copper-bearing sulphidic ores. 

Thanks to deeper knowledge of the 
porphyry copper deposits during the last 
twenty years, these may serve as a peculiar 
etalon for t he entire group of recently di s
cerned "porphyry" type ore deposits. Deposi ts 
of this genetic group are recently seen , beside 
purely copper- to molybdenium-bea ring ty
pes, also in solely molybdenium-, tungsten- , 
cassiterite- and lead-zinc-bearing, disseminated 
or stockwork-to-vein types of ore concen
trations clearly related with peculiar, " por
phyric" intrusive bodies (cf. Sutherland and 
Brown et al., 1971; Sillitoe, 1972-1986 ; 
Yevstrakh in and Itzikson, 1980 ; Pavlova, 1978, 
1983; Láznička, 1985). 

Setting out from the genetic vi ews of 
indicated authors, t h e Remetské Hámre ore 
f ield may be interpreted as p roduct of " por
phy ry-ore- bearing" magmatism : the rare-me
tal ore developed in apical parts of a plu
tonogenic d ior i te intrusive of " Vihorlat" type 
resetting the lacking porphyry copper ores. 
In the overlier of t he rare-metal ore and in 
the exocontact h alo of plutonic bodies, within 
an environment of pyr oxene diorite p or phyry 
dykes piercing the enclosing sed iments of 
Upper Cretaceous age, and partly even sedi
m ents oE Paleogene age in flysch units, t here 
are the econom ically most impor tant base
metal ores concentrated into stock works and 
veins . Mutu al genetic relations betw een the 
rare-metal, base-metal and mercury ores in 
the ore-bearin g systems of this "Vihorlat" 
type a re represented in a geological a nd ge
n e tic m odel (fig. 7). 
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Ložisko Zlatá Baňa vo svetle nových údajov geologické
ho prieskumu 

ĽUBOMÍR D IVINEC, PETER KOTUĽÁK, MARTIN REPČIAK , 
E LENA KALIČIAKOVÁ, R UDOLF DUĎA 

Geologický p rieskum, n. p., geologická oblasť, Garbanova 1, 040 11 Košice 

Doručené 16. 12. 1987 

MeCTOP Ollip;eHife 3JiaTa B aasr B CBeTe H OBl>IX p;aHHl>IX r e OJIOrH'lCCKOK p a3-
BCJJ;KH, B OCTO'lHaH C JIOBaKHH 

B p a6 o Te ,!laHa O[leHKa H OBLIM peJyJioTa TaM :r,r MX MHTeprrp eTal.\MM Ha 
M ecTOpO)K,!leHMM 3JiaTa Bam i . M ecTOp 0 )K,!leHMe pacrr0 JI0)KeH0 B ceBep HOJ1 
q acn r CJiaHCKMX rop (B0 CT0tJ:Ha.sr CJI0 BaKM.lI) , B [leHTpa JI:bH 0 J1 30 H e CJIQ)K
H0ľO 3JiaTo6aHCKOľO CTpa T0 BYJIKaHa. Py,!lH:ble TeJia M e CTOP O)K,!leHM5! ()KMJI:bl 
J,( rrp O)KMJIKM) MM e!OT ceB ep 0 -!O)KH0e IIP0CTMpaHne C I<PYTb!MJ,( y rnaMM na

,!leHM5! I< 3aIIa,!ly J)I BOCT0Ky. Bco cTaBe PYAHb!X CTPYKTYP rrp eo6Jia,!la!OT: 
CqJá JiepMT, raJie HMT, xaJioKOIIMP MT :r,r rmpMT. 3 TH M HHepaJILI corrpoB0)K,!la• 

lOTC.lI ô o ypHOHMTOM , TeTpa3,!lPMT0M, MHOBap b!O :r,r CYJioqJaCOJI.lIMJ,( , OCH0B· 
Hb!M J,( . II0Jie3HLIM M 3JieM eHTa M 11 .lIBJI.lI!OTC.lI 1\11HI<, CBMHel\, 30JI0T0 :r,r cep e6-
po. MecT0P 0)K,!leHMe 3IInreHeTl1tJ:eCK0·ľM,!lP0TepMaJILH0-BYJIKaHl1'leCK0ľO 

rrp 011CXO)K,!leHH.lI. Ero B0 3HMKH OBeHMe CB5!3aH0C C ,!le.lITeJioH 0 CT:b!O MarMa

TM'le.CKOľO Otfara. O 6pa3 0 BaJiaCo o6um pHa5! CHCTeMa TPeIL\MH 3 aII0JIHeHLfX 
CIIel.\:r,rcp :r,rq ecnM n 6peKtJ:M.lIM M, K 0 T0pbie II03B0JI.lIJIJ,( 1\HPKYJI.lII.\11:r,( ľM,!lP0Tep
M a JioH:b!X p aCTB0P0 B. B o p Me HTMp0BK e 3TMX TPeJL\J,(H OTp a )KeH xapa1<Tep 
rny6 umx tracTe11 11e1upanono 11 30H:bl. 

The Zlatá Baúa dcposit in the light of new geological prospecting data, 
Eastern Slovakia 

The a r tic le deals w ith new d a ta a b ou t t h e Zlatá Baňa deposit a n d 
w ith thei r inter pre tation. The Zlatá Baňa depos it is situa ted in the 
n ort he rn part of the Slanské v r ch y Mts. (East Slov akia), in t he cen t r a! 
volcanic zon e o.1 the compound Z latá Baňa stra tovolcano. Ore bodies 
(veins a n d s tockworks) have generally t he N-S strike, dipping to W 
or E. Overwhelming part of vein stru ctures f illing is fo rmed by 
sphalerite, ga lena, chalcopyrite and p yr it e . T hese are accompanied b y 
bournoni te, t etra hedrite, antimonite , cinn a b a r and Sb sulphosalts . Zin e, 
lead, gold and silver are the m ain utili ty compounds. The d eposit is 
epigen etic, hydrothermal, volcanogen etic. Its genesis is connected wi th 
t he activi ty of a magmatic chamber. This has formed an ex tensive 
system of crack s by its activ ity . These cracks are filled with specific 
b recias , w hich ser ved as a path for hydrot h er mal solutions. T he cha
racter of the deepe r parts of t he cen t r a! volcanic zone is reflected in 
their orienta t ion . 
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Pretrvávajúci zauJem o územie v okolí 
Zlatej Bane vyplýva z postavenia ložiska 
Zlatá Baňa medzi bohatými stredosloven
skými 1ožiskia.mi na jednej strane a ru
mUil.Skými (východokarpatskými) ložiskanu 
na druhej strane, ako aj z doterajších pozi
t ívnych výsledkov prieskumu tohto ložis
ka. Ložisko Zlatá Baňa t vo rí akýsi pre
chodn ý článok medzi nimi, charakterom 
mineralizácie však skôr inklinuje k ru
munským ložiskám. 

A ž do II. svetovej vojny sa zauJem 
o toto ložisko odrazil v prevažne opisných 
prácach a v nesystematickej, často na dlh
šie obdobia prerušovanej baníckej činnosti. 

Po II. svetovej vojne už pozorovať syste
matiokejší a v niektorých ohľadoch synte
t izujúci prístup k problémom tohto úze
mia, spojený s hľadaním širších súvislostí 
medzi geologickou s,tavbou, vulkanizmom 
a zrudnením. Jedná sa hlavne o práce 
Kuthana (1948) , Ptákia. (1956), Grecha 
(1960), Täzséra (1972, 1983), Slávika 
(1973), Slávi:kia. a Täzséra (1973), Kaličiaka 
(1977, 1979, 1980), Kaličiaka a Ďuďu (1981) , 
Buriana et al. (1985) , Divinca (1987). 

Prejavy polymetalickej mineralizácie sa 
v oblasti Zlatej Bane začali systematicky 
a nepretržiite skúmať od roku 1975 v rám
ci úlohy vyhľadávacieho prieskumu Kapu
šany - Slanec (Täzsér, 1974). Orientačným 
vrtným prieskumom tu boli potvrdené 
žilno-žilníkové rudné štruktúry. Pozitívne 
výsledky sa l'ltali podkladom na vypraco
vanie projektu vyhľadávacieho priesku
m u Zlatá Baňa - polymetalické rudy 
(Kaličiak , 1977). V rámci tejtu úlohy 
sa komplexom geologických, geoche
mických a geofyzikálnych m etód preskú
malo celé :ložiskové územie. Časť územia 
bofa preskúmaná sieťou prevažne zvislých 
vrtov 200 X 200 m (obr. 1) hÍbky od 700 do 
1800 m. Dosiahnuté výsledky sa vyhodno
tili záverečnou správou a výpočtom zásob 
(Kaličiak et al., 1979; Divinec et al., 1985). 
Výsledky geofyzikálneho (Tkáč, 1983) 

a geochemického prieskumu (Divinec, Vol
ko, 1986; D ivinec, 1987) umožnili rozšíriť 
vrtný prieskum na ďalšie časti l ožiskovéh o 
územia (obr. 1) . Tento prieskum sa však 
už robil v rámci projektu Zlatá Baňa-JV 
(Täzsér, 1983) . Vzhľadom na to, že rudn é 
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Obr. 1. Prieskumné územia jednotlivých úloh, 
ktoré riešia problematiku rúd v zlatoban
skom stratovulkáne. 1 - Zlatá Baňa II -
banské práce, 2 - Zlatá Baňa - polymeta
lické rudy - vrtné práce, 3 - Zlatá Baňa 
JV - vrtné práce, 4 - Zlatá Baňa - poly
metalické rudy - geochemické a geofyzikál
ne práce, 5 - Zlatá Baňa SZ, 6 - Dubník -
Hg rudy. 
Fig. 1. Prospecting areas of individual pro
jects, which solve the ore problematic in the 
Zlatá Baňa stratovolcano. 1 - Zlatá Baňa II -
mining wO'l'ks, 2 - Zlatá Baňa - polymetallic 
ores - boreholes, 3 - Zlatá Baňa SE -
boreholes, 4 - Zlatá Baňa - polymetallic 
ores - geochemical and geophysical prospect
ing, 5 - Zlatá Baňa NW, 6 - Dubník -
Hg ores. 
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Panva vznikla a vyvíjala sa v zázemí vy
zdvihujúcej sa výplne flyšovej geosynkli
nály. Súčasťou jej výplne sú aj p ro dukty 
miocénneho vulkanizmu, či už acidného, 
ktorého geomorfologické formy nie sú za
haľ známe, a lebo intermediárneho, vo for
me reťazí stratovulkánov. 

štruktúry sú strmé, volili sa šikmé vrty. 
V centrálnej časti ložiska, preskúmanej už 
vrtmi, sa pristúpilo k banskému priesku
mu v rámci samostatnej úlohy ZLatá 
Baňa II (Täzsér, Divinec, 1983). Rudné in
dície v centrálnej zóne čiastkového strato
vu1kánu Šťavica sa skúmajú v rámci úlohy 
Zlat á Baňa-SZ (Divinec, 1984). Zlatobanský stratovulkán leží spolu so 

sedimentmi molasy na predneogénnom 
podloží, o ktorom sa už z hlbokých vrtov 

Metodika prieskumu 1ožiskového územia a geofyzikálnych meraní získalo určité 
a samotného ložiska 

Najprv sa urobila a vyhodnotila šlichová 
prospekcia celého pohoria (Täzsér, 1972) , 
potom sa vyhodnotili regionálne geofyzi
kálne merania (Bujňáková et al., 1979) 
a detailné geofyzíikálne merania v centrál
nej zóne zlatobanského stratovulkánu 
(Tkáč, 1983), ako aj pôdna metalometria 
(Divinec, Volko, 1986). Vrtnými prácami sa 

množstvo informácií , lenže ich interpre
tácia j e v terajšom štádiu poznania zlo
žitá, u r ôzn ych autorov je často až prot i
chodná, nte je zjednotená nomenklatúra 
tektonických jednotiek tohto p odložia , 
a ani ich rozsah a tektonická pozícia nie 
sú zatiaľ uspokoj í vo doriešené (Grecula 
et al., 1977; Ďurica, 1982). 

Predneogénne horninové komplexy 
v priestore zlatobanského stratovulkánu 

preskúmala centrálna časť ložiskového na dnešný p ovrch nevystupujú, a ani vrty 

územia (vyššie spomenutou sieťou zvislých 
vrtov 200 X 200 m), n eskôr aj južná óasť 

ložiska (sieťou šikmých vrtov 200 X 200 m) . 
Nevýhodou bolo , že vzhľadom na rýchle 
tempo technických prác sa vyššie uvedené 
etapy čiastočne prekrývali. V súčasnosti sa 
v cent rálnej časti lo~isk a, tam kde to do
voľuje morfológia terénu, robí banský 
prieskum. 

Celková koncepcia geologickej stavby lo
žiska Zlatá Baňa 

Ložisko rúd farebných a drahých kovov 
ZLatá Baňa sa nachádza v severnej časti 

Slamských vrchov v centrálnej zóne zloži
tého zlatobanského stratovulkánu. Zlato
banský stratovulkán, pomenovaný podľa 

oboe Zlatá Baňa (Kaličiak, 1977, ho defi
noval ako zlatobanský vulkanický aparát, 
Täzsér in Burian et al., 1985, ,ako zlato
banský s tratovulkán), je súčasťou vý
chodoslovenskej panvy, patriacej do sku
piny vnútrohorských molás (Vass, 1981). 

realizované v jeho centrálnej zón e (hlbo
ké až do 1800 m) ich nezastihli, n eprešli 
do podložia neogénnej výplne molasovej 
panvy. 

Vrchná hranica predneogénneho podlo
žia, interpretovaná z geofyzikálnych ú dia
jov, je v híbke od 1500 do 3600 m (Pospí
šil, Kaličiak, 1979), vrchná h ranica podlo
ži1a ostatných strafovulkánov Slanských 
vrchov, okrem stratovulkánu Veľkého Mi
lič:a, miestami dosahuje hlbku až 6000 m , 
čo má priamy vplyv na pr ocesy p rebie
hajúce v m agmatickom krbe a súv istace 
so vznikom h ydrotermálnych roztokov. 

Spodnú časť centrálnej zóny tvo ria po
lohy ryolitových vulkanoklastík a piesči

to-ílovitých sedimentov, ktoré sú miestami 
pretínané ~ntruzívnyrni telesami ryo litov. 
Celá vulkanicko-sedimentárna sek vencia 
má pravdepodobne vek egenburg - spod
ný báden (zatiaľ bez biostratigrafäckých 
dôkazov). 

Ryolitové vulkanoklastiká možno r oz
členiť na tri typy. Ryolitové tufy bez la-
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Obr . 2. Geologická mapa centrálnej zóny zlatobanského stratovulkánu. 1 - lávové 
prúdy a pyroklastiká andezitov prechodnej zóny (stratovulkanického plášťa) zlato
banského stratovulkánu (stredný - vrchný sarmat), 2 - intruzívne telesá diori
tových porfyritov (stredný sarmat), 3 - centrálny andezitový komplex (spodný 
sarmat), 4 - zlomy, 5 - línie geologických rezov, 6 - r udné štruktúry. 

Fig. 2. Geological map of the centra! volcanic zone of the Zlatá Bai"'ta strato
volcano. 1 - lava flows and pyroclastics of andesites from transition zone (str ato
volcanic mantle) of the Zlatá Baňa stratovolcano (Middle - Upper Sarmatian), 
2 - intrusive bodies of diorite porphyries (Middle Sarmatian), 3 - centra! andesi te 
complex (Lower Sarmatian), 4 - faults, 5 - lines of geological profiles, 6 - ore 
st ructures. 

ruinovanej textúry majú kompaktný 
vzhľad, všesmemú textúru, špinavobielu 
farbu. Ich štruktúra je holokryštalická -
litokryštalická. Tvoria ich úlomky živca, 
kremeňa, ryoli:tu a pemzy. Druhý typ tvo
riiia lapiilovo-pemzové tufy hrubšej litokfas
t icke j štruktúry s úlomkami pemzy do 

1 cm. Páskované ryolítové t ufy až t u fít y 
tvoria tretí typ. Je v nich prímes sedi
mentárneho materiálu. Ryolity z pevných 
intruzívnych telies majú bielu, sivobielu 
a bledohnedoružovú farbu, fluidáln u tex
túru a riedkoporfyr.ickú Mruktúru. Ich m i
nerálne zloženie je dosť monotónn e, vý-
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rastliice sú zastúpené plagioklasom, orto
klasom, kremeňom, ojedinele biotitom, 
z a kcesorických mineráJov je prítomný 
granát. Základná hmota má často felzitic
ký oharakter, býva tvorená alotriomorfne 
zrnitými ag:regátmi kremeňa a živcov, 
alebo je sklovitá. 

Horizonty sedimentov oddeľujú od seba 
p olohy ryolit,ových vulkanoklastík, ich 
hrúbka je variabi1ná, miestami dosahuje 
až niekoľko sto metrov (obr. 3, 4, 5). 
Makroskopicky sú t o horniny s masívnou 
alebo laminovanou textúrou, rôznych zrni-

tostných f ácií, miestami s gradačným 

zvrstvením. Majú pestré sfarbenie, sú si
vozelenkasté, zelenohnedé, fialovohnedé, 
sivé, tmavosivé, c1erne, často škvrnité. 
Faciálne znaky sedimentov naznačujú , že 
by mohli mať karpatský vek, biostratigra
fický dôkaz však zatiaľ nemáme. Š t r u ktúra 
sedimentárnych hornín je úlom k ovitá 
(psamitická, a1euritická, pelitická). Casto 
sa vyskytujú zmiešané typy štruktúr, pre
važujú aleuôticko-pelitické. Stupeň opr a
covaniia ú1omkov je rôzny, úlomky sú a n
gulárne až suboválne. Prevládaj ú ú lomky 
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Obr. 3. Priečny geologický rez centrálnou časťou ložiska Zlatá Baňa. 1 - intruzívne 
telesá dioritových porfyritov (stredný sarmat) , 2 - centrálny andezitový komplex 
(spodný sarmat) , 3 - piesčito-ílovité sedimenty (karpat? - báden ?), 4 - intruzívne 
telesá ryolitov (karpat? - báden ?), 5 - ryolitové vulkanoklastiká (karpat ? - bá
den ?) , 6 - ryolitové vulkanoklastiká (egenburg), 7 - zlomy, 8 - rudné štruktú ry. 

Fig. 3. Geological cross section through the central par t of t he Zlatá Baňa deposit. 
1 - intrusive bodies of diorite porphyries (Middle Sarmatian), 2 - central andesite 
complex (Lower Sarmatian), 3 - sandy-clayey sedimen ts (Karpatian ? - Bade
nian ?), 4 intrusive bodies of rhyolites (Karpatian ? 1L- Badenian ?), 
5 - rhyolite volcanoclastics (Karpatian ? - Badenian ?), 6 - rhyolite vol
canoclastics (Eggenburgian ?), 7 - faults , 8 - ore structu res. 
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Obr. 4. Priečny geologický r ez južnou časťou ložiska Zlatá Baňa. 1 - intruzívne 
telesá' d ioritových porfyritov (stredný sarmat), 2 - centrálny andezitový komplex 
(spodný sarmat), 3 - ryolitové vulkanoklastiká (karpat ? - bá den ?), 4 - zlomy, 
5 - r udné štrukt úry. 

F ig. 4. Geological cross section through the southern part of the Zlatá Baiía deposit. 
1 - intrusive bodies of diorite porphyries (Middle Sarmatian), 2 - cen tral andesite 
complex (Lower Sarmatian), 3 - rhyolite volcanoclastics (K arpatian? - Bade
n ian ?), 4 - faults, 5 - ore structures. 

kryštálov kremeň a, živcov, kalcitu, dolo
mitu, chlorútu, z ílových minerálov sú prí
tomné iillit a kaolinit. Tmel úlomkov je 
kontaktne pórový - výplňový. P elity sú 
tvorené hlavne ílovými minerálmi a je pre 
ne charakteristická tenká vrstevnatosť, 

st riedajú sa vrstvičky klastického mate
riálu (kremeň , živce) s jemnozrnnejšími 
<.nrstvičkami tvorenými ílovými mine r álmi, 
sľudami a organickou h m otou. P samity 
maj ú podradnejšie zastúpenie, ide o stred
nozrnné až jemnozrnné horniny patriace 
do sk upiny arkózových a drobových pies
kovcov. Intrúzie d1ori:tových porfyritov 
t r ansportovali časť sedim entov do v yšších 
polôh vo fo rme útržkov a blokov, k t oré 
boli kontaktne metamorfowmé, miest am i 
nadobúda jú až chairak ter kontaktných ro
hovcov, následne boli postihnu té mlad-

šími hydrotermálnymi p r emenami. 
Vrchnú časť centrálnej zóny tvorí a nde

zitový k omplex, k torého vek je spodný 
sarmat (Kaličiak , Repčok, 1987). Andezi
ty sú z väčšej časti silne hydrotermálne 
premenen é (kiarbonatizované, argilitizova
n é, pyr itizované, ohloritizované, sevicitizo
vané, hematit izované a silicifikovan é, 
jednotlivé d ruhy hydrotermálnych premien 
sú n aložené n a seba, zatiaľ sme v ich dis
tribúc1i nenašli žiiadnu zákonitosť, resp. 
zonálne uspor iadanie). Ich pôvodné tex
t úry a štruktúry sú zastreté, zachoviali sa 
iba miestami. Zatiaľ nevieme s určitosťou, 
či cide o lávové prúdy vyplňajúce kráte
r ovú depresiu alebo o extruzívnu k upolu, 
resp. sústavu kupol andezitového zloženia, 
alebo o kombináciu oboch prípadov. 
V žňadnom prípade tu však nejde o strata-
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vulkanický komplex, ako ho definoval Ka
ličia.k (1980) . Opisované polohy explozív
nych vulkanoklastík v ňom sú poilohy 
tenkých, strmo uložených špecifických 
brekcií. 
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Obr. 5. Priečny geologický rez severnou čas
ťou ložiska. 1 - dioritové porfyrity (stredný 
sarmat) , 2 - andezitový komplex (spodný 
sarmat), 3 - ryoli tové vulkanoklastiká (kar
pat? - spodný báden ?), 4 - ryolitové vul
kanoklastiká (egenburg ?), 5 - piesčito-ílo
vité. sedimenty (karpat), 6 - zlomy, 7 - rud
né štruktúry. 

Fig. 5. Geological cross section through the 
northern part of the deposit. 1 - diorite 
porphyries (Middle Sarmatian) , 2 - andesite 
complex (Lower Sarmatian), 3 - rhyoli te 
volcanoclastics (Karpatian ? - Lower Ba
denian ?) , 4 rhyoli te volcanoclastics 
(Eggenburgian ?) , 5 - sandy-clayey sedi
ments (Karpatian) , 6 - faults, 7 - ore struc
tures. 

V rámci andezitového komplexu m ožno 
mikroskopicky rozlíšiť niekoľko variet 
and€zi tov: h yperstenické, augiticko-h y per
stenické, diopsidic:ko-hyperstenicko-augi
tické. Zistená variabilita andezitov však 
nemá vplyv na charakter a intenzitu zrud
!l.'l€nia, ktoré je najviac ovplyvňované stup
ňom hydrotermálnych premien a reologic
kými vlastnosťami andezitov. 

Andezity majú zväčša výraznú porfy
rickú, resp. reliktnú porfyrickú štruktúru. 
Základná hmota je hemikryštalická s hya
lopilitickým, mikropoikilitickým a pilo
taxitickým vývojom. Prítomné sú však a j 
holokryštailické štruktúry. Porfyrick é vý
rastlice sú z,astúpené plagioMasom a pyro
xénom, len ojedinele amfibolom a b io1Ji
tom. Pomerné zastúpenie základnej hmo
ty k porfyrickým výrastliciam je 3 :2. 
Základná h mota je najčastejšie tvoiľená 

vulk,anickým sklom s mikrolitmi plagio
klasov a pyroxénov. 

Horniny vrchnej a spodn ej časti cen
trálnej zóny zlatobanského stratovulkánu 
sú p rerážané mladšími intruzívnymi tele
sami strednosarmatský ch dioritových por
fyritov (Burian et al., 1985 ; Kaličiak, 

Repčok, 1987). T,ieto intruzív:ne t elesá 
majú veľmi rnzmanité formy: dajky, pne, 
silly, malé lakolity ia nepravidelné t elesá 
(obr. 3, 4, 5). Spolu vytvánajú navzájom 
prepojenú sústa vu intruzívneho •komplexu. 

Dioritové porfyrity sú tmavosivé, zele
nosivé, sivohnedé, svetlosiv é, n iek edy a ž 
bielosivé, ich fa rba priamo záv,isí od stup
ňa hydrotermálnej premeny. Sú celkove 
hrubozrnnejši€ ako andezity, majú výraz
nú porfyrickú štruktúru, porfyrické vý
rastlioe ty;oria najmä p1agiok1asy a a m fi
boly, menej pyroxény. Pomer výmstlíc 
k zákcladnej hmote je zhruba 1 :1. Základ
ná hmota m á holokryštalický charakter, 
je hypidiomor fne až alotriomorfne zrnii.tá 
alebo aplitická. Skladá sa z plag.ioklasov, 
menej z kryštalizačných zárodkov pyro
x énov a amfibolov. Mikroskopickým štú-
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Obr. 6. Pozdlžny rez ložiskom Zlatá Baňa. 1 - lávové prúdy a pyroklastiská pre
chodnej zóny, 2 - in truzívné telesá dioritových porfyritov (stredný sarmat) , 3 -
centrálny andezitový komplex (spodný sarmat), 4 - piesči to-ílovité sedimenty 
(karpat? - báden ?), 5 - intruzívne telesá ryolitov (karpat? - báden ?), 6 -
ryolitové vulkanoklastiká (karpat ? - báden ?), 7 - ryolitové vulkanoklastiká 
(egenburg ?), 8 - zlomy, 9 - rudné štruktúry. 

Fig. 6. Lengthwise geological profile through the Zlatá Baňa deposit. 1 - lava flows 
and pyroclastics ot the transition zone, 2 - intrusive bodies of diorite porphyries 
(Middle Sarmatian), 3 - central andesite complex (Lower Sarmatian), 4 - sandy
clayey sedimen ts (Karpatian ? - Badenian ?), 5 - intrusive bodies of rhyolites 
(Karpatian? - Badenian ?), 6 - rhyolite volcanoclastics (Karpatian ? - Bade
nian ?) , 7 - rhyolite volcanoclastics (Eggenburgian ?), 8 - faults, 9 - ore structures. 

d iom sa vyčlenilo niekoľko variet diorito
vých porfyrit ov: pyroxenické dioritové 
porfyrity, amfibolicko-pyroxenické a py
roxenicko-amfibolické dioritové porfyirity. 
P yroxenické dioritové porfyrity s a javia 
staršie ako pyroxenicko-amfibolické. Prí
tomnosť značného množstva amfibolov 
v d 1or,itových porfyritoch svedčí o vyso
k om parciálnom hlaku H2O v magmatic
kom kozube, jej obsah musel v magme do
siahnuť minimálne 3 hmotn. %. 

V spleti iľlltruzívnych telies, na prvý 
pohľad chaotickej, možno pozorovať nie
k toré zákonitosti. Dajky maJu zvacsa 
sme r S-J (sú však a j dajky so sme
rom SZ- JV a SV-JZ), v distribúcii 
intruzív:nych t elies možn o rozoZ!llať zreteľ
ne sa črtajúce 3-4 ,in truzívne centrá 
(ob r . 2). Naznačujú tak možnosť existencie 
viacerých explozívnych cen t ier už v ra
n ých štádiách vývoj a andezitového strata-

v ulkánu (okrem čiastkových stratovulká
nov Šťavica a Ošvárska, definovaných K a
ličiak,om a Repčokom, 1987). 

Centrálna zóna zlatobansk ého st ratovul
kánu m á z-ložitú hrastovo-prepa dlinovú 
stavbu. Na jvýraznejší h rast je v severnej 
časti centr álnej zóny. Je súčasťou h nast u 
Oblík - Lesíček, definovan éh o Slávikom 
a Tozsérom (1 973). Menšie hrasty však 
možno pozorovať v celom rozsahu cen
trálnej zóny (obr. 3, 4). Hrastovo-prepad
linová stavba centrálne j zóny je spôsobená 
syst émami zlomov SV-JZ a SSZ- J JV 
smeru, identifikovanými u ž skôr (Tozsér 
,in Burian et a,1. , 198 5) . 

Vo všetkých typoch hornín budujúcich 
centr áJnu zón u zlatobanského strat ovul
kánu (ložiskové územie) sú vyvinu té zóny 
špecifických brekcií, s Morým i suv1S1 
vznik zrudnenia na ložisku (o br. 7) . Jedná 
sa o magmaticko-hydroterm álne, resp. ex-
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plozívne hydrotermálne brekcie v zmysle 
Silli toa (1985). Tieto brekcie vznikali 
v určitých zónach zložitými magmaticko
hydrotermálnymi procesmi nadV'ázujúcimi 
na t ektonickú predispozíciu. Pri lieh v zni
ku zohralo úlohu niekoľko procesov nalo
žených na seba. 

Názory na stavbu centrálne j zóny zlato
banského stnatovulkánu sú ovplyVIIlené 
stupňom jej poznania. Na základe ojedi
nelých vrtov a irnt.erpretácií regionálnych 
geofyzikálnych meraní sa vytvoril názor, 
že centrálna zóna zlatobanského stratovul
kánu je vulkaniciko-tektonickou depresiou 
(Tozsér, 1972; Slávik, Tozsér, 1973). Vul
kanicko-tektonická depresia sa 1interpre
tovala ako výsledok opakujúcich s.a ko1ap
sových procesov v pliocéne tesne po vy
vrcholení vulkanickej aktivity. Kaličiak 

(1980) taktiež predpokladá vznik kolapsa
vej štruktúry (kaldery) v centrálnej zóne 
zlatobanského stratovulkánu, ktorá prešla 
zložitým vulkanicko-tektonickým vývo
jom . 

Nové fakty získaJľlé pri prieskume ložis
ka si vyžadujú určitú modifikáciu týchto 
p redstáv. Geologická stavba centrálnej 
zóny zlatobanského stratovulkánu sa javí 
v ter ajšom §tádiu po,mania takto: Časť 

centrálnej zóny (totožná zhruba s centrál
nou časťou ložiska) je hrastom. Polohy se
dimentov a ryolitových vulkanoklastík od 
n eho zaklesávajú na všetky strany. Celko
vý obraz stavby centrálnej zóny je však 
komplikovaný tým, že dioritové porfyrity 
v ynášali útržky a bloky sedimentov do 
vyšších polôh, takže z bodového údaja 
(akým údaj z vrtu je) niekedy ťažko zis
tiť, čo je vynesený blok a čo súvi:slá po
loha sedimentov. Na základe predchádza
júcich predstáv a nových poznatkov pred
pok ladáme, že centrálna zóna z1atoban
skéh o stratovul:kánu je buď oživenou kral
derou (z angJického termínu resurgent 
calde ra v zmysle Smitha a B.ailyho, 1968) 
alebo len eróznou kalderou. Stále viac sa 

však prikláňame k názor u , že Zlatobanská 
kotlina je len eróznou kalderou, vyerodo
vanou v mimoriadne silne hydrotermálne 
premenenom andezitovom komplexe. 

Pozícia a charakter zrudnenia na ložisku 

Ložiskové telesá - žily a žilníky -
majú generálny smer S-J, resp. SSZ-JJV. 
Sú strmo sklonené na Z i V, miestami sú 
zvislé (porovnaj obr. 3, 4, 5). Ich smermá 
dÍžka (interp retovaná z vrtov a geologic
kých rezov) dosahuje až 700 m, vertikálny 
rozsah je až 500 m. Celková dižka hlav
ného žilníkového ťahu ložiska ,dosahuj e 
3 km. 

Geochemické a geofyzikálne indície na
značujú existenciu 3- 4 paralelných žilní
kových ťahov na ložisku. Vrtmi boli zatiaľ 
potvrdené dva. Jeden systém sa tiah
ne asi 500 m na V a JV od Zlatej Bane 
v smere S-J v dížke asi 3 km (je to vyš
šie spomínaný hlavný žilníkový systém 
ložiska), jeho šírka je 300-400 m. Druhý 
systém sa tiahne tesne pri V okraji Zlatej 
Bane, je dlhý asi 1 km, široký 200 m. 
Oba žilníkové systémy nebo.Ii zatiaľ ove
rené v plnom rozsahu. Geologické, geo
chemické a geofyzikálne indície nazmačuj ú 
ich pokračovanie smerom na J i na S. 
Tie isté indície naznačujú existenciu t re
tieho, resp. a j štvrtého systému, k to ré sa 
pravdepodobne tiahnu pri Z okraji Zlatej 
Bane, tiež v smere S-J (pozri aj Divinec, 
Volko, 1986). 

Asi 50 % objemu zrudnenia je v diori
tových porfyritoch, predovšetkým v okra 
jových zónach intruzívnych telies, 40 % 
je v andezitovom komplexe, zvyšok v ryo
litoch a sedim entoch. Rudná výplň (rudné 
minerály) sa nachádza rua.jmä v t ektonic
kých zónach a trhlinách S-J smeru. 

Ložisko Zlatá Baňa má polyminerálny 
charakter, spolu bolo na ňom vyčlenených 
9 rudných formácií a 24 minerálnych aso
ciácií. Minerály ložiska podrobne opísal 
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Úuďa (1979, 1985) a Ďuďa et al. (1981). 
Podstatnú časť výplne rudných štruktúr 

t voria sulfidioké minerály: sfalerit, gale
n it, chalkopyrit a pyrit. Sú sprevádzané 
bournonitom, tetraedrit.om, antimonitom, 
r umelkou, sulfosoľami Sb a ďalšími, po
m erme zriedkavými minerálmi. Okrem 
rudných ,minerálov sú vo výplni rudných 
š truktúr prítomné: dolomit, kalcit, ankerit, 
mangamokalcit, ílové .minerály, chlority, 
menej kremeň, fluorit a baryt. 

Rudná mineralizácia ložiska je produk
tom hydrotermálnej činnosti, ktorá mala 
polyascendentný chamkter, často sa tu na
ki1adali rôzne termálne asociácie minerálov 
n a seba. Vo vrchných partiách centrálnej 
časti ložiska sú najhojnejšie sfalerit a ga
lenit (v pomere 3: 1). Sprevádza ich anti
monit, bouLangerit, jamesonit, zinkenit, 
zriedkavo aj hessit, miargyrit a rýdze Au. 
V hlbších zónach ložiska sa objavuje chal
k opyrit, bornit, tetraedrit (niekedy vo 
forme freibergit.u), zriedkavo .ich sprevá
dza rýdzi Bi a miargyrit. Najhlbšie časti 

ložiska sú charakterizované relatívne chu
dobnou minerálnou výplňou rudných 
štruktúr. Okrem vš.ade prítomného pyritu, 
čiastočne aj sfa,leritu a galenitu, sa tu vo 

v v 
v v v 

v v v v 

väčšom množstve vyskytuje chalkopyrit, 
pyrotín, m iestami a j molybdenit a stanín. 
V dôsledku polyascendentného cha rakteru 
hydrotermálnych roztokov sa v hlbších 
častiach ložiska nachádzajú aj m zs1e t er
málne minerály, ako rumelka, Pb-Sb sul
fosoli a antimonit. 

Minerálna výplň väčších žilných štruk
túr (s hrúbkou nad 10 cm) je často zonál
ne usporiadaná, vytvára pásikavé text úry. 
Okrnje tvor í pyrit, potom je zóna sfaleritu 
a galenitu (niekedy pristupuje aj chalko
pyrit), stredné časti sú tvorené k arbonát
mi a nailoženými asociáciami mladších, 
nižšie termálnych minerálov (rumelka, 
antimonit, Pb-Sb sulfosoli). Brekciovité 
typy rúd, k toré vyplňajú trhliny, sú t vo
rené úlomkami hornín tmelených rudnými 
minerálmi (sfaleritom, galenitom, chalko
pyritom a pyritom). 

Hlavnými úžitkovými zložkami lož.íska 
sú Zn a Pb, ktoré v menšej miere sprevá
d:oa Cu. Ďatlšími, veľmi dôležitými úžitko
vými zložkami v podpovrchových častiach 
ložiska sú Ag a Au, ktoré sa vyskytujú 
buď vo fo rme samostatných minerálov 
(rýdze Au, hessit, Ag sulfosoli) alebo vo 
forme izomorfných a heterogénnych p r í-

v v v v v 
v v v v v 

v v V V· 

Obr. 7. žilná štruktúra v čelbe 
štôlne J. A. Gemerka. 1 - kar-
bonatizovaný, čiastočne zbrek-

v v v v v v ciovatený andezit, 2 - magma-
v v v v v ticko-hydrotermálna brekcia, 3 -

v v v v v v žilky rudy, 4 - pukliny v ande-
v v v v v zite. 

v v v v v v Fig. 7. Vein structure in the 
v v v v v J. A. Gemerka adit face. 1 -

v v v v v car bona tized, partly brecciated 
andesite, 2 - magmatic-hydro-
thermal breccia, 3 - ere vei:f'.l.-. 

61 ~2 [KJ3 l ,.<f 4 o 50 100cm lets, 4 - cracks in andesite. '==='= 
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mesí v galenite, sfalerite, chalkopyrite 
a pyrite. Sfalerit obsahuje znaóné množ
stvá izomorfne viazaného Cd. V galenite, 
py,rite a čiastočne aj vo sfalerite je zvý
šený obsah Se a Te (viazané izomorfne 
a lebo vo forme mikroinklúzií rôznych te
luridov). V pyrite je zvýšený obsah Co. 
Všetky tieto kovy sú využLteľné a pri 
v hodnom ekonomickom posúdení ich ob
sahu by sa podstatne zvýšila bilančnosť 

ložiska. 

Genéza ložiska 

Ložisko Zlatá Baňa bezprostredne sú
viisí (priestorovo i geneticky) s centrálnou 
zónou 2'11atobanského stratovulkánu, s jej 
vývojom a s procesmi, ktoré ju formo
vali. 

IntruzíV!De telesá dioritových podyritov 
a ďalšie produkty vulkanickej činnost:i in
dikujú blízkosť magmatického kozuba, 
s ktorým spájame aj vzn1k epigenetické
ho hydrotermálneho zrudnenia ložiska. 
Séria eruptujúoich intrúzií (od pyroxenic
kých dioritových porfyritov cez amfibo
licko-pyroXJenické až po pyroxenicko-am
f ibolické dforitové porfyrity; obr. 8) svedčí 
o nar,astaj úcom parciálnom tlaku H 20 
v magmatickom kozube. V jeho okrajo
vých čas,tiach vznikla zóna taveniny na
sýtená H20. V dôsledku výstupu magma
tického kozuba do vyšších úrovní nastala 
kryštalizácia tejto taveniny a uvoiňovanie 
prchavých zložiek. Pretože v podmienkach 
uzavretého systému, ktorý tu predpokla
dáme, je objem vz;nikajúcich kryštálov 
a uvoľňovanie prchavých zložiek väčší ako 
objem taveniny nasýtenej H 20 , dochádm 
v tejto zóne ku generovaniu mecharnickej 
energie. Uvoľňujúca sa mechanická ener
gia vytvára v okolitých horninách roz
siahle sys,témy trhlín (obr. 8) vyplnených 
špecif,ickými brekciami (obr. 7). Svoju 
úlohu tu zohrnla aj tektonická predispo
zícia. Vznik trhlín postupoval v kolmom 

smere na najmenšie hlavné napätie, ktoré 
je v hÍbkach 1-2 km obvykle v horizon
t álnej rovine (preto sú v ložisku strmé až 
zvislé trhliny a následne aj rudné štruk
túry). Orientácia trhlín v tejto rovine zá
visí od regionálneho pofa napätí. Počas 

tvorenia rozsiahleho systému trhlín, ktoré 
predchádzalo vzniku ložiska, muselo mať 
toto pole orientáciu S-J. Súviselo t o 
zrejme s orientáciou osí terciérnych panví 
karpatského oblúka. V ďalších etapách vý
voja magmatický krb ustúpil do hlbky, 
uvoľnili sa h ydrotermálne roztoky, ktoré 
prúdili systémom vytvorených trhlín , hyd
raulickým efektom ich ďalej rozširovali 
a zanášali ich zároveň 1kryštalizujúcimi 
rudnými minerálmi, ktoré takto vytvorili 
ložisko. 

Výsledky prieskumu južnej časti ložiska 

Nové výsledky získané z vrtných prác 
pri prieskume južnej časti ložiska Zla tá 
Baňa podstatne dopÍňajú predstavy o jeho 
stavbe a význame. 

Rudné š,truktúry pokračujú z centrálnej 
časti 1ložiskového územia do juž nej. Majú 
tu t,aktiež generálny smer S-J, strmé 
sklony (niektoré štruktúry, resp. ich časti 
sú až zvisJé). Na rozdiel od centrálnej časti 
ložiska však väčšinou so sklonom na V 
(poroV'ľlaj obr. 3 a 4). 

Centrálny andezitový komplex tiež kon
tinuálne pokračuje do južnej časti ložiska, 
zrejme vypÍňa podstatnú časť centrálnej 
zóny zložitého zlatobanského stratovulká
nu. V tejto časti ložiska však dosahuje 
miestami hrúbku až 600 m, kým v cen
trálnej a severnej časti ložiska väčšinou 

len 250-400 m. 
Medzi centr álnou a južnou časťou ,ložis

ka je výrazný skok. Centrálna časť ložiska 
je oproti južnej vyzdvihnutá najmenej 
o 300 m (obr. 6). Tento výzdvih je spôso
bený zlomami SV-JZ smeru. Presnejšie 
amplitúdu tohto výzdvihu nepoznáme, 
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Obr. 8. Schematický model vzniku ložiska Zlaté; Baňa. 1 - stratovulkanický kom 
plex prechodnej zóny, 2 - andezitový komplex centrálnej zóny, 3 - sedimenty 
molasy a ryolitové vulkanoklastiká, 4 - predterciérne podložie, 5 -pyroxenické 
dioritové porfyriLy, 6 - amfibolicko-pyroxenické dioritové porfyrity, 7 - pyroxe
nicko-amfibolické dioriLové porfyrity, 8 - rudné štruktúry. 

Fig. 8. Schematic model of the Zlatá Baňa deposit origin. 1 - stratovolcanic com 
plex of the Lransition zone, 2 - andesite complex of the centra! zone , 3 - sedi
ments of molasse and rhyolite volcanoclastics, 4 - Pre-Cenozoic basement, 5 -
py roxene diorite porphyries, 6 - amphibole-pyroxene diorite p orphyries, 7 - pyro
xene-amphibole diorite porphyries, 8 - ore structures. 
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pretože v južnej časti ložiska sme zatiaľ 

žiadnym vrtom nenavŕ-tali sedimenty zná
me z jeho centrálnej óa,sti. 

Vertikálny rozsah (hrúbka) ryolitového 
komplexu v južnej časti ložiska zatiaľ nie 
je známy. Žiaden z doteraz realizovaných 
vrtov neprešiel do jeho podložia. Ryoli
tový komplex je zatiaľ overený technic
kými prácami v híbkovom intervale 
450-300 m. Tento údaj je dobre korelo
vateľný s centrálnou časťou ložiska. V juž
nej čast!i ložiska sa však ryolitový kom
plex nečlení ,na horizonty polohami ílovi
to-piesčitých sedimentov (tie tu chýba
jú). Tvoria ho t u takmer výlučne vulkano
klastiká, kým v centrálnej časti sú zastú
pené aj pevné, efuzívne a intruzívne telesá 
ryolitov. 

Rozmanité formy íntruzívnych telies 
dioritových porfJritov sa vyskytujú aj 
v južnej častí ložiska. Sú sústredené okolo 
centra, za ktoré považujeme peň kóty 
Nozger (obr. 4). Okolo tohto pňa je vyvi
nutá rozsiahla zóna brekcií, pravdepodob
ne magmaticko-hydrotermálnych (pozri 
vyššie), ale aj intruzívnych. 

Rudná mineralizácia je rovnaká ako 
v centrálnej časti ložiska (sfalerit, g.alen1t, 
pyrit, chalikopyrit). V hlbších častiach 

(v hÍbke pod 500 m) je relatívne hojnejší 
chalkopyrit. Špecifickou črtou južnej časti 
ložiska je vystupovanie zrudnenia v ryo
litovom komplexe. Rudné m1nerály sú tu 
rozptýlené vo forme výplní dutín v ryoli
tových vulkanoklastikách. Tieto zrudnené 
polohy však nie sú ekonomicky bilančné. 
Všeobecne možno konštatovať, že forma 
vystupovania zrudnenia závisí od horni
nového prostredia. V ryolitovom komplexe 
je zrudnenie rozptýlenejšie ako v intru
zívrwm komplexe, najkoncentrovanejšie je 
v andezitovom komplexe. Značná hrúbka 
andezitového komplexu v južnej časti ilo
žiska dáva tomuto segmentu väčšiu per
spektívu, :ako sa predkladalo. Pri východ
nom okraji južnej časti ložiskového územia 

sa overili rudné štruktúry s antimonitom 
(antimonit v nich prevažuje nad sfaleri
tom a galenitom). Zrudnenie o verené 
vrtmi pokračuje až po južmý okraj cen
trálne j zóny zlatobanského stratovulkánu. 

Nové poznatky o ložisku získané z ban
ských prác 

Banský prieskum časti ložiska sa v rám
ci etapy vyhľadávacieho prieskumu reali
zuje preto, že napriek relatívne veľkej 

hustote vrtných prác existovali ťažkosti 

pri interpretácii geologickej stavby ložis
kového územia, ale najmä pri interp retá
cii priebehu, rozsahu, skutočnej hrúbky 
a morfológie rudných telies. Tieto ťažkosti 

vyplývali zo zfožitého a nepravidelného 
charakteru zrudnenia, ako aj z charakteru 
informácií, ktoré nám môžu poskytnúť 

vrty. Vypro jektovala sa pravidelná sieť 

bainských prác, aby sa získali štatistické 
údaje o frekvencii výskytov zrudn enia 
v zóne s výskytom subvulkanických intru
zívnych telies. Neskôr sa zmenami projek
tu zmenila metodika banského prieskumu 
na smerno-sledné rozfáranie rudných 
štruk,túr (vzhľadom na to, že sa uk ázalo, 
že rudná m ineralizácia je koncent rovaná 
do žílno-žilníkových štruktúr). 
Cieľom vyššie uvedeného prieskumu je 

zistiť kontinu itu rudných telies, ich mor
fológiu, charakter a zákonitosti distribúcie 
úžitkových zložiek v nich (v horizontál
nom i vertikálnom smere) a ich h orizon
tá:lny a vertikálny rozsah. Vzhľadom na 
charakter a morfológiu terénu v centrál
nej zóne :matobanského stratovulkánu je 
to však možné len v podpovrchových čas
tiach ložiska. 

Na záJklade doterajších údajov z ban
ských a vrtiných prác môžeme kon štato
vať, že zrudnenie je priestorov;o viazané na 
tekt onicky p orušené zóny S-J, prípadne 
SSZ-JJV priebehu. Niektoré z nich v yužili 
aj intrúzie dioritových porfyritov. Tieto 
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štruktúry slúžili 
p re hydrotermá1ne 
smerom k povrchu. 

ako výstupné cesty 
roztoky migrujúce 

Ekonomicky významným typom zrud
nen:ia na ložisku je ,len hydrotermálny 
žilno-žilníkový typ, ktorý je v smernom 
pr,iebehu rudných štruktúr vyvinutý v zá
vislosti od fyzikálno-mechanických a geo
chemických vLastností vulkanického kom
plexu (andezitového k?mplexu a intruzív
neho komplexu dioritových porfyritov), 
k toré pľ'.iamo podmieňovali charakter tek
tonického porušenia a boli limitujúcimi 
fa ktormi, kontrolujúcimi morfoštruktúrmy 
t yp hydrotermálneho zrudnenia. 

Rudné štruktúry v centrálnom a ndezito
vom komplexe m a jú hrúbku do 2 m. Mož
no ich charakterizovať ako žilné telesá 
t vo.rené hydrotermálne premenenou a tek
tonicky porušenou h orninou s r ôznym 
s tupňom zbrekciovatenia, v ktorej je vy
v inutý nepravide lný žilník rudy (obr. 6) 

so žilk,ami s hrúbkou 0,X-X cm, s frek
venciou nadurovania do hrubších šošoviek 
a hniezd 2-7 m. 

Na kontaktoch centrálneho andezitového 
komplexu s intruzívnymi telesami diorito
vých porfyritov je vyvinutý brekciovitý 
t yp zrudnenia (vzhľadom na inten zívnejší 
stupeň porušenia, vyplývajúci z rozdiel
n ych mechanických vlastností stýkajúcich 

sa hornín). Sú to šošovkovité t elesá 
s h r úbkou 2-5 m, ktoré možno charak
terizovať ako brekcie tvorené úlomk ami 
okolitej horniny s medziúlom kovými 
priestormi vyplnenými k arbonátmi a sul
fidmi Zn a Pb. V samotných telesách dio
ritových p orfyr 1itov tieto štruktúry prechá
dzajú do jednotlivých žiliek, hrubých 
0,X-5 cm (do žilníkov). 

Rudné štruktúry sú strmé, 75-90°, so 
sklonom na Z i V. V t erajšom štádiu 
banského p rieskumu je preverený konti
nuálny priebeh rudných štruktúr smerne 
do 500 m , vertikálne do 60- 70 m, pričom 

treba konštatovať veľkú variabilitu v dis
tribúcii úžri.tk ových z1ožiek. V o výplni 
rudných štruktúr pozorovať rôzne t e;rmál
ne asociácie rudných minerálov naložené 
na seba (v t ej istej štruktúre, na tom istom 
mieste sa vyskytujú: chalkopyrit, sfalerit, 
galenit, antimonit, rumelka). 

Ekonomicky veľmi zaujímavý sa uk ázal 
obsah zlata a striebra (pozri nižšie) v pod
povrchových častiach ložiska. 

Výsledky výpočtov zásob 

Tue časť ložiska skúmanú v r ámci pô
vodnej úlohy Zlatá Baňa - polymetalické 
rudy sa m etódou geo1ogických blokov vy
počí tia.li zásoby rúd farebných a d rahých 

TAB. 1 

Vý sledky výpočtu zásob z centrálnej časti ložiska Z latá Baňa 
Results of ore reserves calculation from the centra! part of the Zlatá Baňa deposit 

Kategória Množstvo Kovnatosť 

zásob zásob (t ) Cu (O/o) Pb (O/o ) Zn (°Io) Au (g/t) Ag (g/t) 

C2 - bilančné 8 076 OOO .0,044 0,720 1,943 0,568 18,923 

P1 - bilančné 5 328 OOO 0,180 0,555 1,800 0,494 18,269 

P 1 - nebil. 3 564 OOO 0,011 0,309 0,647 0,337 8,382 
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TAB. 2 

Výsledky výpočtu zásob z južnej časti ložisk a Zlatá Baňa 
Results of ore reserves calculation from the southern part of the Zlatá Baňa deposit 

K ategória 
zásob 

Množstvo 
zásob (t) 

Cu (O/o) Pb (°Io) 

Kowa.atosť 

Zn (°Io) Au (g/t) Ag (g/t) 

C2 - bilančné 2 742 OOO 0,095 1,422 3,395 0,597 34,351 

P 1 - bilančné 1 187 OOO 0,240 0,966 1,573 0,230 19,340 

TAB. 3 

Priemerný obsah kovov rudných štruktúr zo štôlní 
Average metal content of ore structures from adits 

Kovnatosť Označenie 
š truktúry Cu (°Io) Pb (O/o) Zn (°Io) Au (g/t) Ag (g/ t) 

MS1 -S2 
štôlňa Mária 0,060 0,647 1,027 1,849 18,670 

GSl1 - S12 
štôlňa J. A. Gemerka 0,028 0,367 0,846 1,848 83,140 

k ovov (Zn, Pb, Cu, Au, Ag), ktoré spÍň,ajú 
podmienky pre ich zaradenie do voľných 
bilančných zásob v kategórii C2. 

Všetky rudné telesá ložiS!ka (v doteraz 
prnskúmanej časti) sú tvorené žilami a žil
níkmi so strmými sklonmi, ktoré sa dajú 
apro~imovať doskovi,tými telesami. Preto 
sme na výpočet zásob zvolili metódu geo
logických blokov, ktorá je vhodná pre žil
n é ,ložLská. Výsledky výpočtu sú v tab. 1. 

V južnej časti ložiska sa vypočítala zá
soba rudy metódou geologických blokov 
podobne alko aj pre centrálnu časť. Výsled
ky výpočtu sú v tab. 2. 

Celkove je zatiaľ na ložisku overených 
10 818 OOO t rúd v kategórii C2. Sú to zá
soby geologické, s pravými mocnosťami. 

P riemerná pravá mocnosť blokov v cen
t rálnej časti ložiska je 1,66 .é!:11, v južnej 
časti 1,16 m. 

Banskými prácami sa u ž sledne overilo 
niekoľko rudných štruktúr. Kompletné vý
sledky máme zatiaľ len z dvoch. V tab. 3 
sú uvedené aritmetické priemery obsahov 
kovov v týchto štruktúrach. 

Záver 

Vyššie uvedené výsledky výpočtov zá
sob ukazuj ú, že rudný potenciál ložiska 
Zlatá Baňa j e značný. Preskúmaná je však 
zat:iaľ len časť ložiskového územia (totožná 
s centrálnou zónou zlatobanského strato
vulkánu). V súčasnosti prebieha prieskum 
fu žného, západného a severného pokračo
vania ložiska. Predpokladáme, že ložisko 
tvoria dva paralelné žilníkové ťahy, dlhé 
3-4 km, široké 200-400 m. Zatiaľ však 
p:.JZnáme len jeho východné ohraničenie. 

Prieskum južnej časti ložiska naznačil, 
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že jeho rudný potenciál je oveľa väčší, 

ako sa pôvodne predpokladalo. Nové zis

te nia o geologickej stavbe dávajú tomuto 

pniestoru i ložiskovému územiu západne 

od neho, z.atiaľ nepresku manému vrtmi, 

značnú perspektívu. 

Banským prieskumom sa objasnili nie

k toré detaily stavby centrálnej zóny zl:ato

banského stratovulkánu (jej najvrchnej

ších častí), overila sa kontinuita rudných 

štruktúr a potvrdilo sa, že napriek ich 

male j hrúbke je ich smerný rozsah znač

n ý . Na základe dosiahnutých výsledkov 

možno niektoré rudné štruktúry vo vrch

ných častiach ložiska pokladať za zlato

strieborné, čo tiež značne zvyšuje ekono

mickú hodnotu a perspektívu ložiska Zlatá 

Baňa. 
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The Zlatá-Bafla deposit in the Jight of new geological 
prospecting <lata, Eastern Slovakia 

T he Zlatá Baúa deposit is situated in the 
n orthern part of the Slanské vrchy Mts. 
(East Slovakia) in the central volcanic zone 
of the compound Zlatá Baňa stratovolcano. 
The genesis of the deposit is directly connected 
with the processes, which formed this 
central zone. 

The lower part of the central volcanic zone 
is built by two horizons of rhyolite volcano
clastics, which are separated by a horizon of 
sandy-clayey sediments. Both typ es of t he 
above rocks are locally cross-cut by rhyolite 
intrusive b odies. The age of the whole 
sequence is probably Eggenburgian - Lower 
Pannonian (without biostratigraphical proof). 

The upper part of the central volcanic 
zone consists of the andesite complex, which 
has the Lower Sarmatian age (Kaličiak, 

Repčok, 1987). Both parts of the central vol
canic zone are cross-cut by younger intrusive 
bodies of diorite porphyries which have the 
Middle Sarmatian age (Tozsér in Bu
rian et al., 1985; Kaličiak, Repčok, 1987). 
These intrusive bodies have v arious form s: 
dykes, necks, stocks, sills, small laccoli thes 
a nd bodies of irregular shape. Together they 
form mutually connected system of the intru
sive complex . It is possible to distinguished 
3- 4 in trusi ve cen tres in the <listri bu tion of 
the above intrusive bodies. The existence of 
several explosive centres outlines in the early 
stages of the development of the andesite stra
tovolcano. 

T he central volcanic zone has a compound 
h orst-graben structure. It is a part of t he 
Oblík-Lesíček horst, defined by Slávik and 
Tozsér (1973). T his horst-graben structure is 
caused by faul ts of the NE-SW an d NNW -SSE 
str ikes respectively. 

Zones of specific breccias occur in a ll 

rocks, which build the central v olcanic zone. 
The origin of ore mineralization is partly 
connected w ith them. The question is about 
magmatic-hyd rothermal and hydrothermal 
eruption breccias respectively in the sense of 
Sillitoe (1985). 

Ore bodies (veins and stockworks) have 
generally the N-S ore NNW-SSE di rection, 
dipping steeply to W or E, from place to 
place they are even vertical. Length of these 
bodies is from 100 m to 700 m, their thick
ness is from 0,1 to 2 m. 

Overwhelming part of the ore structures 
filling is formed by sulphides: sphalerite, 
galena, chalcopyrite and pyrite. They are 
accompanied by bournonite, tetrahedrite, 
antimonite, cinnabar and Sb sulphosalts. 
Besides, the following minerals are present 
in the ore structures: dolomite, calci te, an
kerite, manganocalcite, clay minerals, chlo
rites, quartz, fluorite and barite. Zine and 
lead, accompanied by copper are t he main 
utility components of the deposit. Gold and 
silver are other, very important components. 
They occur e ither in form of their own mi
nerals (native gold, hessite, Ag sulphosalts) or 
in the form of isomorphous and heterogenous 
admixtures in galena, sphalerite, chalco
pyrite an.21 py rite. 

T he genesis of the Zlatá Baňa deposit is 
directly connected (both spatially and gene
tically) with the central volcanic zone of the 
Zlatá Bai'la s tratovolcano. Intrusive bodies of 
diorite porphyries and other products of vol
canic activity indicate the proximity of 
a magma chamber . With this magma chamber 
we connect the origin of epigenetic hydro
thermal ore mineralization of the deposit. 

In the cen tral an d n orthern p art of the 
deposi t there h ave been calculated 8 m il. ton s 
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ore-grade reserves wi th the following metal 
contents: 1.94 % Zn; 0.72 %; 0.044 % Cu; 
18.9 g/ t Ag ; 0.57 g/t Au. In the southern part 
oE the deposit there have been calculated 
2.7 mil. tons ore-grade reserves with the 
following metal content: 3.40 % Zn; 1.42 % Pb ; 

RECENZIA 

M. K o d e r a a kol. : Topog-rafi cká minera
lógia Slovenska. Veda, vydavateľstvo SA V 
Bratislava, 1986, 580 s., 105 Kčs 

Prvý diel Topografickej m ineralógie Slo
venska zahŕňa heslá od A do Kl včítane roz
siahleho zoznamu publikovanej literatúry. Je 
prvou topografickou mineralógiou týkajúcou 
sa iba územia Slovenska. Obsahuje prakticky 
všetky údaj e o mineráloch publikovaných za 
posledných cca 100 rokov. Je cenove prístup
ná (105 Kčs), ale žiaľ, jej náklad (1500 exempl.) 
ju už te raz radí medzi nedostatkovú minera
logickú literatúru. Je zrejmé, že vydavateľ 
nedocenil jej význam a prínos pre mineralo
gickú verejnosť . 

Osn ova knihy je založená na dvoch princí
poch - topografickom a genetickom. Topo
grafick á čas ť pozostáva z abecedného opisu 
mineralogický ch lokalí t vychádzajúceho z plat
ného územného členenia Slovenska z roku 
1977. Priori tné postavenie má názov obce, 
nižšie členenie pozostáva z katastrálnych 
názvov, resp . zaužívaných historických názvov 
častí obcí, chotárov atď. Každá lokalita je 
charakterizovaná geograficky, s tručne geolo
gicky a pri každej lokalite sú vyčlenené sa
mostatné genetické celky, v rámci ktorých sú 
jednotlivé minerály opisované. Toto usporia
danie je veľkým prínosom , pretože umožňuje 
pre triediť a zaradiť mnohé ú daj e o minerá
loch, čo uľahčilo orientá ciu v problematike. 

V rámci k aždého genetického celku sa mi
nerály opisujú v abecednom poradí a je po
tešiteľné, že autori nielen k onštatujú zistené 
fak ty, ale pokúšajú sa aj o ich zhodnotenie. 
Niektoré minerály navrhujú vyškrtnúť z da
nej lokality, iné správne lokalizuj ú, resp. zno
v u zatrieďujú podľa súčasného stavu poznat
kov o mineráloch a ich v a rietách. Je po
trebné vyzdvihnúť skutočnosť, že tam, k de 
to bolo m ožné, u vádza jú aj prior itný literárny 
prameň opisu. širšia pozornosť sa venovala 

0.10 % Cu; 34.35 g/t Ag; 0.60 g/t A u. Because 
the deposit is not contoured, its prospecting 
continues. T he spatial position of ore stru c
tures, thei r extension, continuity and t he 
distribution of components in them a re 
verified. 

a j minerá lom, ktoré boli p rvýkrát opísan é na 
Slovensku a lebo ktorý ch p odrobnejšia cha
rakteristika sa opiera o opi.s zo slovenskej 
lokality. 

Každý m inerál je všeobecne charakter i
zovaný opisom makroskopických vlastností, 
ale pri mnohých je doplnený aj spôsob ich 
identifikácie, chemizmus a fyzik álne vlast
nosti. 

V rámci genetických celkov autori opisu jú 
minerály a j v rôznych typoch surovín, ako 
sú bauxity, kaustobiolity, jaskynn é útvary 
atď. , čím dos táva topografická mineralógia 
nádych kom plex nosti a ucelenosti. 

Drvivá väčšina opisov m iner álov a mine
r alogických lokalít sa opiera i ba o publiko
vané p ráce u vere jnené do r. 1980, sčasti aj 
1981 (práce m onografi ckého ch arakteru), n e
berie do úvahy nepublikované práce a a rchív
ne správy z Geofondu. P re značný rozs ah 
publikovaných prác za posledných cca 100 
rokov (3292 t itulov) je to pochopiteľné . 
Predsa sa ale domnievame, že pre úplnosť by 
bolo vhodné doplniť t o (v spolupr áci s Geo
fondom) v n ových vyd aniach k nihy. J e dob
ré, že v knihe sa vedľa nový ch n ázvov žíl, 
lokalít a pod. v zátvorke uvádza aspoň raz 
aj starý n ázov. Nové pom en ovanie žíl mohlo 
byť ešte d ôslednejšie, aspoň tam, k de sa to 
čiastočne urobilo v r ámci rudných revírov. 
Napr. v oblasti R áztoky (gemerikum) sa u ží
v a pomen ovanie Biela žila namiesto Weis
ser-gang, podobne žila Hrubá, širok á , ale 
zároveň sa ponech ali n ázvy žíl Glänzen, Rin
ner atď. Dôsledné p rem enovanie historických 
miestnych n ázvov cudzieh o pôvodu je ťažký 
problém a mali by sa ním zaoberať najmä 
publikácie o ložiskách. 

Publikácia má veľmi dobrú techn ickú a po
lygrafickú úroveň . 

Topografická m ineralógia Slovenska je nie
len veľmi užitočnou, ale aj reprezentačnou 
publikáciou n ašej geológie t rvá cnej hodnoty. 

R. Ďuďa, P. Grecula 
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Vzťah Hrubej, Gelnickej, Krížovej a Novej žily v slo· 
vinsko-gelnickom rudnom poli 

MARTIN RADVANEC*, KAROL PIOVARCSY*, IVETA BÓHMOVÁ** 

* Geologický prieskum, n . p., 052 40 Spišská Nová Ves 
** Agr.ostav, n . p., 033 01 Liptovský Hrádok 

Doručené 6. 7. 1987 

B3aHMOCBll31, :nom r pyôaH r eJIHHI\KaH, KpHlKOBa H HoBa B CJIOBHBCKO· 
r eJIHHI\KOM PYAHOM paií:oue, BocToquall CJioBaKHH 

B 3a11MOCBll3b )Kl1JibHblX CTPYKTYP (Kpm K OBa, HOBaJI, ľeJJHl1qKaJI J1 CJIO· 

Bl1HCKaJI ľpy6aJI )KHJJa) B CJJOBl1HCKO-reJIJI:11qKOM PY.I\H OM pawoHe (CľP) pe

wanach Ha ocHOBaH:11:11 )J;aHHbIX reonoropasBe)J;oqHbIX pa6oT rrp:11 :11crroJJh

sonaH1111 J13MeHq11BOCTJ1 cpe)J;HHX CO)l;ep)KaH11ť1 )KeJiesa, Me)l;:11, KBapqa 

11 M J1Hepanorw 1eCKOH 3OHaJJbHOCTJ1, K OTOp all B PY.I\HOM p ai1OHe O)J;:11HaKO· 

Ball, li13 pesyJJbTaTOB 3 Tl1X :113yqeHHH 6 hrna COCTaBJJ eHa ITOCTM:HHepanorH

qecKaJI TeKTOH11'IeCKall M O)l;eJJb, I<OTOpall IIO3BOJilleT rrpe)J;IIOJiaraTb, qTQ 

)KJ1Jlbl K p H)KOBa, HOBaJI 11 ľeJJHHqI<all llBJllllOTCll TeKTOHHqeCKHMH qaCTllMH 

CJJOBHHCI<O.11 ľpy6011 )KHJ!bl , 

Mutual relations of the Hrubá vein, Gelnica vein, Krížová vein and 
Nová vein in the Slovinky-Gelnica ore field, Eastern Slovakia 

We have solved the m utual r elations of vein structu res (the Krížová, 
Nová, Gelnica and Slovinky Hrubá vein respectively) in t he Slovin
ky-Gelnica ore field from t he data of p rospectin g works using variability 
of the Fe, Cu, Si02 mean contents and mineralogical zon ing, which 
is equal in the whole ore field. We have also made post -mineralization 
tectonic model from the results of this study. It follows from t his model 
that the Krížová, Nová an d Gelni ca vein s are tectonic p arts of the Slo
vinky Hrubá vein. 

Slovinsko-gelnické rudné pole je jedným 
z najdôležitejších producentov meďnatých 

rúd v ČSSR s ťažbou od 13. storočia. Má

me teda dostatok ú dajov o t vare a p ries
torovom rozmiestnení žilných štruktúr vo 
vertik álnom i horizontálnom smere. Zis
tenie vzáj omného vzťahu žHných štrukt ú r 
má veľký význam prii ich smernom a hlb
kovom prognózovaní. 

Opis hlavných ložísk v rudnom poli 

Slovinsko-gelnické rudn é pole patrí vý
chodnej časti spišského rudného rajónu 
v Spišsko-gemerskom rudohorí (Hudáček, 
1972). Grecula (1982) ho zaradil do koj
šovského príkrovu . Reprezentujú h o hyd
rotermálne žilné telesá sideritov ej formá
cie, k toré sú zariadené do skupiny sideri-
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tovo-kremeňových žíl s hojnejšími Cu sul
fidmi (Varček in Bartalský et al., 1973). 
Hlavnú minerálnu výplň žíl tvorí siderit, 
ankerit, pistomezit, Fe-dolomit, kalcit, kre
meň, chalkopyrit, tetraedrit, arzenopyrit, 
pyrit. Na jednotlivých žilách pozorovať 

vertikálnu minerálnu zonálnosť. Vo vrch
ných častiach prevláda sideritová minera
lizácia, ktorú smerom do híbky nahm
d zuje kremeňovo-sulfidická mineralizácia 
(Bartalský et al. , 1962, 1973). Žily dosa
hujú priemernú hrúbku od 2 do · 4,5 m 
a vyskytujú sa v prostredí rôznych chlo
ritických, sericitických a grafitických fyli
tov a porfyroidov. 

Slovinská Hrubá žila - hlavné ložisko
vé teleso v rudnom poli - je súčasťou 
žilrnej zóny V -Z smeru s dižkou 6300 m 
(obr. 1). Nachádza sa tu niekoľko subpa
,naJelných rudných žíl, ktoré sa v smere 
i po sklone nepravidelne spájajú, resp. od
biehajú od Hrubej žily. Významnejšími 
odžilkami sú: Kremenitá, Severná, Nad-
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ložná, Stredná dorotejská a S-žila . Smer
ný a h1bkový dosah týchto odžiliek je 
podstatne m enší ako pri H rubej žile (Bar
talský et al., 1973). Generálny sklon slo
vinskej Hrubej žily je 75° ma J. V západ
nej čast,i žily sa sklon zväčšuje. Overená 
hlbka žily neďaleko jamy Dorotea je 
750 m (Piovarcsy, 1984). Predpokladá sa, 
že žila pokračuje za hranicu d oterajšieho 
ťažobného poľa. 

Krížová žila miestami nadobúda cha
rakter žilní ka. Jej smerná dlžka je 2500 m 
so smerom JV -SZ a so sklonom 65-85° 
na SV, ktorý sa miestami mení ,až na JZ. 
Na žilnej štruktúre sa uplatnili mladšie 
pohyby, čo spôsobilo tektonické roztrhanie 
ložiskového telesa pozdlž smerných po
rúch. Veľmi časté sú a j priečme zlom y 
JZ- SV a ž 1ZJZ-VSV smeru so sklonom 
na JV, ktoré spôsobujú odsun každého vý 
chodnejšieho segmentu žily na SV (Bar
talský et al., 1962; to isté pozorujeme a j 
na Gelnickej žile). Amplitúda odsunu je 
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Obr. 1. Schematické zobrazenie žilných štruktúr v slovinsko-gelnickom rudnom poli 
(podľa Popreňáka, 1983, upravil Piovarcsy, 1986). Plná čiara - rudné žily, prerušo
vaná čiara - čiastočne overené rudné žily. 
Fig. 1. Schematic depiction of vein structures in the Slovinky-Gelnica ore field 
(according to Popreňák, 1983, r evised by Piovarcsy, 1986). Full line - ore veins, 
disconnected line - ore veins verified in parts. 
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do 10 m. Z hľadiska perspektívy sa pred
pokladá, že JV časť Krížovej žily (okolo 
jamy Krížová) bude pre ťažbu najvhod
nejšia (obr. 1). 

Gelnická žila je paralelná so žilnou 
štruktúrou Krížová. Má smer SZ-JV, 
d.Ižku 3600 m, sklon 75° na JZ. Na rozdiel 
od Krížovej žily sa tu nezistil sklon na 
SZ. V severozápadnej časti sa žila tekto
nicky, stýka s Hrubou· žilou, za ktorou 
rýchle vykliňuje (obr. 1). 

Prieskumnými prácami sa v ostatných 
rokoch zistila Nová žila, ktorá sa začína 
overovať. Má smer ZSZ-VJV až V-Z 
(obr. 1). Je p rieónou žilnou štruktúrou 
m edzi Krížovou a Gelnickou žilou v dÍžke 
1470 m. Sklon 65° na S sa v híbke mení 
a j na JZ. J e veľmi silne porušená zvislý
m i priečnymi tektonickými poruchami, 
ktoré sú podobné ako na Hrubej žile. Jej 
styk s Krížovou žilou nie je :z,námy, s Gel
n ickou žilou je tektonický (Piovarcsy, 
1987). 

Všetky opisované žily sú doteraz hodno
tené ako samostatné žilné štruktúry 
(Ilavský, 1956; Bartalský et al., 1973; Sas
vári, 1983). Hudáček (1972) považuje Hru
bú, Gelnickú a Krížovú žilu za jednu žilnú 
štruktúru (Krížová žila je nadložnou žilou 
Gelnickej žily). Gelnická žila je podľa 

neho jednou z dvoch častí východného 
pokračovania slovinského žilníka, kým 
d ruhým segmentom je Krížová žila. Tek
t onický styk Hrubej a Gelnickej žily 
hodnotí (1. c.) ako primárny ohyb, ktorý 
vznikol v predmirneralizačnom štádiu žil
nej štruktúry. 

Hrubá žila nia styku s Gelnickou žilou 
obsahuje najmä siderit, menej kremeň so 
sulfidmi. Gelnickú žilu na tomto styku 
tvorí kremeň s chalkopyritom a pyritom. 
Bernard (1961) a Varček (1962, 1985) za
r adi:li vznik sideritu v SGR do staršej (si
d eritovej), kým vznik podst.aúnej časti 

kremeňa so sulfidmi do mladšej (kreme
ňovo-sulfidickej) etapy mineralizácie. Mi-

neralizačné eta~ sú podľa autorov v Spiš
sko-gemerskom rudohorí geneticky i ča

sovo odlišné. Gelnickú žilu považujú za 
mladšiu ako Hrubú žilu (Bernard, 1961 ; 
Regásek, 1967). Odvodilo sa to z porov
nania minerálnej výplne žíl, vertikálnej 
a híbkovej zonálnosti mineralizácie a hlav 
ne z interpretácie sukcesných vzťahov 

medzi minerálmi podla uvedeného názoru 
na vznik mineralizácie. Iní autori (Schó
nenberg , 1947 ; Drnzíková in Bartalský, 
1962, 1973; Grecula, 1982 a iní) vyčleňujú 
na žilách S GR len mineralizačné štádiá 
a odvodzujú vznik mineralizácie z jedné
ho hydrotermálneho systému. Distr ibúciu 
stopových prvkov (Cu, Ag, Bi, As, Ni, Co, 
Zn, Pb, Sb, Sn) v separovanom siderite, 
chalkopyrite a tetraedrite na žilách v slo
vinsko-gelnickom rudnom poli študoval 
Matula in Hudáček (1972). Zistil zhodu 
v distribúcii sledovaných prvkov na všet
kých porovnávaných žilách. Z toho aj on 
odvodil, že v celom rudnom poli sa uplat
nil jednotný zdroj mineralizácie. 

Metodika prieskumu 

Z máp jednotlivých banských horizon
tov sme každých 5 m zmerali hrúbku žil
nej štruktúry (žily) s presnosťou 0,1 m 
a obsah Cu, Fe, Si02 zo zásekovej vzorky 
sme priradili zmeranému úseku. Takto 
sme získali 5017 údajov o premenlivosti 
chemizmu a hrúbky žíl Gelnická, Krížová, 
Hrubá (21. , 29. , 37. banský ·hor izont) 
a Nová (tu sa prieskum robí iba n a jed
nom banskom horizonte). Pomineralizačné 

tektonické porušenie žíl sme zistili z pod
kladov prieskumných prác a zakreslili sme 
ich do pozdfžnych rezov. Týmto spôsobom 
sme rozdelili žilné štruktúry na je dnot
livé časti (tektonické segmenty; obr. 2, 3) . 
Podľa morfológie rudného telesa štruk

túry sme odlíšili rozličné formy (tvary): 
Žilný tvar p redstavuje časť žilnej štruk
túry, ktorá má lineárny a kontinuitný 
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Obr. 2. Pozdížny rez žilnou štruktúrou K r ížová s vertikálnym posunom p orudných 
tektonických segmentov. 1 - výrazne prevláda sideritová mineralizácia nad k re
menovo-sulfidickou, 2 - mierne prevlád a sideri tová a ankeritová mineralizácia 
nad kreme!'íovo-sulfidickou, 3 - výrazne prevláda sulfidická mineralizácia, 4 -
h lavné porudné tektonické poruchy, 5 - označenie tektonických segmen tov . 

Fig. 2. Lengthwise geological profile through the K rížov á vein structure w ith 
vertical displacements of post-mineralization tectonic segments. 1 - siderite mine
r alization considerably prevails over tha t of quartz-su lphide, 2 - siderite and 
ankerite mineralization m cderately prevails over qua rtz-sulphide, 3 - sulphide 
mineralization considerably prevails, 4 - main post-mineraliza t ion tectonic faults, 
5 - indication of tectonic segments. 
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Obr. 3. Pozdlžny rez žilnou štruktúrou Gelnická s vertikálnym posunom porudných 
tektonických segmentov. 1 - výrazne prevláda sideritová m ineralizácia nad k re
meňovo-sulfidickou, 2 - mierne prevláda sideritová a ankeritová mineralizácia 
nad kremeňovo-sulfidickou, 3 - výrazne prevláda sulfidická mineralizácia, 4 -
h lavné porudné tek tonické poruchy, 5 - označenie tektonick ých segmentov .. 

Fig. 3. Lengthwise geological profile through the Gelnica vein structure with 
vertical displacement of post-mineralization segments. 1 - siderite mineralization 
considerably prevails over quartz-sulphide, 2 - siderite and ank erite m ineralization 
moderately prevails over quar tz-sulphide, 3 - sulphide mineralization consider ably 
prevails, 4 - main post-mineralization tectoni c faults, 5 - indicat ion of tectonic 
segments. 
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vývoj bez väčších zmien moonosti žily. 
Pod pojmom žilník rozumieme časť žilnej 
štruktúry s vývojom viacerých žiliek 1a žíl 
m enších ako vlastná žila. Hrúbku žily 
a žilníka sme merali spolu s v1ožkiami hor
nín. Odlíšili sme hrubý žilník (hrúbka 
nad 5 m) a tenký žilník (hrúbka pod 5 m). 
V rôznych tvaroch žilnej štruktúry sme 
sledovali (pri fáraní a v mapách horizon
tov) aj relatívne vzťahy medzi distribú
ciou sideritu, sulfidov a kremeňia. 

Na každom banskom horizonte v da
nom tektonickom segmente žilných štruk
túr sme spočítali priemernú hodnotu hrúb
k y a obsahu Cu, Fe a SiO2 samostatne pre 
žiJ.mý a žilníkové tviary. Priemerné hodnoty 
sme pomocou šfatistických testov zhody 
navzájom porovnávali. Na základe rovna
k ých priememých hodnôt, ktoré sme kon
t roloviali mineralogickou výplňou v hod
notenom úseku (prevaha sideritovej, anke
r itovej alebo kremeňovo-sulfidickej mine
ralizácie) sme urobili horizontálnu a ver
tikálnu analýzu distribúcie zložiek (hrúb
ka, Cu, Fe, SiO2) a mineralizácie v danom 
tektonickom segmente žilnej štruktúry. 

• Potom sme v žilnej štruktúre pomocou 
distribúcie zložiek navzájom porovnávali 
aj tektonické segmenty. 

Niaším cieľom bolo ui:'číť smer 1ras1tu 
a lebo poklesu priemermých hodnôt sledo
vaných zložiek vo vertikálnom smere na 
Gelnickej, Krížovej a Hrubej žile. Z v erti
kálnej analýzy zmien sledovaných zložiek 
sme urobili pozdlžne rezy žilných štruktúr 
s ver tikálnym posunom jednotlivých seg
m entov oproti sebe (obr. 2, 3). 

Krížovú a Gelnickú žilu sm e porovnali 
aj pomocou faktorovej analýzy. Týmto 
spôsobom sme neporovnali Hrubú žilu (pre 
malú operačnú pamäť počítača Olivetti) 
ami Novú žilu (pretože štatistický súbor 
je iba z jedného horizontu Novej žily, 
a n ie je reprezentatívny). Na strojnový
počtové spracovanie fa:ktorovou analýzou 
sme v každom tektonickom segmente na 

každom horizonte vybrali podľa h odnoty 
obsahu Fe a hrúbky priemernú, minimál
nu a maximálnu hodnotu. (Výber hodnôt 
podľa obsahu Fe sme urobili preto, že 
distribúcia obsahu F e sa pravidelne m en í 
v závislosti od hlbky . Smerom do h1bky 
obsah Fe, teda aj sideritu, výrazne U\:lesá 
v každom tekt onickom segment e. Obsah 
Cu sa mení náhodne a S iO2 má opačnú 

zákonitosť distrib úcie ako Fe.) Vo fakto
rovej analýze sm e vychádzali z koso
uhlého rotovania fak torovej matice Pro
max (tab. 1). Podkladom na výpočet fak
torovej miatice bola .korelačná matioia (R) 
párových lineárnych koeficientov medzi 
premennými: hrúbka žilnej štruktúr y, Fe, 
Cu a SiO2. 

TAB. 1 
Rotovaná faktorová matica Promax 
The Prom ax rotated factor matrix 

FAKT. 1 FAKT. 2 F AKT. 3 

Hrúbka K -0,000 -0,000 0,732 
G 0,002 -0,001 0,715 

Cu K 0,000 0,741 - 0,00.0 
G -0,001 0,687 - 0,001 

Fe K 0,984 0,056 0,000 
,G 0,897 0,038 , 0,016 

Si02 K -0,988 0,056 0,002 
:G -0,923 0,036 , 0,005 

K - Krížová žila (180 meraní), G - Gelnická 
žila (220 meraní) 

Výsledky štúdia 

Z aa1alýzy d istribúcie priemerných hod
nôt Fe, Cu, S iO2 a mineralogickej zonál
nosti na žile Krížová vychádza (obr. 2) : 

1. Priemerné obsahy nia 4. horizonte -
tektonický segment 2 (Fe 5,61 h mat. %, 
Cu 1,33 %, SiO2 78,45 %), na 3. hor izon
te - segment 3a (Fe 5,6 %, Cu 0,51 %, 
SiO2 69,74 %) a na Dedičnom horizon
te - segment 3b (Fe 6,0 %, Cu 1,18 %, 
SiO2 75,6 %) sú podľa testov zh ody rov
naké. Z toho vyplýva, že verti:kálny po
sun tektonických segmentov 2 a 3 (a, b) 
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oproti sebe je 150 m. Rovnaká je aj zo
nálnosť mineralizácie porovnávaných seg
mentov. 

2. Priemerné obsahy na Mok rom poli 2 
- segment 3 (Fe 22,74 %, Cu 0,68 %, 
SiO2 11,6 %) sú rovnaké ako na 2. hori
zonte v nultom tektonickom segmente 
(Fe 23,13 %, Cu 0,33 %, SiO2 13,2 %). 
Mineráln..1. výplň žilne_j štruktúry v oboch 
por0W1ávaných óastiach je t iež rovnaká. 
Veritikálny posun segmentu 3 oproti seg
mentu O je teda 250 m. 

3. Banský hor izont Mokré pole (Fe 
14,79 %, Cu 0,82 %, SiO2 40,2 %) m á 
ekvivalent v priemerných obsahoch Fe, 
Cu , S iO2 na 5. horizonte nultého segmen
t u (Fe 13,9 %, Cu 0,69 %, SiO2 45,3 %). 
A j minerálna výplň žily je na oboch hori
zontoch rovnaká (prevláda sideritová mi
neralizácia nad kremeňovo-sulfidickou) . 

Š tvrtý segment je potom vyzdvihnutý 
oproti nultému segmentu o 300 m. 

Spojnice rovnakých priemerných hod
n ôt a rovnakej mineralizácie v porovná
vaných horizontoch sú rovnobežné (obr. 2). 
Znamená to, že uhly oproti výške troj
u holníkov sú rovnaké. Tento prípad môže 
nastať len vtedy, keď zmena mineralizácie 
a zmeny medzi priemernými obsahmi 
sledovaných prvkov sú vo vertikálnom 
smere porovnávaných tektonických seg
men tov rovnaké. Z toho vyplýva, že rov
n aké časti ži1nej štruktúry sú vo verti
k álnom smere vyplnené rôznou minera
lizáciou. 

Vertikálnu analýzu porovnania distri
b úcie priemerných hodnôt Fe, Cu, SiO2 
a m ineralogickej zonálnosti sme urobili aj 
n a Gelnickej žile (obr. 3). 

Vertikálny výzdvih tektonických seg
mentov 1, 2, 3 juhovýchodnej časti žilnej 
š truktúry (?Ja centrálnym hluchým pás
mom) oproti časti na SZ je okolo 300 m. 
Na žhle sú p ni.blížme rovnaké porudné vý
zdvihy ako na Krížovej žile. Aj zmena zo
n álnosti mineralizácie v závislosti od h1b-

ky je rovnaká ako na Krížovej žile ia platí 
a j rovnaká vertikálna distribúcia p rie m er
n ých obsahov F e, Cu, SiO2. Rovnaký je 
aj sklon a smer porudného tektonickéh o 
porušenia (obr. 2, 3). 

Zistili sme, že v oboch žilách v ich n aj
vrchnejších častiach (0-300 m) výrazne 
prevláda sideritová mineralizácia n ad 
kremeňovo-sulfidickou. V strednej časti 

žilných štruktúr (300-450 m) mierne pre
vláda sideritová alebo ankeritová minera
lizácia nad kremeňovo-sulfidickou. V spod
ných častiach (450-650 m) výrazne pre
vláda kremeňovo-sulfidická miner alizácia. 
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Obr. 4. Vertikálna zonálnosť na žilných štruk
túrach. 1 - výrazne prevláda sideritová mi
neralizácia n ad kremeňovo-sulfidickou, 2 -
m ierne prevláda sideritová a ankeritová mi
neralizácia nad kremeňovo-sulfidickou, 3 -
výrazne p r evláda sulfidická mineralizácia, 
4 - kremeňová mineralizácia. 
Fig. 4. Vertical zoning on vein structures. 
1 - siderite mineralization considerably p re
vails over quartz-sulphide, 2 - siderite and 
ankerite m ineralization moderately p revails 
over quar tz-sulphide, 3 - sulphide m inera
lization considerably prevails, 4 - quartz m i
neralization. 
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Najspodnejšie časti žilných štruktúr 
(600-750 m) vypiňa kremeň bez sideritu 
a sulfidov (obr. 4) . 

Z porovnania Gelnickej a Krížovej žily 
vo fak t,orovej analýze vychádza, že prvý 
faktor :zaťažujú rovnaké hodnoty premen
ných Fe a SiO2, druhý faktor v oboch ži
lách zaťažuj e premenná Cu (0 ,741; 0,687) 
a tretí faktorr hrúbka (0,732 ; 0,715). Keď 
porovnávame faktorové matice (reprezen
t uj ú Gelnickú a Krížovú_ žilu), zistíme, že 
obe žily sú faktormi opísané rovnako 
(tab. 1). Táto situácia môže nastať len 
vtedy , ak sú v oboch porovnávaných sú
boroch (žilách) rov:naké vzťahy medzi pre
mennými (obe žily sú podľa vzájomných 
vzť,ahov porovnávaných parametrov rov
n aké) . 
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Interpretácia a diskusia výsledkov 

Gelnickú a Krížovú žilu sme zobrazili 
v trojrozmerinom axonometrickom r eze 
spolu s časťou slovinskej Hrubej žily 
(obr. 5). Novú žilu sme v reze neZiObrazili, 
pretože zatiaľ máme málo údajov o jej 
vývine (1. horizont). Podkladom na zo
s1Jrojenie rezu bola plošná mapa 
v M = 1 : 10 OOO a pozdí~e rezy. 

Gelnická a Krížová žila sú podľa dis
stribúcie Fe, Cu, SiO2 a mineralogickej 
zonálnosti r ovnaké žiln é štruktúry. Toto 
zistenie umožnilo porovnanie jednotlivých 
horizontov r ozdelených podľa t ek t onic
kých segmen tov v oboch žilách navzájom 
pomocou testov zhody. TeMonický seg
ment 1 n:a Gelnickej žile je vyzdvihnutý 
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Obr. 5. Axonometrický rez časťou slovinskej Hrubej žily, Gelnickou a Krížovou 
žilou s vertikálnou zonálnosfou mineralizácie. 1 - výrazne prevláda sideritová m i
neralizácia nad kremel'íovo-sulfidickou, 2 - mierne prevlád a sideritová a anker itová 
m ineralizácia nad kremeňovo-sulfidickou, 3 - vý razne prevláda sulfidická m ine
ralizácia, 4 - hlavné porudné tektonické poruchy, 5 - pr ognózne plochy. 

Fig. 5. Axonometric projection of the part of the Slovinky Hrubá vein, Gelnica vein 
a nd Krížová vein with the vertical zoning of mineralization. 1 - siderite m inerali
za tion considerably prevails over quartz-sulphide, 2 - siderite and ankerite mine
ralization modera tely p revails over quartz-sulphide, 3 - sulphide mineralization 
considerably p revails, 4 - m ain post-mineralization tecton ic faults, 5 - prognostic 
a reas. 
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oproti svojmu ekvivalentu n a Krížovej žile 
o 100 m. Druhý segment na Gelnickej žile 
je vyzdvihnutý o 150 m a tretí o 125-150 m 
(obr. 5). Morfológia povrchu v porovná
vainých častiach žíl (tektonické segmenty 1, 
2, 3) je tak isto rovnaká (obr. 5). 

Vypočítam.ý výzdvih ekvivalentných tek
tonických segmentov na Gelnickej a Krí
žovej žile (150 m) je dôkazom, že porudné 
tektonické pohyby mali v rudnom poli 
priblifuie rovnaké účinky. V axonometric
ko~ reze spojením ekvivalentných seg
mentov na oboch žilách dostaneme jeden 
priesečník P. Vyjadruje pomer tektonic
kého porušenia porovnaných častí žíl, 'kto
rého hodnota je približne 0,45 (dižka seg
mentu n a Krížovej žile k ekvivalentu dižky 
segmentu na Gelnickej žile). Pomer je vy
jadrením porudných silových účiľllkov n a 
žilné štruktúry. 

K rížová žila bola pravdepodobne 
v pozdižnom smere SZ- JV viac tekto
!Ilicky namáhaná ako Gelnická, preto sú 
segmenty 1, 2, 3 smerne kratšie ako ich 
ekvivalenty na Gelnickej žile. 

Na slovinskej Hrubej žile v časti od 
jamy Emil po styk s Gelnickou žilou sm e 
tak isto ako na Krížovej a Gelnickej žile 
študovali mineralogickú zonálnosť s vý
počtom distribúcie priemerných obsahov 
F e, Cu a Si02• Zistili sme, že zatiaľ ove
rený hlbkový dosah (750 m) je podobný 
ako na Gelnickej a Krížovej žile. Verti
káLne má mineralizácia takú istú zonál
cno.sť ako na Gelnickej a Krížovej žile. 
Podľa výsledkov vertikálnej zonálnosti 
mineralizácie a distribúcie priemerných 
hodnôt (Fe, Cu, S i02) pomocou t estov 
zhody pre celé rudné pole platí jedna ver
tikálna zonálnosť mineralizácie (obr. 4). 
Na základe porovnania týchto skutočností 

je v axonometri ckom reze vyj,adreiný cel
kový výzdvih Gelnickej žily oproti Hru
bej žile veľkosťou oko1o 250 m (podľa 

toho, ktorý tektonický segment korelu
jeme; obr. 5). 

Z faktu, že v slovinsko-gelnickom rud
nom poli existuje rovnaká vertikálna zo
nálnosť m ineralizácie, rovnaká distribúcia 
priemerných obsahov Fe, Cu, Si0 2, rov
naké porudné tektonické účinky a rovna
ký vývoj Gelnickej a Krížovej žily, m ô
žeme vyvodiť záver o geneticky jednot
n om vzniku Hrubej, Gelnickej, Novej 
a Krížovej žily. Znázornené je to aj v mo
deli o porudných deformáciách .slovinskej 
Hrubej žily (obr. 6). 

V Hrubej žile kryštalizovali z jedného 
hydroterm álneho systému minerály s tou
t o vertikálnou zonálnosťou: Vo vrchných 
častiach žilnej štruktúry prevláda sideri
t ová minenalizácia nad kremeňovo-sulfi
dickou. V stredných častiach mierne pre
vláda an1keritová nad kremeňovo-sulfidic
kou a v spodných častiach štruktúry vý
razne prevláda kremeľíovo-sulfidická nad 
sideritovo-<ankeritovou mineralizáciou (obr. 
6, 4). 

V prvom štádiu pomineralizačnej defor
mácie bola celá štruktúra vystavená účin
kom síl F1 = F2 (obr. 6). V tomto silovom 
napätí vznikla podstatná časť porúch, ktoré 
rozdelili celú štruktúru do tektonických 
segmentov. V druhom štádiu pominera
lizačnej deformácie došlo v blízkosti 
SSV-J JZ systému zlomov (pravdepodob
ne systém zlomov, na ktorom je založen á 
Hnilecká dolina) za rovnakých silových 
účinkov F1, F 2 k otáiíaniu žilnej št ruktúry 
v smere sily F3 (F3 )) F1 = Fz). V treťom 

štádiu deformácie došlo k prekiznutiu ri
gidnej žily na východnom konci, k torý je 
najviiac ,n amáhaný otáiíaním (Krížová žila). 
Pomer silových účinkov sa v t omto štá
diu deformácie mení takto: F3)) F2 > F1. 
Vo štvrtom štádiu deformácie sa pre
šmykla aj Gelnická žila (preto bola dobý..: 
vaná aj za tzv. križoV1aním so slovinskou 
Hrubou žilou). Silové účinky sa v tomto 
štádiu menia: F3 = F1 < F2. V piatom štá
diu deformácie výrazne prevláda účinok 
sily F2, ktorá pravdepodobne usporiadala 



M. Radvanec et al.: Vzťah Hrubej, Gelnickej, Krížovej a N ov ej žily 247 

tektonické segmenty do súčasného stavu 
(obr. 6). Nová žila je podľa modelu naj
v iac drvenou časťou pôvodnej žilnej 
štiruk,túry a tektonicky je viac porušená 
K rížová ži:la ako Gelnická žila, pretože 

0 z 

F-3-

GELNICKÁ 

Obr. 6. Model vzniku samostatných žilných 
štruktúr Hi:ubá, . .eGelnická, Nová, Krížová po
mineralizačnou tektonickou deformáciou 
z jednej žilnej štruktúry. 

Fig. 6. Model of the origin of individual vein 
structures (the Slovinky Hrubá vein, Gelnica 
vein, Nová vein and Kr ížová vein respectively) 
from single vein structure by post-minerali
zation tectonic deformation. 

Krížová žila pri otáčaní prekonala dlhšiu 
dráhu. Relatívne najmenej tektonicky na
máhaný je úsek Hrubej žily, pretože otá
čanie v blízkosti SSV-JJZ systému zlo
mov (sila F3) pôsobilo len vo východnej 
časti pôvodnej žilnej štruktú ry (obr. 6). 
Doterajšie banské a prieskumné práce po
tvrdzujú mieru po.rušenia žilných štruk
túr podľ a uvedeného modelu. 
Konečný (1970) drobnotektonickou a n a

lýzou zistil, že smer žíl v r udno.m poli sa 
mení v súlade s plochou S1 (vrstvová brid
ličnatosť) fylitov z V-Z smeru v oblasti 
Hrubej žily do smeru SZ-JV v oblast i 
Gelnickej žily. Styk slovinskej Hrubej žily 
s Gelnickou žilou považuje autor za pri
m árny ohyb tak isto ako Hudáček (1972). 
Z hľadiska nášho modelu hodnotíme vý
sledky drobnotektonickej a nalýzy Koneč
,ného (1970) ako otáčanie t ektonických 
segmentov zo smeru V -Z do sm eru 
SZ-JV v porudnom štádiu deform á cie 
územia. Z m orfologického hľadiska sú žil
né štruktúry rozdielne. Slovinská H rubá 
žila je v p riemere hrubšia (4,5 m) ak o 
Gelnická žila (2,5 m) a Krížová žila (2,0 m ). 
Rozdiely v hrúbke jednotlivých žilných 
štruktúr môžeme vysvetliť rôznou p red
mineralizačnou tektonickou prípravou hor
nín (prevažne fylity) v západnej a východ
nej časti pôvodnej štruktúry V-Z smeru. 
Východná časť štruktúry mala m enši8 
hrúbky (2-2,5 m) ako západná (4,5 m ). 

Z doteraz uvedeného je zrejmé, že po
minera:lizačné tektonické usporiadanie 
segmentov sa na jednotlivých žilách vy
tvorilo jednotným silovým systémom a ten 
mal veľký význam pri formovaní žilných 
štruktúr. 

Z prognózneho hľadiska uvedený model 
(obr. 6) poukazuje n a to, že hlbkovú 
perspektívu na žilných štr uk·túrach treba 
chápať rozdielne p re jednotlivé t ektonické 
segmenty žíl. Perspektívu na žilných 
štruktúrach majú tie časti žilných štruk
t úr, v k torých môžeme očakávať celý ,in-
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terval Fe a Cu mineralizácie (obr. 2, 3, 5). 
Najlepšiu perspektívu z hľadiska verti

kálnej zonálnosti mineralizácie má na Krí
žovej žile segment O. Na Gelnickej žile sú 
to tektonické segmenty v severozápadnej 
časti žilnej štruktúry (obr. 5). Nová žila 
má hlbkovú perspektívu pravdepodobne 
len v intervale kremeňovo-sulfidickej mi
neralizácie. HÍbková perspektíva Hrubej 
žily pod 37. horizontqm (50 m n. m.) 
v oblasti od jamy Emil až po jamu Gränz
lin ;; je z hľadiska nášho modelu malá. 

Záver 

Vzájomný vzťah žilných štruktúr v s1o
vinsko-gelnickom rudnom poli sme riešili 
z údajov prieskumných prác p omocou po
rovnania premenlivosti priemerných hod
nôt obsahov Fe, Cu, SiO2 a mineralogiakej 
zonálnosti. Zistili sme, že na žilných 
štruktúrach Krížová, Nová, Gelnická 
a Hrubá je rovnaká vertikálna minera
logická zonálnosť. Sideritová mineralizácia 
v h lbke 0-300 m výrazne prevláda nad 
kremeňovo-sulfidickou. V stredných čas

tiach štruktúr (250-450 m) mierne pre
vláda sideritová alebo ankeritová minera
l izácia nad kremeňovo-súTiidickou. V spod
n ých častiach štruktúr (400-650 m) vý
r azne prevláda kremeňovo-sulfidická mi
nera lizácia nad sideritovo-ankeritovou mi
nffdizáciou. Najspodnejšie časti (600 až 
-7 50 m) vyplňa len kremeň. 

P omocou mineralogickej zonálnosti, fak
t orov ej analýzy a distribúcie priemerných 
obsahov Fe, Cu, SiO2 sme zistili, že Krí
žová a Gelnická žila majú rovnaké vzťahy 
m edzi porovnávanými parametrami (hrúb
k a, Cu, Fe, SiO2). Tieto žily sme porov
návali s Hrubou žilou, ktorá má tiež veľmi 
pod obn ú vert<i kálnu m ineralogickú zonál
nosť a má t iež podobnú dist r ibú ciu p rie
merných ob sahov F e, Cu, S iO2. 

Zo zist ených skutočností sme u robili 
pomineralimčný tekt onický m od el vzťahu 

študovaných žilných štruktúr, z k torého 
vyplýva, že Krížová , Nová a Gelnick á žila 
sú tektonickými časťami H rubej žily. P o
rudné tektonické účinky uplatnené v slo
vinsko-gelnickom rudnom poli mali veľký 
význam pre súčasné rozmiestnenie žilných 
štruktúr. 
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E conomic geological classsification of zeolite occurrences in Slovakia 

Economic geological classification was applied using five groupings 
of classification criteria from which three are geological and qualitative 
(geological environment, morphology of bodies and genetic conditions) 
whereas two further are economic and quantitative (exploration level, 
technological quality of raw). The resulting classification is used for 
the assessment of prognostic resources of the zeolite r aw. 

Výskyty zeolitov na S1ovensku sú p red
metom mineralogického výskumu už vyše 
10 r cmov a stali sa cieľom geologicko
p riieskumných p r ác v r . 1982. Od toho ob
dobia sa vykonali rozsiahle výskumy ich 
minerálneh o zloženia , techno-logických 
vlastností a t iež veľké množstvo terénnych 
pozorovaní, zameraných na zistenie lit olo
gických podmienok výskytov a r ozsahu 
zeolitovej mineralizácie v materský ch hor
ninách. Najväčšie výskyty zeoli tovej mine
ralizáaie na vý chodnom i strednom Slo
vensku boli systema:tioky overené vrtmi, 

k to r é u m ožnhli vypočí1Jať zásoby zeolitu, 
ak o novej ne rud!nej surov1ny, a to t ak 
v p niemyselných, ako aj v prognóznych 
kategóriách zásob. Všetky tieto nové údaje 
doplnila pasportizácia všetkých známych 
výskytov zeolitovej mineralizácie na Slo
vensku s cieľom zhodnotiť ich význam 
a ko indikátorov perspektívnych ložisko
vých t elies zeolitovej suroviny. V súvis
los ti s t akou pasportizáciou bolo potrebné 
jednotlivé výskyty klasifikovať t ak z hľa

disika ich geologickéh o výskytu (podmie
nok ok olia [ samotnej zeolitovej m inerali-
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zácie), ako aj z hľadiska významu každé
ho výskytu pri. zhodnotení prognóz a zis
tení ložiskových kvalít a rozmerov dotyč
ného výskytu. 

V s úvislosti s poslupným vzrastom poč
tu známych výskytov zeolitov vo svete 
a so vzrastom počtu využívaných ložísk 
t ejto suroviny sa v ykonali početné klasi
fikácie výskytov ,a ložísk. Pravda, prístu
py k jednotlivým klasifikáciám boli roz
manité (prevažne mineralogické a,lebo 
empiricko-ložiskové, prípadne štruktúrno
geologické - na stanovenie potenciálne 
nádejných území ich ďalšieho výskytu) 
a bezprostredná a plikácia niektorej klasi
fikačnej schémy na výskyty u nás odkryje 
a j jej nedostatky vyplýv,ajúce z iného (ale
bo .inakšie spracovaného) faktografického 
ma teriálu alebo vyplývajúce z iných úče
~ov klasifikácie. 

Klasifikáciu slovenských výskytov zeo
litovej minerailizácie už doter az urobili Ša
majová (1979, 1981) a Šama jová a Krnus 
(1985), vychádzajúc z výsledkov v;lastného 
dlhoročného výskumu zeolitových mine
r álnych paragenéz v neovulkanitoch. Po
dľa týchto klasifikácií (Šamajová, 1981) 
patnia výskyty zeolitových paragenéz zis
tené v neovulkanických k,omplexoch stred
n ého a východného Slovenska k dvom ge
net ickým typom: mineralizácia hra
b ovského tufu predstavuje diag,enetický 
typ, zatiaľ čo akumulácie mordenitu 
v kyslých vulkanogénnych ikJ.astikách 
patria n,a východnom i strednom Sloven
sku k hydrotermálnometasomatickému 
t ypu mineralizácie. Poznatky ukazuj ú 
(Šamajová, 1. c.) , že zeolity a ílové mine
r ály sa môžu tvoriť z rovnakého prvotného 
materiálu pod vplyvom pórových vôd ZJa. 

rozličných fyzikálno-chemických podmie
nok prostredia a určujúcimi faktormi sú : 
zložernie, zrnitosť, priepustnosť a vek ma
t erskej h orniny ; tlak a t eplota; najmä 
však chem ické zloženie pórových roztokov, 
ich pH, salinita a pomery rozpustených 

iónov. Tiet o podmienky sú v súlade so 
závermi Haya (1966), a aj Iijima (1980) za 
rozhodujúci faktor pre klasifikáciu gene
tických typov zeolitových ložisk považuje 
zloženie a t eplotu pórových roztokov. 

Ako uvádzaj ú Šamajová a Kraus (1985), 
za rovnakých teplotných podmienok pro
stredia je hlavným fak t orom pH p órových 
roztokov, ktor é rozhoduje o vznik u zeoh
tov alebo smekti t ov na úkor pôvodnej 
vitroklastickej zložky kyslých v ulkano
klastík. Zeolitové minerály sú produktmi 
a:lkalického prostredia a pokles hodnoty 
pH vytvá r,a vhodné podmienky n a vznik 
ílových m inerálov. Za takých podmienok 
nastáva rovnovážny stav pre vznik oboch , 
zeolitov a smektitov, bJízko neutrálneho 
bodu alebo v slabo a lka1ických podmien
kach (Senderov, Chitarov, 1970). Na dru
hej strane však kryštalizácia ílových m i
nerálov vedie k v,mastu a lkalinity a ku 
koncentrácii iónov Si v roztokoch, ČlO môže 
opätovne nastoliť podmienk y vhodné p re 
kryštalizáciu zeo1itových paragenéz. A k o 
vyplýva z uveden ého, v takej klasifikácii 
sa využíva najmä m inerogenetický aspekt 
výskytov. 

Ložiskocrogeo1logické hľadiská sa uplat
nili v rade ďalší ch klasifikačných schém 
z;eolitových akumulácií najmä na využitie 
kritérií na prognózovanie nádejný ch územ í. 
Tak Čelišev (1986) d elí ložiskové ak umu
lácie zeoJitov na vulkanogénno-h ydroter
málne, vulkanogénno-sedimentárne a sedi
ment árne. V súlade-- s prevládaj ú cimi n á
zormi Semenov (1985) člení zeolitové Jo
žiská Primorska na východe ZSSR na dia
genetické a hydrotermáJne a podobný prí
s tup uplatňujú aj Nistrat ov et al. (1985) , 
keď :a:kum uJ.ácie zeolitov zaraďujú podľa 

príslušnosti k dvom typom h ydrotermálnej 
aktiv;ity, ktorá sa u platnila buď vo vitro
klastických t u foch prikráterových zón 
(Kamčatka, P r imor sko) alebo v rovnakých 
vit roklastick ých horrn.ináoh tektonických 
depresií a prepadlín (Priamu rsko a Pri-
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m orsko), kde sú vulkanoklastÍlká väčšinou 
s1lnejšie pľ'emenené a jemnozrnnejšie (vi
t r okla:stické tufy a ignimbrity). 

Prognostické účely podmieni!li klasifi
k áciu ložísk .zeolitov navrh nutú Bta
t ovom (1985), ktorá odlišuje regio
n álne faktory lokalizácie (tu radí 
štruktúrno-formačné predpoklady a t ek
t onicko-magmatické predpoklady) od lo
k álnych faktorov mineralizácie (li tologic
ké, stratigriafioké, hydrogeochemické, bio
chemické a iné predpoklady výskytov). 
Ložiskovogeologické hľadiská sa uplatni.Ii 
a j v známej klasifikáci!i Mumptona (1973), 
podľa ktorej možno ložiská p rírodných 
zeolitov na základe spôsobu výskytu, mi
neralogického zloženia a geologick ého pro
stredia (od typických po výnimočné) roz
deliť do šiestich typov. Svoju klasifilk.áciu 
však Mumpton (1. c.) nepovažoval za ko
nečnú a uvádza , že niektoré ložiská sú 
zmiešané typy. Ložiská delí n a : 

1. ložiská vzniknuté z vulkanogénneho 
m ateriálu v podmienkach „uzavretý ch" 
systémov soľných jazier, 

2. ložiská vzniknuté z vovnakého mate
riálu v podmienkach „otvCorených" ·systé
mov sladkých jazier a spodný ch vôd, 

3. ložjská vzniknuté z rovnaikého mate
r iá!lu v príbrežných alebo hlbokomorských 
p odm ienkach, 

4. ložiská VZJ11iknuté v podmienkach po
klesovej metamorfózy (zeolitová fácia) , 

5. ložiská vzniknu té aktivitou hydroter
m álnych roztokov a lebo horúcich prame
ňov, 

6. ložiská vzniknuté v jazerných i mor
ských prostrediach bez ZJ11ámeho vplyvu 
v ulkanick ej činnosti. 

Na prnblémy so striktným uplatnením 
tejto klasifikácie sme pou kázali pri · poku 
se využiť ju pri posúdení podmienok 
vzniku nižnohnabovského ,ložiska (Varga 
et a l. , 1986) . 

Záver om tohto stručného prehľadu m ož
no uviesť , že hlavným problémom minero-

genetických klasifikácií je nedostatočné 

uplatnenie kvantitatívnych ložisk ových 
hľadisk pri klasifikácii zeolitových koncen
trácií, čo obmedzuje ich využit,ie na kvan
titatívne p rognózne ciele : jednotlivé fak
tory výskytov nemožno použiť pri rozho
dovaní o výbere vhodných objekt ov na 
ďalšie skúmanie. Z takej skúsenos,ti sme 
vychádzali a j vtedy, keď sme sa pokúsili 
výskyty zeolitovej mineralizácie na Slo
vensku klasifikovať na ,ložiskovoprogn óz
ne účely tak, aby výsledok klasifikácie bol 
suoasne kvant itatívnym výstupom na 
zhodnotenie významu toho-ktorého výsky
tu pri ďalšom overovan í. Na tieto účely 

sme klasifik áciu založili tak na geologic
kých a minieralogických kritériách, ako a j 
na ložiskovogeo.logických a t echnologic
kých (kvant itatívnych). Uplatnením oboch 
kritérií sa · dos iahlo, že výsledky 1klasifi
kácie mohli tvoriť základňu na stanov enie 
prognóznych zdrojov zeolitovej su rovin y 
a prípadne i východisko pri ich ďalšom 

overovaní v súlade s požiadavkami. 

Geologické prostredie výskytov 

Geologické prostredie výskytov klasifi
kujeme takt o: 
A 1 Kyslé vulkanogénne klastiká : 
A 11 vulkanogénne klastiká usaden é v 

morskom až brakickom prostredí 
(pelitioko-psamitické), 

A 12 vulkan ogérune klastiká usadené v su
chozellllikom a ž limnickom prostredí 
(pelitické až psefitické) , 

A 13 vulkan ity v kontakte so zvodn ený
mi m orskými sedimentmi. 

A 2 Interm ediárne vulkanit y: 
A 21 hydrotermálne premenené zóny 

(mandľovcový až puk!linový typ) , 
A 22 zóny pôsobenia solfat á r, 
A 23 kontaktn é pásm a v tklastických se

dimentoch a xenolity uzavreté vo 
vulkanitoch. 

A 3 Bázické vulkanity: 



252 Mineralia slov ., 20, 1988 

A 31 produkty postvulkanickej činnosti 

v mandľovcoch a na puklinách. 
Nami pasportizovaných 44 výskytov 

a ložísk zeolitovej m1neralizácie na Slo
vensku možno s využitím tohto kritériá 
kLasifikovať takto: 17 výskytov (39 %) je 
v kyslých vulkanogénnych klastikách, 
24 výskytov (55 %) v intermediárnych 
vulkarritooh al€bo na ich kontaktoch a 3 
výskyty (7 % )v bázických vulkani1:och. 
Všetky vuLkanity sú téraiérne a mladšie. 
Ak sledujeme podrobnejšie členenie, po
tom prevažná časť výskytov v kyslých 
vulkanogénnych klastikách spadá do hor-

nín usadených v morskom až brakickom 
prostredí (12 výskytov - 27 %) a len 
menšia časť do suchozemských a ž jazer
ných hornííll (4 výskyty - 9 %). V p od
skupine A 2 je p odstiatná časť (18, t. j. 
41 %) výskytov na hydrotermálne preme
nených zónach a len m enšia časť (6, t. j . 
14 %) v kon taktný ch pásmach a v xeno
Litoch. Všetky doteraz prieskumne overo
vané výskyity sú v podskupine A 1, ktorá 
sa podieľa na všetkých výskytoch 39 per
centami (1 7 výskytov) . Distribúcia vý ky
tov podľa k ritér ia ge ologiokého prostr edia 
je v t ab. 1. 

TAB. 1 

Klasifikácia zeolitových výskytov na Slovensku 
podľa geologického prostredia, morfológie akumulácií a genetických 

, podmienok vzniku 
Classification oj zeolite occurrences in Slovakia according to the 

geological environment (A) , morphology oj bodi es (B) 
and genetic conditions (C) 

A Geologické prostredie 

A 1 A 2 A 3 

Oblasť A 11 A 12 A 13 A 21 A 22 A 23 A 31 Spolu 

1 11 ) 2 1 8 4 26 .. 
2 - 2 8 2 ,- 12 
3 1 2 3 6 

Spolu 12 4 1 18 2 4 3 44 

B Moroflógia akumulácií 

Oblasť B 1 B2 B 3 B4 S polu 

1 1 0 .3 .9 4 26 
2 2 8 2 12 
3 1 5 6 

Spolu 11 5 22 ,6 44 

C Genetické podmienky 

Oblasť C 1 C2 C 3 C4 Spolu 

1 10 5 10 1 26 
2 ,2 10 12 
3 1 5 6 

Spolu 11 7 25 1 44 

1 - východné Slovensko, 2 - stredné Slovensk o, 3 - ostatné 
oblasti Slovenska. 
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Morfológia zeolitových akumulácií 

Podľa morfológie rozlišujeme 4 typy 
zeolit ových .akumulácií: 
B 1 stratiform né, konkordantne minenali

zowmé telesá, 
B 2 stratiformné telesá, diskordantne mi

neralizované, 
B 3 mandľovcové a pukHnové pásma (sub

vertikálne), 
B 4 kontaktné pásma intruzívnych telies. 

Morfologické hľadisko distribúcie zeo
litovej mineralizácie v rozmanitom geolo
gickom prostredí sa vyznačuje omnoho 
me nšou v a riiabilitou, a preto aj počet kla
sifikačných kritérií je nižší. Podľa použi
t ých zna1kov spadá podstatná časť registro
vaných výskytov do podskupiny B 3 
(22 výskytov - 50 %), ktorá však podľa 
iných zmakov je z ložiskového aspektu 
mállo perspek tívna. Podskupina B 1 je za
stúpená 11 výskytmi (25 %) dosahujú
oimi takmer vždy ložiskové rozmery, pod
skupina B 4 siedmimi výskytmi (16 %) 
a podskupina B 2 piatimi výskytmi. Do
t enaz prieskumne overované typy sú kla
sifikované v podskupinách Bl a B 2 a ta
k ých výskytov je spolu 16 (36 %), čo zod
povedá ich podielu aj podľa geo1ogického 
p rostredia. Výsledky klasifikácie podľa 

m orfológie akumulácií udáva tab. 1. 

Genetické podmienky vzniku 

Genetické podmienky vzniku zeolito
vých aikumulácií delíme na: 
C 1 diageneticko-epigenetické procesy (sa

linné pórové vody), 
C 2 pr1kontaktné premeny (hydrotermál

nometasomatické), 
C 3 postmagmatická ,aktivita zo zdroja 

viazaného na uzavierajúcu horninu, 
C 4 nízkoteplotná hydrotermálna aktivita 

bez zjavného súvisu s identifikova
teľným zdrojom. 

Použitie genetického kritéria v kvantita-

t ívnom zmysle je najzložitejšie, p retože 
jednotlivé knitériá nie sú j ednozm.ačne 

ohraničené, alebo sú diskutabilné, p rípad
ne podmienky vzniku sú také, že zodpo
vedajú niekoľkým (viac ako jednej) z uve
dených podskupín. Napriek t omu možno 
24 výskytov (55 %) za.radiť do podskupiny 
C 3 (postmagmatická aktivita, najmä v in
termediárnych horniná ch), do podskupi
ny C 1 spadá 12 výskytov (27 %) a do 
podskupiny C 2 sedem výskytov (16 % ). 
Prieskumne sme over:ili výskyty podsku
piny C 1 a C 2 (18 výskytov, t. j. 41 %). 
Výsledky k1asifikácie podľa genetických 
podmienok vzniku sú v tab. 1. 

Stupeň geologického overenia 

Ako vyplýva z predošlých klasifikač

ných kritérií, litologické, mineralogioké 
a genetické alebo morfologické krité
riá vyjadrujú ložiskový (t. j . ekono
mický) význam zeo1litových akumulá
cií iba nepriamo, cez charakter istické 
prostredie, morfologický č i genetický typ, 
v ktorom sú priemyselne využiteľné a ku
mulácie častejšie, a preto aj viac pravde
podobné. Kvantitatívny prvok v klasifi
kácd predošlých kritérií je obťažné využiť , 

preto sme zvolili ďalšie , ložiskovogeologic
ké kritériá, kde kvantifikované údaj e 
možno upLatniť pomerne ú spešne. Z kvan
Htatívnych hľadísk je dôležitý r ozmer 
(veľkosť) akumulácie, kvantitatívn e v y
jadrený obsah úžitkového minerálu (vy
jadrený buď priamo alebo cez jeh o určitú 
kvantifikovanú vlastnosť) a stupeň (úro
veň) poznan ia dôležitých ložiskovogeolo
gických údajov o tom-ktorom vý skyte. 
Tento údaj je mimoriadne dôležitý, ak sa 
klasifikácia využíva na prognózne účely : 

určuje klasifikaóné poradie v stratég ii ďal
šieho overovania. Okrem toho stupeň geo
log;ického overenia vyjadruje aj možnosť 
a úplnosť aplikácie kvantitatívnych ložis
kových kri térií na prirodzenú akum uláciu 
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zeolitových minerálov. 
Kvalitatívne podmienky výskytov v ta

kom zmysle vyjadrujú ložiskovú kvalitu 
výskytu určenú nie iba kvantitatívnymi 
údajmi o výplni ložiska (druh a charnkter 
distribúcie zeolitového minerálu), ale aj 
veľkosťou (rozmerom) minerializácie a kon
cenilráciou (intenzitou) v rôznych častiach 
ložiskového telesa. Tieto kritériá podmie
ňujú nutnosť dostatočne presne charakte
rizovať ložiskové teleso s kvantifikáciou 
údajov, ktoré sa pre t úto charakteristiku 
vyberajú. Na dôležitosť poznania a problé
my spojené s presným udaním látkového 
zloženia akumulácií v ,ložiskových rozme
roch ukazuje aj skúsenosť, že podstatná 
časť metodicky zameraných publikácií 
o zeolitových surovinách vo svete s.a za
oberá problematikou stanovenia kvalita
t ívnych charakteristík suroviny. Údaje ,s a 
získavajú buď pniamo cez miektorú fyzi
kálno-chemickú vlastnosť alebo nepriamo, 
cez ,kvantitatívne určenie minerálneho ob
sahu. Tieto okolnosti zároveň upozorňujú 

na to, že súčasne používanú metodiku ur
čovania kvality zeolitovej suroviny ne
možno považovať za definitívnu a pri 
postupnom zavádzaní nových spôsobov vy
užitia suroviny budú nevyhnutné jej ďal
šie modifikácie. 

Po zvážení diskutovaných predpokladov 
sme stupeň geologického overenia klasifi
kovali takto: 
D 1 ložiskové akumulácie so zásobami 

kat. C1 a C2, 
D 2 ložiskové akumulácie s prognóznymi 

zdrojmi P1, 
D 3 ložiskové aikumulácie s prognóznymi 

zdrojmi P2, 
D 4 ložiskové akumulácie s prognózmymi 

zdrojmi P3, 

D 5 neprognózne výskyty zeolitovej mi
neralizácie. 

Z doteraz známych 44 výskytov zeolito
ve j mineralizácie sme klasifikovaili 9 (20 %) 
ako ložiskové akumulácie, kým ostatných 

35 výskytov (80 %) je z ložiskového hľa
disk,a neprognóznych (približný pomer je 
1 : 4). 

Medzi ložiskovými akumuláciami sú dve 
ložiská s overenými zásobami (Nižn ý Hra
bovec a Kučín - Pusté Čemerné) . Lo žis
kové akumulácie s prognóznymi zdrojmi 
kategórie P 1 sú na trnch výskytoch (Bar
tošow1 Leh ôtka - Paseka, Ma jerovce 
a Veľká Tŕňa - Trebuľky). P rognózne 
zdroje kategórie P 2 sme doteraz nestano
vili a prognózne zdroje kategórie P 3 sú n a 
ďalších 4 výskytoch (Vranov nad Topľou -
Pod dubom, Petrovce -- Oblík vo výcho
doslovenských neovulkanitoch; Nová Bašta 
na južnom Slovensku a Vígľašská Huta -
Kalinka v stredoslovenských neovulkani
toch). Osta tné výskyty dnes pova žujeme 
za neprognózne. 

Príslušnosť takto klasifikovaných ložis
kových aku mulácií k jednotlivým typom 
geolog1ického prostredia, morfológie a ge
netických podmienok potvrdzuje a kvanti
fikuje už známe poznatky: ložiská s ove
renými zásobami sú stratiformné telesá 
konkordantne mineralizované, ktorých 
materská • hornina &a usadi1a v morskom 
až brakickom prostredí a mineralizácia 
vznikla s prispen ím salinných pórových 
vôd. Podobná charakterist~ka je v prípade 
jedného výskytu so zdrojmi kat. P1 (z 3) 
a v dvoch prípadoch s P3 (zo 4). Preto 
možno tent o typ prostredia a m orfológie, 
ale i genézy považovať za ložiskovo naj
významnejší. Významný typ predstavujú 
ó. konkordantne uložene vulkanoklastiká 
v suchozemskom až limnickom prostredí 
minerail.izov ané diskordantne a na kon
takte s int ruzívnymi telesami, z ktorých 
dva výskyty obsahujú zdroje kategórie P1 
a jeden P 3. Z ložiskového hľadiska sú 
najmenej významné hydrotermálne pre
menené pásma v intermediárnych vulka
nitoch (1 výskyt). Ak počítame iba výsky
ty, kde ložiskový r-ozmer je potvrdený ale
bo pravdepodobný, potom 89 % ložisko-
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vých akumulácií predstavuje koncentrácie 
klinaptilolitu a anordenitu v !kyslých vul
kanogénnych kLastikách, č[m sa potvrdzuje 
vý=am taJkých ,ložísk, inak zn ámy vše
obecne aj vo svete. 

Distribúcia registrovaných výsikytov 
podľa stupňa geologického overenia je 
v tab. 2. Z aplikáoi-e tohto kritéria vyplý
va .aj možnosť klasifiká_cie podľa posled
ného kritéria, ktorým sú kvalitatívne pod
mienky výskytov. 

T A B . 2 

Klasifikácia zeolitových v ýskytov 
n a Slovensku podľa geologicke j preskúmanosti 

C lassification of zeolite occurrences 
in Slovakia accor ding to the explor ation l evel 

D 
Oblasť 

D 1 D 2 D 3 D 4 D 

1 2 2 2 20 
2 1 1 lO 
3 1 5 

S polu 2 3 4 35 

Kvalitatívne podmienky výskytov 

Rozlišujeme: 
E 1 klinoptilolítové ložiská , 
E 2 mordenitové ložiská, 
E 3 ložiská ostatných zeolitov, 

5 
Spolu 

26 
12 
6 

44 

E 11, E 21, E 31 známa distribúcia kviality, 
E 111, E 211, E 311 známe osobitné kon-

dície, 
E 112 , E 212, E 312 neurčené osobitné kon

dície, 
E 1121, E 2121, E 3121 ložisková kvalita 

podľa anailógie, 
E 1122, E 2122, E 3122 neložisková kvalita 

podľa analógie, 
E 12, E 22 , E 32 neznáma distribúcia kva

lity, 
E 121, E 221, E 321 pravdepodobne ložis

ková kvalita podľa analógie, 
E 122, E 222, E 322 pravdepodobne nelo

žisková kvalita podľa analógie. 

Pomerne veľké množstvo faktografic
kého materiálu si vyžiadalo presn e vyme
dzené klasifikačné kritériá, ktorých použi
tie umožňuje nielen kvalitatívnu charak
teristiku prognóznych zdrojov, ale indi
'kuje ,aj potrebné zameranie ďalších prác 
na zisťovanie kvalitatívnych charakteris tík . 

Kvalit atívn e podmienky výskytov sa sta
novili počas r egistrácie väčšinou ,iba z po
vrchových ú daj-ov. Naproti tomu n a pre
skúmaných výskytoch je k dispozícii znač
ný počet údajov, ktoré sú presné. Treba 
podotknúť, že hodnovernosť údajov z po
vrchových výskytov je niekedy problema
tická, najmä z toho dôvodu, že niektoré 
z,o sledovaných vlastnosti .suroviny p odlie
hajú povrchovým 0atmosferickým) zme
nám (VKA pri 0,15 M koncentrác~i vý
menného roztoku, objemová hmotnosť). 

Klasifikácia podľa predošlých k ritérií 
umožnila na výskytooh známych 1ba z po
vrchového vzorkovania stanoviť kvalita
tívne podmienky podľa analógie s výskyt
mi podrobne preskúmanými (napr. Maj e
rovce a Vranov nad Topľou - Pod d ubom 
podľa analógie s oblasťou Kučín - Pusté 
Čemerné a Nižný Hrabovec, resp. aj pre 
prognostický výskyt pri Novej Bašte). 
V prípade mordenitových akumulácií Jo
žiskovú intenzitu kvalitatívnych vlastností 
možno podľa aoológie predpokladať n a 
výskyte Veľká Tŕňa - Trebuľky (podľa 

ana1lógie s telesami pri Bartošovej Lehôt
ke - Paseky). Možno tak súdiť, že v rov
naikých geOllogických prostred1ach a v po
dobnej morfologickej a genetickej sit uácii 
sa vytvonia také koncentrácie zeoli.tovej 
suroviny, 1k torých loždskové parametre sú 
analogické, a preto pri rozhodnutí o po
radí ďalšieho skúmania treba vychádzať 

z iných predpok1adov (veľkosť skrývky, 
prístupnosť a ostatné technické a ekono
mické podm ienky). 

Kvalitatívne podmienky ložiskových 
akumulácií sa sledujú na základe distPibú
cie dvoch vlastností suroviny: výmenná 
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TAB. 3 

Klasifikácia výskytov zeolitu na Slovensku podľa kvalitatívnych podmienok 
Classifieation of zeolite occurrences in Slovakia according to technol ogi cal 

requirements 

Kvalitat ívne podmíen ky v ý s ky tov 

El E 2 
Oblasť El 1 El2 E21 E 3 1 E32 

Spol u 

D!l_ __ E_.1_1_2 _ _ E_l_21 _ _ El_22_ E_2_11 ____ E2_1_2 __ E221 'E:2 22 !'.3l j, __ F. 3_1_2 __ E321 E322 

E3 121 E312 2 Ell 2l. Ell 2 2 E212 1 I:2122 

l 2 2 2 4 

2 -; 

3 

Spolu 2 1 ·2 3 4 3 

kapacita suroviny (tzv. čiastková pni vy
užití 0,15 M koncentrácie a celková pri 
5 M koncentrácii výmenného roztoku 
NH4 Cl) a rozdiel adsorpčných teplôt 
(tzv. ii t). Oba údaje sa používajú buď 
pniamo, alebo sa prostredníctvom nich 
empiricky určuje zastúpenie zeolit,ového 
minerálu v hmotnostných %. Problémom 
ostáva kvantitatívne stanovenie dvoch 
zeo1litových minerálov vedľa seba (klino
ptila1itu a mordenitu), lebo uvedené me
tódy to neumožňujú. Preto by bolo účel
né v budúcnosti ešte rozlišovať klinopti1o
litové, mordenitové a zmiešané typy suro
viny. Pravda, účelnosť takého delenia by 
m usela vyplynúť z požiadaviek využív.ate
ľov suroviny. 
Prehľad klasifikácie podľa kvalitatív

nych podmienok je v tab. 3. Z registro
vaných výskytov tvoria podstatnú časť iba 
mineralog,icky zaujímavé výskyty v inter
mediáTnych a bázických vulkanitoch, kto
ré sú buď monominerálne (jeden zeolitový 
minerál) .ailebo s pestrou zeolitovou asociá
ciou. Jeden zeol.itový minerál sa vyskytuje 
v 14 výskytoch, viac zeolitových minerá
lov v 12 výskytoch. Všeobecne ich naj
častejším zeolitom je ohabazŕt, ojedinelé 
monomi111erálne výskyty tvorí aj mordenit, 
klinoptilolit, laumontit a analcím. Na po
lyminerálnych výskytoch je hlavným mi
nerálom ,takmer vždy tiež chabazit a spolu 
s ním (v klesajúcom poradí) je stilbit, 

1 2 26 

9 1 2 

5 6 

l l 1 26 L;,l 

l.aumontit, epistilbit a heulandit, mezonit 
a natrolit, ojedine1e sa vyskytuj ú morde
nit, phillipsit, harmotóm, garronit, skole
cit, .amrlcím a gismondín. Podľa existujú
cich dát sa n a slovenských lokalitách do
teraz zistilo 15 minerálnych druhov zeo
litov. 

Distribúcia minerálnych súčastí v kys
lých vulka;nogénnych kilastikách, ktoré sú 
ložiskovo významné, ukazuje, že na ich 
z•ložení s.a podieľajú dve, pravdepodobne 
i geneticky samostatné minerálne asociá
cie: klinoptilolit - cristobalit - ílová sľu
da, resp. mordenit - adulár - m ontmo
rillolllit (smektit). Na telesách, kde sú obi
dve asociácie zastúpené, je neskorší vznik 
poslednej asociácie evidentný zo snímok 
v niadkovacom elektrónovom mikroskope. 

Súhrnná klasifikácia a zoznam výskytov 
je v tab. 4. 

Záver 

Geologicko-ložisková klasifikácia výsky
tov zeolitovej mineralizácie na Slovensku 
potvrd1la a kvantifikovala už doteraz zná
me kritériá lok,alizácie významnej ších te
lies so zeolitovou mineralizáciou v kys
lých vulkanogénnych klastikách, kým po
četné, ale malé výskyty sa nachádzajú 
v intermediárnych vulkanitoch a zriedka
vo aj v bázických neovulkanitoch. Tieto 
výskyty však (okrem azda jediného výs.ky-
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TAB. 4 

Súhrnná klasifikácia a zoznam zeolitových v ý skytov 

Registe-red zeolite occu-r-rences and their final classifica tion 

č. Názov výskytu 

1 Nižný Hrabovec - ložisko 
2 Nižný Hrabovec -

P od Skalou 
3 Kučín - Pusté čemerné 
4 Ma jerovce 
5 Vranov n /T. - P od dubom 
6 Vranov n/ T. - Fučíkova ul. 
7 Vranov n/T, - Lipová ul. 
8 Fintice I 
9 Fintice II 

10 Záhradné - M aliniak 
11 Záhradné II 
12 Hubošovce - Lysá stráž 
13 Vechec 
14 Zlatá Baňa 
15 Zemplínske H ámre 
16 Veľká Tŕňa - Trebuľka 
17 Veľká Tŕňa 

18 Remetské Hámre -
Morské oko 

19 Trnava pri Laborci 
20 Kuzmice 
21 Vyšná šebastová - Maglovec 
22 K azimír 
23 Luhyňa 
24 P oša 
25 Petrovce - Oblík 
26 Nová Bašta 
27 Tisovec - Bánovo 
28 Vígľašská Huta - Kalinka 
29 Stožok 
30 šiatorošsk á Bukovinka 
31 Banská Belá - žakýľ 
32 Prenčov - kameňolom 
33 Bartošova Lehôtka - Paseka 
34 Bartošo va Lehôtka -

Jastrabská 
35 Sklené Teplice 
36 Gondovo 
37 K ozá rovce 
38 Dobrá Niva 
39 Breh y - L iešny potok 
40 Rudno nad Hronom 
41 Fiľakovo - Hradn ý vrch 
42 Hajnáčka - Hradný vrch 
43 Nová Bašta - Medvedzia 
44 Petrovce - Lazy 

Hlavný zeoli tový 
miner ál 

klinoptiloli t 
k linoptiloli t 

klinoptiloli t 
k linopt ilolit 
klinoptilolit 
mordenit 
klinoptilolit 
cha bazi t 
chabazit 
chabazit 
stilbit 
chabazit 
cha bazi t 
laumon tit 
stilbit 
mordenit 
klinoptiloli t 
chabazit 

cha bazit 
k linoptiloli t 
chabazit 
klinoptilolit 
klinoptiloli t 
klinoptilolit 
mordenit 
klinoptiloli t 
chabazi t 
chabazit 
chabazit 
laumontit 
heulandi t 
chabazit 
mordeni t 
mor denit 

l aumonti t 
m ordeni t 
k linoptilolit 
an alcím 
chabazit 
chabazit 
p hi llipsit 
laumontit 
garronit 
chabazit 

Klasifikačný znak 
(podľa t ab. 1-3) 

All - Bl 
Al3 - B4 

Cl - Dl - El ll 
C2 - D 5 - E 122 

A ll - B l Cl - Dl - El ll 
A ll - B l C l - D4 - E1 21 
All - B l C l - D4 - E 121 
All - B2 C4 - D5 - E22 2 
All - B1 C l - D5 - El22 
A 21 - B:3 C3 - D 5 - E322 
A21 - B3 C3 - D5 - E322 
A2 3 - B4 - C2/3 - D 5 - E322 
A21 - B3 - C3 - D3 - E322 
A21 - B 3 - C3 - D 5 - E322 
A21 - B 3/4 - C 2/ 3 - D 5 - E322 
A21 - B 3 - C3 - D 5 - E322 
A 23 - B4 - C3 - D5 - E322 
A 12 - B2 - C2 - D 2 - E 2121 
Al1 - Bl - Cl - D5 - E 11 21 
A21 - B3 - C3 - D5 - E322 

A 21 - B3 - C3 - D5 - E322 
All - Bl - C l - D5 - E11 22 
A21 - B3/4 - C2/ 3 - D 5 - E322 
All - B l - Cl - D 5 - E1 22 
A ll - B l - C l - D5 - E122 
All - B l - Cl - D5 - E11 22 
A12 - B2 - C2 - D4 - E 221 
All - E l - C l - D4 - E 121 
A 21 - B3 - C3 - D 5 - E322 
A 22 - B4 - C3 - D4 - E321 
A22 - B4 - C3 - D 5 - E322 
A21 - B 3 - C3 - D5 - E322 
A21 - B3 - C3 - D 5 - E322 
A2 1 - B 3 - C3 - D5 - E322 
A 12 - B2 - C2 - D2 - E2121 

A 12 - B2 - C2 - D5 - E2121 

A 21 - B3 C3 - D 5 - E322 
A 21 - B3 C3 - D5 - E322 
A21 - B3 C3 - D5 - E322 
A 21 - B3 C3 - D5 - E322 
A21 - B3 - C3 - D5 - E322 
A21 - B3 - C3 - D5 - E322 
A31 - B3 - C3 - D5 - E322 
A31 - B3 - C3 - D5 - E322 
A31 - B3 - C3 - D5 - E322 
A 23 - B3 - C3 - D5 - E322 

257 
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tu) nedosahujú také rozmery a minerali
záoiia také koncentrácie, aby s.a dali kla
sifikoviať aiko ložiská. Azda to súvisí aj 
s vývojom intermediárnych vulkanitov na 
strednom i východnom Slovensku, ktoré 
sa uloždi prevažne v suchozemskom pro
stredí a v ktorých chýbajú vulk.anoklas
t iiká sedimentované v morskom až bra
kickom prostredí. Tiež zastúpenie pelitic
kej frakcie vulkanoklistík je malé. S ta
kými podmienkami pravdepodobne súvisí 
n; clen relatívny nedostatok zeolitovej mi
n e:"a1izácie v intermediárnych stmtiform
ných telesách, arle aj relatívny nedostatok 
ílových minerálov, čo vynikne najmä v po
r ovnaní s obrovskou masou interme
diárnych vulkanoklastík. Pravdepodobne 
iným faktorom, ktorý neumožnil VZil1ik 
zeo!litovej mineralizácie, je nevhodné 
zloženie pórových r,oztokov generova
ných v prostredí intermediárnych vulka
nitov a všeobecne vyššia termalita hydro
termálnej premeny (propylitizáoie), navyše 
odohrávajúca sa. v takých P -T podmien
kach, kde vznik zeolitových paragenéz je 
málo pravdepodobný : vyzrážali sa až v zá
vere hydrotermálnych premien a nachá
dza jú sa v pomeme úzkych pásmach (puk-
1inový a mandľovcový typ). 
Počas k~asifikácie s me sledovali aj geo

gr13.fickú distribúciu výskytov. Na rozdiel 
od predpokladov geogmfioká distribúcia 
vyčlenených typov nemá zvláštny význam. 
Z r1egistrovaných výskytov je 26 východo
slovenských (59 %), 12 stredoslovenských 
(27 %) a 6 výskytov je v ostatných oblas
tiach (14 %). Vo východoslovenských 
neovulkanitoch sa vyskytujú najmä v kys
lých vulkanoklastikách a vo forme strati
formných akumulácií. D o rovnakých sku

pÍln spadajú iba dva výskyty v stredoslo
venských neovulkan:itoch. Výskyty v inter
mediárnych vulikanitoch sú p roporcionálne 
zastúpené (14 a 8). Rovnaké rozdiely mož
no zistiť pri kritériu mo'ľfalogického typu 
a genetických podmienok. Rozdiely vyplý-

vaj ú z väčšieho rozs1renia kyslých vulka
nogénnych klastík na východnom Sloven
sku. 

Výsledky Masifikácie potvrdili, že zeoli
tové akumulácie na Slovensku dosahujú 
pri vhodný ch geologických podmienkach 
také rozmery a kvalitatívne črty, ktoré 
umožňujú porovnať ich s podobnými lo
žiskami v iných, geologicky podobných lo
k,alitách vo svete, kde sa táto surovina 
využíva. Intenzívne práce na zistení aku
mulácií su rov;iny, veľmi podrobné údaje 
o distribúcii kvalitatívnych vlastností a aj 
vypočítané zásoby tejto suroviny umož
ňujú jej r ovnako intenzívne využívanie. 
Ak sa nap riek dosiahnutým výsledkom 
zeolitová surovina v širšej miere doteraz 
nevyužíva, je to zapríčinené najmä nedo
končeným výskumom jej aplikácií. Tech
niicky a ekonomicky podložené a overen é 
aplikácie v súčasnosti nemotivujú zavá
dzať túto surovinu do každodennej prie
mysel nej praxe, a to napriek mnohostran
ným vlastnostiam suroviny, k toré b oli 
čiastočne a j odskúšané. A t ak hoci geolo
gicky overené zásoby suroviny sú značné, 

nemožno doterajšie práce- ,Ma zavedenie 
tejto surov;iny a jej ú plné „osvojenie" p o
važovať za vyriešené. 
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Economic geological classification of zeolite occurrences 
in Slovakia 

Hi therto used classifica tions of zeoli te 
occu rrences in the world are mostly based 
on mineralogical and genetic criteria. The 
classifications applied are either setting out 
f rom purely geological and mineralogical data 
(complemented by genetic considerations) or 
from technological requirements for the 
zeolite raw. In the first case the resulting 
classification is mostly aimed to serve for 
dedu ctions on genetic conditions of the zeolite 
mineral or mineral assemblage and, due to 
the lack of quantified data (grade of the 
raw, d istribution pattern of mineral consti
tuents in the assemblage, size of economic 
concentration) , it hardly may be used for 
assessments of economic value . In the second 
case however, although quantified data are 
available, the k nowledge is not enough to 
extrapolate into non-ex plored areas. 

Recently the Slovakian zeolite occurrences 
have been examined wi th the aim to assess 
t heir significance as a new variety of mineral 
raw and to account with prognostic reserves 
of t his raw. It appeared that only the com
bination of geological and minerogenetic 
criteria w ith a qualitative m eaning and of 
further economic and technological criteria 
of quant itative value allow to obtain quan
tified fin al classification cri teria. The applied 
criteria include d ata on lithological, geneti c 
and geometrie conditions in a qualitative way 

(the data are hardly quan tifiable) w hereas 
further data as the exploration degree (level} 
as well as the technological requiremen ts are 
unambiguously quantified. 

For the indicated purpose, the applied 
classification cri teria used in the fi ve various 
groupings were as follows: 
A Geological environment 
Al Acidic volcanogenous clastics 
All Volcanogenous clastics sedimented in 

marine to brackish environment (peli tic 
to psammitic sediment) 

A 12 Volcanogenous clastics sedimented in 
continental environment (dry land and 
limnic environment) 

A13 Volcanite in contact w ith w et marine 
sediment 

A2 Volcanite of intermediate composition 
A21 Hydrothermal altered zone (amygdaloidal 

to fissure type) 
A22 Zone of solphatara ac ticity 
A23 Contact of volcanite tow ards sediments 

and xenolit h enclosed in volcanic rock 
A3 Basic volcanite 
A31 Product of pos tvolcanic activity in amyg

dales and fissures 
B Morphology of zeolite-bearing body 
Bl Stratabound body concordantly mine

r alized 
B2 Stratabound body discor dantly mine

ralized 
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B3 Amygdaloidal and fracture zone (sub-
vertical atti tude) 

B4 Contact zone of intrusive body 
C Genetic conditions 
Cl Diagenetic to epigenetic process (saline 

intersti tial water) 
C2 Contact-near alteration (hydrothermal

metasomatic) 
C3 Postmagmatic activity of within mother

rock source 
C4 Low temperature hyd rothermal altera

tion without evident_ r elation to any 
identifiable source 

The indicated three groupings of criteria 
may be considered to be purely qualitative. 
To the contrary, further t wo groupings are 
indicating quantitative classification criteria: 
D Exploration level 
Dl Deposit size with reserves of Cl and C2 

category 
D2 Deposit size with p rognostic reserves of 

P l category 
D3 Dep osi t size wi th prognostic reserves of 

P2 category 
D4 Deposit size with prognostic r eserves of 

P 3 category /deposit size p robable) 
D5 Unprognos tic mineral occurrence. Unam

biguously quantitative classification is 

needed in applying the following cr iteria . 
E Technological requirem ents 
El Clinoptilolite raw 
E2 Mordenite raw 
E3 Occurrence of other zeolite mineral(s) 
Ell, E21, E31 Known distribution of techno-

logical parameters 
Elll, E211, E311 Technological requirements 

determined 
Ell2, E212, E3 12 Technological requiremen ts 

undetermined 
El21, E221, E321 Workable quali ty inferred 
Ell22, E2122, E3122 Non-workable quality in

ferred 
E12, E22, E32 Unknown distribution of tech

nological parameters 
El21, E221 , E321 Workable quali ty inferred 
El22, E222, E322 Non-workable quality in

ferred 
Obtained classification results for 44 zeolite 

occurrences in Slovakia show that economic 
deposits of zeolite tuff (clinoptilolite and/or 
mordenite) have quality and size comparable 
with other deposits of zeolite minerals in the 
world. Accoun ted reserves of the zeolite raw 
are base fo r a more wide use of this new 
kind of mineral raw in the n ational eco
nomy. 
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OcH0BHl>le pe3yJIJ,TaTI,1 11 nyrH reonoropa3ne.n;om10ň ,n;eJ1TeJIJ,H0CTH B paňo
He cpe.n;HeCJI0Bau;KHX He0BYJIKaHHT0B 

B p a6ore n pHBe,n;eHa 011eHKa pe3yJibTaTOB reoJioropa3Be,n;o<1HbIX pa6or 
sa rrpowe.n;I.IIl:II< 35 JieT, TO ecrb sa n ep:110.n; cy1.I1eCTBOBaHJ1J1 reoJioropasBe• 
)J;O<!HOľO rrpe.n;rrpM.!ITMH. ľJiaBHOe BHHMaHMe y.n;eJI.!IeTC.!I I.IlaBHMIIKOMY M. KpeM
HMIIKOMY P Y,ZJ;Hb!M paí!OHaM, KOTOPbie M Brrpe,n;b rrpe.n;cTaBJIH!OT OCHOBHOH 
IIOTeHI1llaJI H CTO<!HMKOB IIOJIHMeTaJrntJeCKOH J,! .n;parou;eHHOH MHHepaJIH· 
sau;HH "9:eXOCJIOBaKMH. KpoMe OCHOBHb!X pe3yJibTaTOB reoJioropa3Be,n;O<IHbIX 
p a60T B pa6ore rrp:nBe,n;eHbl M OCHOBHbie IIYTM reOJIOropa3Be,n;o<IHb!X pa-
60T )];O 2000 r o .n;a c y<1eTOM K OHIJ;eIIIIHM CJIOBal:IKOľO reOJIOľM<IeCKOľO 

y rrpaBJiemrn. 

Main results and tendencies in geological prospecting of the Middle 
Slovakian neovolcanic area 

Results of geological prospecting in the last 35 years, e . i. during 
the activity of a regional geological t eam, are recapitulated in the 
article. The main attention is paid t o the areas of the Štiavnica and 
Kremnica ore districts respectively, w hich still represent one of t he 
principal potential sources of base and precious m etals in the 
CSSR. The most important plans of prospection geology in thi s century 
planned in agreement with t he development of t he Slovak geological 
office, are presented in the article in addition to the above main r esults, 
which have been achieved by geological prospection. 

Oblasť stredoslovenských neovulkanitov 
v histórii i dnes predstavuj e jeden z naj
významnejších zdrojov pOilymetalickej 
a drahokovovej mineralizácie v celej 
ČSSR. Najväčší rozmach baníctva tu bol 
v 17. a 18. storočí, odkedy rozvoj ťažby 
postupne upadal. V 20. storočí sa ťažba 

rúd farebných a drahých k ovov sústredila 
do oblasti Banskej Štiavnice a Kremnice. 

Geologická činnosť v tejto oblasti sa za
čala rozvíjať až po ukončení druhej sveto
vej vojny, keď začiatkom 50. rokov vznikli 
r ezortné organizácie geologického priesku
mu a v širšej miere sa začal rozvíjať i zá-
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k1adný geologický výskum tera jšieho Geo
logického ústavu D. Štúra v Bratislave. 

Počiatočné geologickoprieskumné práce 
sa v súlade s industrializáciou Slovenska 
zameraJ.i hlavne na riešenie konkrétnych 
p roblémov spojených s obnovou a ďalším 

rozvojom ťažby v aktívnych banských re
víroch. 

V roku 1958 došlo k zme ne v organizácii 
geológ,ie v ČSR, ktorú dovtedy usmerňo
val Vládny výbor pre geológiu. Z rezort
n ých podnikov vznikol samostatný ,rezort 
zjednotenej geológie vedený Ústredným 
geologickým úradom v Prahe, ktorý kom
plexne zabezpečoval geologickú činnosť 

v štáte . Ďalším medzníkom bolo federáilne 
uspori;1darnie Č$SR v .októbri 1968, V Bra
t islave vzmkol Slovenský geologický- úrad, 
k torý od roiku 1969 riadi slovenskú geoló
g iu. 

V podmienkach zjednotenej geológie 
došlo postupne k progresívnemu rozvoju 
geologických vied, základného i aplikova
ného geoLogického výskumu a geologic
kého prieskumu. 

Orga,nizačné zmeny v usporiadaní slo
venskej geológie sa pozitívne odrazili už 
:začiatkom 70. rokov, keď dochádza k tvor
be širších koncepčných zámerov na rieše
n te regionálnych celkov so zameraním na 
intenzívnej ší rozvoj domácej surovinovej 
záJ'.kiladne. Pvoces zdokonaľovania a postup
nej intenzifikácie geologického prieskumu 
v oblasti stredoslovenských neovulkanitov 
a jeho prínos pre národné hospodárstvo 
v podobe nových zásob a zdrojov rudných 
surovín stručne opisujeme v ďalších čas

tiach príspevku. 

Štiavnické vrchy 

Geologické práce v tejto oblasti sa za
čaili rozvíjať v 50. rokoch, keď vznikli pod
niky geologického prieskumu. V tom čase 
neboli k dispozícii dostatočné poznatky 
o geologickej stavbe ani o ložiskových po-

meroch. Nízka úroveň geologického po
znaruia, ale a j n edostatok odborných kád
rov limitovali rozvoj geol-ogickoprieskum
ných prác. Tie sa spočiatku realizovali 
prevažne banskými dielami v blízkopo
vrchových ú rovniach. Koncepčný r ozvoj 
geologického prieskumu postrádal zodpo
vedajúce regionálne poznatky o v ývoji 
vulkanizmu a jemu zodpovedajúcej m eta
logenéze. Chý bali aj dostatočné informácie 
o podloží neovulkani tov. Známa bola len 
hydrotermálna žilmá polymetalická a dra
hokovov;á mineralizácia. Preto bol i r ozsah 
geoLog!Íckopľieskumných prác nižší, často 

or:ierutovaný subjektívnymi predstavami, 
bez širšieho pozrnania geologicko-ložisko
výoh zákonitostí a ich vzťahu k vulkanic
rko-tektonickému vývoju oblasti. 

Národný podnik Západoslovenský rud
ný prieskum realizoval v rokoch 1955 až 
1961 g·eologický prieskum na magn etito
vom ložisku Vyhne-Klokoč, kde sa overilo 
teleso metasomatických Fe rúd v r ozsahu 
vyše 2,5 mil. ton s p1iemerným obsahom 
35,9 % F e (Gavora , Hruškovič, 1963) . 
V rok,och 1960 ,až 1968 Gavora skúmal 
viacero menších výskytov Fe metasoma
tických rúd v širšom okolí Vyhní so su
márnym overením. ďalších 4,5 mil. ton 
s priemernou kovnatosťou 32,98 % Fe. Po
pri banských prácach sa tu realizovali aj 
vrty do hlbky 300-400 m. 

Geologidké práce zamerané na zhodno
tenie žiwnej drahokovovej a polymetalic
kej minem11izácie boli orientované hLavne 
mimo ťažobných p r iestomv aktívnych 
banských prevádzok. V rokoch 1958 až 
1959 Polák overoval polymetalické rudy 
na žitie Amália na Rozgrunde. Vrtné práce 
zasiahli len blizkopovrchové ú r ovne . 
V pr:iestore rudných stlpov sa zhodnotilo 
44,8 kt polymetalických ·rúd v kat. C-2 
a 245 kt prognóznych zásob s kovnatos
ťou 0,47 % Pb, 4,74 % Zn, 0,1 °10 Cu, 
0,2 g/t Au a 44 g/ t Ag. 
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V tomto období sa sledovali žilné štruk
t úry aj v starom banskom revíre Rudno 
nad Hronom. Sprístupnenie starých ban
ských dä.el sledujúcich žilu Anna bez do
plňujúceho vrtného prieskumu neprinieslo 
novšie pozitívme výsledky. 
Veľmi ziaujímavé pozniaúky pri overo

v arní dmhokovovej mineralizácie zistil P o
lák (1959-1962) v priestore Baniek pr.i 
s1edovaní ži1ného systém_u Rummel - Hof
fer. Na úrovni prognóznych zásob vrtmi 
overil 1 mil. ton rúd s priemerným ob
sahom 5,1 g/ t Au a 42 g/t Ag. V tom istom 
čase na žile Ochsenkopf v kat. C-2 zhod
notil 38 kt polymetalických rúd s obsa
hom 0,58 % Pb, 2,80 % Zn a 0,3 % Cu. 

Začiatky 60. rokov priniesli veľa nových 
regioná1nych, ale aj Lokálnych geologic
kých poznatkov. Pracovníci GÚDŠ Bra
tis1ava pod vedením Kuthana spolu s ko
lektívom VŠT Košice pod vedením Šaláta 
a neskôr Rozložníika vykonali geoJog.ické 
mapovanie a ďalší výskum na zo.stavenie 
generálnej geologickej mapy územia CSSR 
v mierke 1 : 200 OOO. Kodera ucelene spra
coval pniestorovú zonálnosť rudnej mine
ra1izácie v štiavnicko-hodrušskom rudnom 
rajóne. V roku 1963 došlo k významnému 
objavu polymetail.ickej hydrotermá1no
m etasomatickej minemhzácie v priestore 
štiavnickej šachty Alžbeta, ktorý priniesol 
prvý poznatok o novom type zrudnenLa. 

Neskôr sa do čela nového prúdu v geo
~ógii dostal GúDš, k.torý spolu s pracov
níkmi vysokých škôl (VšT Košice, PF UK 
Bratislava) do roku 1970 uskutočnil regio
nálny ložiskový výskum v oblasti Štiav
:niiakých vrrchov, najmä v ich štiavnicko
hodrušskom rudnom rajóne. Výskum po
zostáVJal z nového geologického mapovania 
v mierke 1 : 25 OOO, z mLneralogicko-petro
gnafických a ďalších štúdií a z overenia 
tretieho rozmeru geologickej stavby. Zistil 
sa charakter a pozície podložLa neovulkani
.tov, vll!lkanicko-tektonického vývoja oblasti 
a vymedzila sa štiavnická kaldera a jej 

centrálna zón a (Konečný, 1969). Dokumen
tovali to štruktúrne vrty sene KOV 
a HDŠ do h lbok 1200 až 1500 m o d po
vrchu. Týmito vrtmi sa potvrdila h ydro
termálnometasomatická polymetaliciká mi
neralizácia aj v prj.estore južného rudného 
poľa ložiska Banská Štiavnica (Burian, 
1970). Okrem nej sa našli ďalšie dva nové 
typy netradičného zrudnenia. 

Rozložník a Zábranský (1970) objavili 
vrtom HDŠ-3 v doline Zlatno južne od 
Hodruše žilníkovo-impregnačnú minerali
zaciu medi v skarnizovanom súvrství 
vrchného triasu, viazanú na prieniky žíl 
a dajok gra.nodioritového porfýru. Burian 
(1970) v priestore južného rudného pola 
ložiska Banská Štiavnica objavil polyme
talické a medené žilníkovo-impregnačné 

zrudnenie vystupujúce v medzižilných 
pniestoroch v r ôznych hÍbkových úrov
niach. štruktúrne vrt y preukázali aj znač
ný hibkový dosah zrudnenia, kt01rý na 
viacerých miestach presahuje hibku 1300 m 
od povrchu. 

Uvedené a ďalšie poznatky priniesli 
úplne nový pohľad na perspektívno sť ce
lej oblasti. Na ich základe sa odvíja ďalšia 
stratégia vyhľadávania a geologického 
prieskumu. Začiatkom 70. rokov sa spra
covali prvé projekty prác na ložisku B,an
ská Štiavrnica, prevažne pod úrovň.ou de
dičného obzoru v severnom, centrálnom 
a južnom rudnom poli. 

Týmto prácam predchádzalo spracovanie 
banskohistorickej štúdie z obl asti P iargu 
(Klubert, 1968), vyhľadávaci prieskum 
v Banskej Š tiavnici ,na úrovni dedičného 

obzoru, 3. a 5. hlbokého obzoru v priestore 
šácht Maximilián, Alžbeta, Emil a Michal. 
Klubert v r okoch 1965 až 1970 na žiilách 
Ochsenkopf, Bakali, Terézia a Bíber overil 
1,5 mil. ton nových ibilančných zásob 
v kat. C-1 a C-2. Z nich metasomatiaké 
rudy v priestore šachty Alžbeta na žile 
Bíber predstavujú 535,6 kt s kovnatosťou 
5,07 % Pb, 9,21 % Zn a 0,41 % Cu. V t om-
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to období s.a realizovali podzemné vrty, 
ktoré priniesli nové poznatky o hlbkovom 
pokračovaní hlavných žilných systémov. 
Viél.ceré z nich (séria Mi) overili predtým 
mineraJLogicky vymedzenú medenú zónu 
pod úrovňou dnešného 2. hlbokého obzoru. 
V -nadväznost,i na tieto práce boli realizo
vané vrty KOV-43 a 44, ktoré overili po
kračovanie rudných štruktúr v severnej 
časti ,ložiska. Vrty ŠB-1 až 4 sledovali po
kračovanie niektorých žilných štruktúr za 
dobývacím priestorom v južnom rudnom 
poli ložiska Banská Štiavnica. 

Postupne vznikala ucelená koncepcia 
rozvoja geologického prieskumu v celej 
oblasti, zameraná predovšetkým na overe
n ie nových zdrojov polymetalických a me
dených rúd. Jej prioritná orientácia platí 
dodnes. Prvým smerom je vyhľadávanie 
a prieskum rudných zdrojov v ťažobných 
priestoroch. Druhým je orientácia geolo
gického prieskumu do oblasti mimo aktív
nej ťažby. 

Moško overil na úrovni dedičného ob
zoru v severnom rudnom poli ložiska Ban
ská Štiavnica. na žilách Terézia, Ochsen
kopf a v menšej miere aj na žilách Bíber 
a Špita.ler bilančné zásoby polymetalic
kých rúd v 1kat. C-2 v množstve 955 kt 
s kovnatosfou 1,96 °/0 Pb, 1,85 % Zn, 
0,17 % Cu, 0,15 g/t Au a 12,4 g/ t Ag. 

Geologický prieskum v bani Rozália 
v Hodruši (u~1kuto6nil ho Gavora v rokoch 
1974--1984 na úrovni 8. a 10. obzoru) ove
roval žilu Bakali, žilu Rozália a ž·ilní
kovo-impregnačné polymetalické zrudne
nie medzi týmito žilami. Na žtle Rozália 
podzemné vrty overili 841 kt mede ných 
rúd v kat. C-2 s kovnatosťou 0,65 % Cu 
a 2,99 g/t Ag. Na žile Bakali sa pred
bežne overilo 416,6 kt nových zásob v kat. 
C-2 s kovnatosťou 0,66 % Pb, 1,42 % Zn, 
0,19 % Cu a 15,8 g/t Ag. Predbežný 
prieskum polymetalického žilníkovo-im
pregnačného zrudnenia vhodného na veľ
kokapacitnú ťažbu v kat. C-1 a C-2 overil 

4185 kt zásob bilančných rúd nízkej kva
lity: 0,82 % Pb, 0,86 % Zn, 0,21 % Cu 
a 5,65 git Ag. Tie to, aj keď len počiatočné 

výsledky zásadne ovplyvňujú plánovaný 
rozvoj ťažby v závode n. p. Rudn é bane 
v Hodruši-Hámroch. 

Geologický prieskum pod dedičným ob
zorom si vyžiadia.l výstavbu nových šácht 
a najmä odvodňovanie a vetmnie. V máji 
1975 sa zača.La. prevádzka. na Novej šachte 
pri Šobove, prehibenej až po úroveň 

5. hibkového obzoru, t. j. o 380 m hlbšie 
ako dedičný obzor. 

V rokoch 1978 až 1979 s.a vykonali geo
logické práce potrebné na projektovanie 
a realizáoiu Novej odvodňovacej štôlne , 
smerujúcej od Hrona pri obci Voznica do 
Banskej Š1:Jia.W1ice n a úrovni 220 m n. m . 
Išlo o geologick,o-geofyzikálne mapovanie 
a overenie trasy NOŠ na povrchu v dížke 
14 km šiestimi vrtmi do úrovne štôlne. 
Realizáciu NOŠ zabezpečuje n. p. Banské 
stavby Prievidza tunelovacím strojom 
Wirth s priemerom 3,25 m od rok u 1980. 
V decembrii. 1986 mala štôlňa dÍ:žJku 10 km. 

S cieľom sprístupniť hlbšie časti rud
ných štrukt úr v Hodruši a Banskej Štiav
nici sa v súčasnosti stavia niekoľko dôle
žitých banských diel. V bani Rozália 
v Hodruši s.a z autotunela dlhého 720 m 
buduje nová slepá šachta, ktorá spr ístupní 
5. híbkový obzor. V južnej čaS'ti ložiska 
Banská Štiavnica. sa ukončila rekonštruk
cia šachty Maximilián a buduje s.a nová 
šachta Roveň. Prepojenie týchto dvoch 
šácht umožní realizovať geologickoprie
skumné p ráce na úrovni dedičného a hlb
ších obzorov v južnom rudnom p oli. 

Od roku 1986 sa plne rozvinul pred
bežný geologický prieskum na úrovni 
2. hlbkového obzoru centrálneho rudného 
poľa fožisika Banská Štiavnica. U ž prvé 
výsledky, zistené p ri sledovaní hlavných 
žilných š truktúr, sú priaznivé. Potvrdili 
a upresnili naše predpoklady o pokračo
vaní rudných ži1ných systémov v p rostredí 



J. Bmian, J . Knésl : Geo!ogickoprieskumná činnosť v stredoslovenských neovulkanitoch 265 

intruzívneho telesa granodioritu, ktorý má 
puiaznivé podmienky na tvorbu otvore
ných 21lomových puklín s brekciovou vý
plňou rudných stípov. Hrúbka prvého 
rudného stipa na žile Terézia sledovaného 
blízko hlav:ného prekopu Michal dosahuje 
16 až 18 m. Bilančné zrudnenie má poly
metalický charakter s vyšším podielom 
chalkopyritu. 

Žila Bíber, overovaná v rovnakej 
híbke, má už mineralizáciu medenej zóny, 
zatiaľ čo žila Špitaler je podľa prvých vý
sledkov, podobne ako žila Terézia, poly
m etalidká. 

V posledných 16 rokoch sa geologický 
prieskum vykonáva na území mimo ťa

žobných priestorov. V rokoch 1971 až 1980, 
nadväzujúc na výsledky základného geolo
gického výskumu, sa overilo nové ložisko 
medenoporfýrových rúd skarnového typu 
Zlatno (Burian et al. , 1980; Burian, Smol
ka, 1982). Ložisko je geneticky i štruktúr
ne spojené s malou intrúziou granodiori
tového porfýru, ktorá vnikla do spodnej 
etáže centrálnej zóny štiavnického strato
vu]kánu. Rudná zóna s priemerným obsa
hom medi 0,34 % je lokalizovaná v rovine 
prieniku intrúzie cez pestré súvrstvie 
vrchného triasu. Akumulácie medených 
rúd žilníkovo-impregnačného typu sú lo
kalizované v kontaktnometasomatických 
Oa-Mg-skarnoch v plášti, ako aj vo vlast 
nom telese intrúzie. Overené zásoby pred
stavujú 66 mil. ton v kat. C-2, z čoho 

18 mil. ton sú rudy s obsahom 0,6 % Cu. 
V rokoch 1975 až 1984 sa v širšom okolí 

hodrušsko-vyhniianskeho rudného poľa 

uskutočnil vyhľadávací prieskum vrtmi 
z p ovrchu. Bol zameraný na overenie hib
kového pokračovania hlavných žilných 
štrUJ.ktúr do optimálnej úrovne 1200 m od 
povrchu. Pniniesol viaceré nové poznatky 
o geologickej stavbe a výsledne zhodnotil 
(Gavora, 1984) prognózne zdroje drahoko
vových rúd v rozsahu 3,5 mil. t on s prie
m erným obsahom 0,92 g/ t Au a 74,07 g/t 

Ag spolu s 2,6 mil. ton polymetalických 
rúd s kovnatosťou 1,14 % Pb, 1,06 % Zn, 
0,25 % Cu a 0,36 g/t Ag. Priamym dô
sledkom riešenia tejto prieskumnej úlohy 
je nový schválený projekt vyhľadávacieho 

prieskumu rudnej štruktúry Ján - Be
nedikty pri Vyhniach a riešenie smerného 
a híbkovéh o pokračovania žily Bakali, 
ktoré sa realizuj e od roku 1985. 

Od roku 1980 sa uskutočňuje vyhľadá
vací prieskum v priestore medzi ob cami 
Rudno nad Hronom, Brehy a Puk anec 
s cieľom overiť geofyzikálne anomálie 
(Filo, 1980-1984) a výsledky prognózneho 
hodnotenia tejto oblasti počas etapy zá
k1adného g eologického výskumu realizo
vaného tímom pracovníkov GÚDŠ pod ve
dením Brlaya a Lexu. Podľa overených 
poznatkov v oblasti vystupujú 3 typy mi
neralizácie (Smolka et al., v tlači). V blíz
kopovrchových podmienkach je evidovaná 
historicky známa drahokovová mineralizá
ci,a 1oka,lizovaná v kremeňovo-karbonáto

vých žilách. Ďalej s.a objavilo nové žilno
žilníkové polymetalické zrudnenie, ktor é sa 
v súčasnosti zhodnocuje. Vrty ho zachy
tili v dÍžke okolo 1000 m, pričom smerne 
možno jeho rozsah predpokladať až do 
3 km. Hrúbka zrudnených úsekov je v roz
medzí od 2 do 10 m, híbka od 300 do 
620 m. Zrud nenie má bilančný vývo j. 
V hlbších úrov:niach bola zistená medeno
porfýrová m ineralizácia s obsahom m edi 
do 0,6 %, ktorá pre malý rozs.ah nemá 
zatiaľ priemyselný význam. 

Do roku 1991 sa má prehodnotiť povrch 
centrálnej zóny štiavnického stratovulká
nu na ploche 125 km2. Pomocou ,aplikova
ných geologických, geochemických a geo
fyzi:kálnych metód tu budú vyčlenené kon
krétne prognózne plochy s indikáciami 
najmä netradičných typov zrudnenia. P o 
vyhodnotení jednot livých území s.a p rie
bežne spracujú nové návrhy na overenie 
pozitívnych výsledkov. 

Od roku 1986 sa začal realizovať vyhľa-
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dáv.ací prieskum v takto vymedzenom 
území medzi obcou Vysoká a kótou še
mentlov. Je zameraný na možný výskyt 
žilníkovo-impregrnačnej mineralizácie me
deného a polymetalického typu v prostredí 
prieniku malej intrúzie granodioritového 
i)Orfýru cez podložie a spodnú etáž neo
vulkanitov podobne ako nia rložisku Zlat
no. 

Doterajšie priaznivé ·a v mnohom aj pre
kvapivé výsledky geologického prieskumu 
v Štiavnických vrchoch potvrdzujú správ
nosť orientácie geologiokých prác do tejto 
oblasti. Už terajšie poznatky dovoľujú 

v závislosti od technických možností kom
centrovať geologickoprieskumné práce do 
hlavných uzlov podľa dôležitosti a postup
ne zvyšovať ich kapacitu urýchľovianím 

rozvoja geologického prieskumu. Táto čin
nosť priamo nadväzuje na prípravu roz
siahlejšej ťažby rúd farebných a drahých 
kovov, najmä v spojitosti s výstavbou do
mácej základne hutníckeho spracovávania 
k onoentrátov v Bruntáli. 

Kremnické vrchy 

Rudný rajón Kremnických vrchov je 
historicky =ámym významným nositeľom 
drahokovovej mineralizácie (rkremnické 
rudné pole v centrálnej časti r,ajónu) 
a monometalickej ortuťovej mineralizácie 
(ma!Lachovs,ké rudné pole V'O východnej 
časti rajónu). Ťažba ortuťových rúd tu 
barla zastavená už začiatkom 19. storočia, 

a le krenmické Au-Ag rudy s,a intenzívne 
ťažili až do roku 1970, kedy bola ťažba 

vzhľadom nia vtedajšie nízke ceny drahých 
k ovov zastavená. 

V uplynulýoh 35 rokoch, teda v období, 
keď môžeme hovoriť o geologickom 
prieskume v dnešnom slova zmysle, t u 
možrno vyčleniť 3 etapy prieskumu. 
Začiatkom 50. rokov sa prvé prieskum

n é práce v Kremnických vrchoch sústre
.d'.ujú do bezprostrednej blízikosti známych 

ložísk (Kremnica), resp. do miest už opus
tených výskytov (Malachov). Tieto práce 
obmedzeného rozs,ahu a zamerané výlučne 

na momentálne potreby ťažby v K r em
nici, resp. na obnovovanie starých ban
s,kých prác na Hg rudy, pochopiteľne, n e
mohli priniesť nové konkrétne výsledky 
v podobe väčších prírastkov zásob či n o
vých názorov na perspektívy p r ieskum
ný ch objektov. 

V druhej etape geologickoprieskum nej 
činnosti (1959-1969) sa na území Krem
nickýoh vrchov realizujú prvé fázy vyhľa
dávacieho prieskumu, zamerané na ortu
ťovú mineralizáciu (Knés11 et al. , 1972). Na 
ložisku K r emnica sa na úrovni vyhľadá
vacieho prieskumu skúma ložisko pripo
vrchových dmhokovových rúd Š turec 
v centre poľa a výsikyt Sb mineralizácie 
v podloží I. kremnického žilného systému. 

Výsledkom systematického vyhľadávia

nia Hg mineralizácie (hlavne šlich ová 
prospekcia vodných tokov celého p ohoria 
a priľahlých oblastí) bola identifikácia 
radu užšie lokalizovaných sekundárn ych 
mechanických aureol HgS v malachov
skom poli (Veľká studňa, Dolná skala, 
Nemecký vrch, Trávny Ždiar) , ale i v ďal

ších oblastiach (Kopernica, Čertov v rch, 
Turček, Cérová a rad ďalších). 
Vyhľadávacím prieskumom na Jožisku 

Šturec bolo overených cca 1,5 mil. t on 
drahokovových rúd v kat. zásob C-2 
s priemerným obsahom oikolo 2,2 g/ t Au 
a 15 g/ t Ag a niekoľko desiatok t isíc ton 
Sb rúd priemernej kovnatosti okolo 2 °10 Sb, 
ktoré boli v rokoch 1970 až 1972, počas 

likvidácie kremnického zlatorudného ba
níctva, aj vyťažené (Reimont, 1969). 
Ďalším m edzník,om prieskumnej činnosti 

je rok 1969, keď s,a utvoril SGÚ. Prieskum 
začal riešiť úlohy v súlade s celonárod
nou a celoštátnou koncepciou rozvoja do
máceho surovinového bohatstva, a nie iba 
s momentálmymi záujmami ťažobných 

podnikov. 
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Celá geologickoprieskumná a!ktivHa je 
koordinoVianá a úzk,0 súvisí s prácami zá
kladného geologického a geofyZJ~kálneho 
výskumu. V Kremmických vrchoch to boli 
h lavne práce úúG (Fiala, 1961), GÚDŠ 
(Konečný et al., 1983; Stohl, 1976) a Geo
fyziky (Konečný et al., 1973). Základný 
ložiskový výskum vykonali pracovmc1 
PF UK Bratislava (Bähmer et al., 1976). 
Zásadný obrat v rnazeraní _na perspektívy 
kremnického drahokovového poľia zname
nali práce Bähmera a jeho spolupracovní
kov: dali podnet na renesanciu pr,ieskum
nej činnosti koncom 70. rokov, t. j. v ob
dobí po uzavretí kremnického baníctva. 
Cenné pozmatky o geologicko-ložiskovej 
st,avbe kremnického ložiiska prinášajú 
v poslednom období i práce Rudnýcn 
baní, závod Kremnioa (Štubňa, 1985). • 

Monometalické ortuťové rudy 

Výsledkom intenzíV1nej prieskumnej čin
nosti zameranej na vyhľadávanie a overo
vanie ortuťovej m1nera1izácie bolo vyhľa
danie a preskúmanie priemyselného ložis
ka Veľká studňa, ktoré sa v súčasnosti už 
ťaží. Ložisko leží v centrálnej časti mala
ch ovského poľa a je vyvinuté v prostredí 
str,ednoeocénnych :karbonatických pieskov
cov v podloží neovulkainickej formácie 
Zlatej studne vrchnobádenského veku. 
Zrudnenie tvorí rumelka sprevádzaná ma
lými množstvami pyritu, markazitu a ar
zenopyritu. Rudná mineralizácia je vyvi
nutá v podobe nepravidelných žilníkov 
a impregnácií, ktoré miestami vytvárajú 
hniezda a zhluky bohatej rudy, a je via
-zaná takmer výhradne na rozpadavé kar
bonatrické pieskovce, resp. na karbonatic
ké brekcie vyvinuté v JZ časti ložiska. 
P,akiaľ sa rudná mineralizácia vyskytuje 
i v paleogénnych zlepencoch, tak iba 
v puklinovej forme a má podstatne menší 
ekonomický význam (Knésl, 1979). Im
pregnačno-žilníkové zrudnenie má vše-

smerný charakt er a výraznú väzbu na lo
kálne litologické faktory. Optimálnym 
p r ostredím na vyzrážanie rumelky z o r tu
ťonosných roztokov boli karbonatické pies
k ovce a dolomitické brekcie paleogénneho 
súvrstvia v bezprostrednom podloží paleo
génnych ílovcov (litologické faktory). Vý
znamnú úlohu pri formovaní vhodného li
tologiokého p rostredia zohrali tektonické 
pohyby, počas iktorých sa karbrnn.atické 
pieskovce a dolomitické brekcie podrvili. 

Bilančné ortu ťonosné t eleso je zá pado
východného smeru, z obidvoch strán tek
tonicky ohraničené. Severným i južným 
smerom je ohraničenie ložiska nevýrazné, 
dodatočnými prieskumnými prácami Rud
ných baní sa v poslednom období zistilo, 
že ďalšie rudné zásoby môžeme predpo
kladať južným smerom. Mocnosť zrudne
nia v rámci telesa kolíše od 2 do 20 m, 
kVialita zrudnenia vnútri t elesa j e mimo
riadne variabilná. Kovnatosť tzv. h luchých 
úsekov dosahuje stotiny % Hg, kovnatosť 

najbohatších úsekov nezriedka presah uje 
i 1 % Hg. Ložisko bolo preskúmané po
vrchovými vrtm i a následne kombináciou 
banských prác a podzemných málojadro
vých vrtov až na úroveň zásob kat. C-1. 
Ce1ková kapacita ložiska prevyšuje 500 OOO 
ton rudy s priemer.nou kovnatosťou m edzi 
0,15 až 0,20 % Hg. Banskotechnické pod
mienky ložiska kompJikujú svahové a k ry
hové deformácie v nadloží ložiska. 

V malachovskom poli sa zistili ďalšie 

ortuťonosné štruktúry analogického cha
rakteru (Dolná skala, Pri j,azere), resp. vy
viinuté v :karbon atických horninách m ezo
zoika (Trávny Ždiar, Nemecký vrch). Naj
perspektív;nej šie sa javí výskyt Nemecký 
vrch, kde ortuťová mineralizácia v podobe 
impregnácií rumelky je viazaná na choč
ské dol,amity triasového veku rozpadajúce 
sa na piesok (Knéslová et al., 1983). 

Na južnom okraji kremnického poľa pri 
Kopernici bol zistený a preskúmaný odliš
ný typ Hg min eralizácie - v podobe po-
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vlakov a žilníkov rumelky v intenzívn e 
siJlicifikovaných ryolitových horninách 
charakteru sekundárnych kvarcitov sa r
rnatského veku. Pre malé rozmery a p o
vrchovú deštmkci~ výskyt_ nemá praktic
ký význam, v širšom okolí v šak ex:istujú 
možnosti vyhľadania analogických výsky
tov väčšieho rozsahu. 

Drahokovová minerqlizácia 

Vyhľadávací p Dieskum na drahokovovú 
mineralizáciu sa v k rem n ickom rudnom 
p oli realizuje od roku 1979. J e zameraný 
jednak na vyhľadávanie pripovrchových 
drahokovových rúd v severnom ,i južnom 
pokračovaní ložiska Šturec (v súlade s ťa
žobným prieskumom a ťažobnými zám ermi 
Rudných baní na tomto ložisku), j ednak 
na zistenie híbkového pokračovania žíl 
I. kremnického systému v severnej časti 

poľa e. na orientačné zisťovanie perspek
tív ží,1 III. systému v západnej časti poľa. 

V ložisku Šturec, r eprezentovanom pri
povrchovými časťami niekoľko desiatok m 
mocných kremenných žíl s drahokovovou 
mineralizáciou I. žilného systému v cen
trálnej časti poľa (žily Schrämen a Hlav
ná, v minulosti intenzívne exploia.tované), 
-.a už koncom 8. 5RP začne pokusná, po
stupne s.a zvyšujúca povrchová ťažba. Zá
soby tohto ložiska činia niekoľko miliónov 
ton rudy, doSiahujú priemernú kovnatosť 
okolo 1,5 g/ t Au a 10 až 15 g/t Ag a sú 
overené v kat. zásob C-1 a C-2 (Štubňa, 

1985). 
Severné smerné pokračovanie ložiska je 

predmetom prieskumných prác (kombiná
cia banských prác a podzemných vrtov), 
ktoré tu budú ukončené v roku 1990. Ich 
doterajšie výsledky, aj keď ukazujú ,na 
podste.tne menšiu mocnocť žíl a na nepra
videlnejšiu distribúciu Au a Ag, dovoľujú 
predpokladať, že sa tu podarí zabezpečiť 

niekoľko ďalších mil. ton Au-Ag rúd bi
lančných obsahov. V južnom pokračovaní 

ložiska Š turec smerné pokračovanie m ine
railizácie overovali prieskumn é práce 
orientačného charakteru (ryhy, povrchové 
vrty). Na rozdiel od predchádzajúcich vý
sledkov (~eimont , 1969) sa tu zistlili bi
lančné úseky drahokov-ovej mineralizácie. 
Oproti štureckému ,ložisku je t u o niečo 
nižší obsah Ag, žily sú menšej moonost i 
a sú sklonené na západ. 

Híbkový vrtný prieskum v severnej 
časti kremnického poľa (okolie Kremnic
kých Baní) potvrdill, že žily I. syst ému tu 
pokračuj ú do híbkových ú rovní pod 
H1avnou dedičnou štôlňou (270 m n. m .), 
t. j. do spodnej časti zlatostudnianske j for
mácie b udovanej intruzívnymi horninami 
charakteru dioritov, gabrodioritov a ž ga
bier. Sm erom do híbky tu súčasne do
chádza . k výrazným kvalitatívn ym zme
nám rudnej minera.Iizácie v p rosp ech Ag 
a polymetalickej mineralizácie. Zatiaľ čo 

polymetalickú mineralizáciu tu tvorí p re
važne k la sická asociácia stredoslovenských 
n eovulkanitov (galenit, sfalerit, chalkopy
rit; Knésl, Veľký, 1984), v poslednom ob
dobí sa zistilo (Maťo et al., 1987), že 
oosť obsah ov Ag je tu viazaná n,a teluridy 
(hlavne hessi t). Prítomnosť teluridov 
striebra na kremnickom ložisku, ktorá t u 
dotemz n eb ola známa, môže mať v bu
dúcnost i i praktický význam. 

Priemerná kovnatosť v minu losti ťaže

ných častí žíl I. žilného systém u v pries
tore K r emnických Baní (šachtia. Anna) sa 
pohybovala v rozmedzí 2 až 4 g/ t Au pri 
približne desaťnásobnom obsahu Ag. 
V híbkových úrovniach okolo a pod Hlav
nou dedičnou štôlňou sia. znižu je priemer
ný obsah Au (od 0,3 do 1,6 g/ t ), p od
statne sa zvyšuje obsah Ag (50 až 250 g/ t), 
Pb, Zn a hlavne Cu. Rudn ú výplň možno 
charakterizovať ako komplexnú drahoko
vovo-polymetalickú rudu, ,ktorej ekono
micky n ajcennejšou zložkou je Ag a kto
rej súčasťou je priemyselný obsah Au, Cu, 
Pb a Zn. Dosiaľ overené kvantifiko-
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vané prognózne zdroje kat. P-1 a P-2 
s priemerným prepočítaným obsahom Ag 
okolo 90 g/t, v množstve prevyšujúcom 
10 mil. ton rudy sa nachádzajú v hibkach 
od 400 do 1100 m pod súóasným povrchom 
a predstavujú potenciálny možný zdroj 
koncentrátu pre budovaný hydrometalur
gický kombinát v Bruntáli. 

V okrajovýoh častiach kremnického ra
jónu boli v posledných . rakoch zistené 
i významnejšie indície medenoporfýrovej 
rninera:lizácie (Kn ésl et al., 1986). V sa
m otnej oblasti kremniokého poľa sa prí
tomnosť medenej m~nerahzácie a spona
dicky i molybdenitu konštatovala i v in-
t r uzívnych 
vu:lkanickej 
priestoroch 

horninách zlatostudnianskej 
formácie v medzižilných 

I. žilného systému. Geoche-
m ické a geofyzikálne indície medenopor
fýrovej mineralizáoie sa zistili hlavme 
v západnej óasti Krem nických v rchov 
(okolie Rematy) a n a severe rajónu (širšie 
okolie Turóek,a). 

Úalšie rudné rajóny stredoslovenských 
neovulkanitov 

Metalogeneticky perspektívne územie 
v širšom okolí Pukanoa, kde sa v súča,s

nosti uskutočňujú r ozsiahle vyhľadávacie 
práce (súčasť noV'obansko-kľakovského 

rudnéh o raj ón u) , j e opísané v časti o geo
logickoprieskumnej činnosti v Štiavnic
kých v r choch . Ďalšie oblasti st redosJ.oven
ských neovulk,anitov (zvyšok novobamsko
kľakovského rudného ra jón u , rudný raj ón 
Poľana - Ja vorie v zmysle Ilavskéh o, 
1976) boli v u plyn ulých 35 rokoch skú
m ané iba okr aj ovo, a to hlavne v období 
počiatkov prieskumu v 50. ro koch. V sú
lade s koncepčnými cieľmi slovenskej 
geológie po roku 1969 sú tieto územia 
predmetom prác základného geologického 
a tl.ož1skového výskumu. Rozsiahlejšie 
priieskumn é práoe sú t u n aplánované až 
v 9. 5RP. 

Novobanské drahokovové žily, v m inu
losti pomerne intenzívne exploafované, 
boli objektom iba rekognoskačných prie
skumných prác, ktoré, pochopiteľne, ne
mohli priniesť zásadnejšie zmeny v n ázo
roch na neperspekiívnosť tohto ložiska. 
Prieskumné práce nepatrného rozsah u sa 
v 50. až 60. rokoch realizovali tiež v okolí 
vyťaženého ložiska rúd farebných kovov 
Ján Nepomucký pri Veľkom PoLi, v oko
lí výskytu Cu v Kuliarovej dolime a rý
dzej síry pri Ka.linke v Javorí. 
Počas šlichovacích prác v Kremnických 

vrchoch bola zošlichovaná i oblasť pohoria 
Vtáčnik, predtým orientačne ti Poľana 

(Knés:l et al., 1972). Boli ident ifikované 
viaceré mechanické sekundárne aureoly 
HgS (najvý,raznejšia pri Cérovej vo Vtáč
niku) a nevýrazné anomálie Au (okolie 
Prochota). Prospekčný význam zistených 
anomálií sa zatiaľ bližšie neskúmal. 

Ú alšie smery rozvoja geologického prie
skumu v stredoslovenských neovulkanitoch 

V roku 1984 sa zdroje v oblasti stre
doslovenských n eovulkanitov na základe 
komplexného prehodnotenia doterajších 
g eologických, ložiskových, geofyzikáln ych 
a ďalších poznakov prognózne zhodnotili 
prvý raz. Ako hlavné prognózne oblasti 
kontrastne vystupujú širšie územia Štiav
n ických a K r emnických vrchov, kde sú 
najväčšie predpoklady ďailšieho rozvoja 
d omácej surovinovej základne rúd fareb
ných a drahých kovov. Pozoruhodné sú 
t iež poznatky o m ožne j prítomnosti n etra
dióných surovín hliník a v oblasti st rato
vul'.kánu Javorie. 

Geologický prieskum v Štiavnických 
virchoch v období najbližších 10 a ž 15 r o
k ov sa bude rozvíjať v zmysle koncepcie 
S lovenského geologického úradu . P Pi.oritne 
sa zameriava na vyhľadávanie a priesk um 
centráLnej zóny štiavnického stratovulká
nu, h lavne na hlbšie úrovne ložiska Banská 
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Štiavnica v jeho centrálnom a južnom rud
nom poli, ako aj v priestore bane Rozália 
v Hodruši. V tomto období bude ukon
čená Nová odvodňovacia štôlňa, nové 
šachty Roveň a Rozália. Rovnako sa 
ukončí a zhodnotí predbežný prieskum na 
2. hlbkovom obzore v centrálnom rudnom 
poli z Novej šachty v Banskej Štiavnici. 
V celej šírlke sa rozvinie vyhľadávací 

prieskum na dedič;nom obzore južného 
rudného poľa s využitím šachty Maximi
lián a Roveň, lokalizovaných v katast ri 
obce štiavnické Bane. 

V priebehu najbližších 5 až 8 rokov sa 
predpokladá ukončiť vyhľadávací prieskum 
na polymetalickej rudnej štruktúre Ján -
Benedikty pri Vyhniach. Po zhodnotení 
vyšších et.áp prieskumu a ich očakávaných 
pozitívnych výsledkov pribudne v Štiav
nických vrchoch ďalšia nová ťažobná ka
pacita pre domáoe hutnícke spracováv,anie 
týchto rúd v Bruntáli. 

V roku 1991 sa ukončí 1komplexné geo
logicko-geofyzikáJne prehodnotenie po
v rchu centrálnej zóny štiavnického strato
vuu.kánu a jej blízkeho okolia v mierke 
1 : 10 OOO , zavŕšené novou geologickou 
a prognóznou mapou rovnakej mierky. 
V nadväznosti na túto úloh u sa ukončí vy
hľadávací prieskum zameraný na overenie 
lokality Vysok á - Šement1ov. Rozvinú sa 
geologické práce na ďalších lokalitách vy
m edzených podľa stupňa dôležitosti na zá
klade komplexného prognózneho zhodno
tenia širšieho sledovaného územia. 

Predpokladá sa začiatok vyľíľadávacieho 
p rieskumu kombinovanou metodikou po
mocou banských a vrtných prác na poly
m etalickej rudnej štruktúre pri Pukanci, 
k de očakávame i overenie nových zásob 
driahokovových, hlavne strieborných rúd. 

V Kremnických vrchoch sa prvoradá p o
zornosť bude venovať centrá,lnej časti 

k remnick éh o poľa, kde v s úlade s ťažob-

nými zám ermi závodu Rudné ba ne Krem
nica bude do roku 1990 preskúmané na 
úrovni zásob kat. C-2 severné i južné 
smer,né pokračovanie ložiska Štu rec. 

Závereónou správou s kvantifikovaný
mi prognóznymi zdrojmi kat. P-1 sa v roku 
1988 ukončí vyhľadávací priesk um v se
vennej časti poľa, kde doterajšie výsledky 
poukazujú na reálnu možnosť overenia 
priemyselných zdrojov komplexných dra 
hokovových polymetalických r ú d v hib
kovom pokmčovaní I. ž1lného systému. 
Súčasne sa touto úlohou získaj ú základné 
poznatky o hydrogeologických pomeroch 
pod Hlavnou dedičnou štôlňou, čo vytvorí 
predpokLady p re zásadné prieskumné rie
šenie hlavných prognóznych kapacít krem
nického ložiska, ktoré sa nachádzajú v hib
kových . ú rovniach, k toré predchádzajúca 
ťažba n edosiahla. Uvažuje sa, že hlbkový 
prieskum v oblasti Kremnice sa začne 

v rokooh 1989 až 1990 (zahustenie povrcho
vých vrtov, rekonštrukcia šacht y Ľudovi
ka, banský prieskum) s cieľom zabezpečiť 

dostatočné prírastky zásob klasických dra
hokov,ových rúd pre kontinuálne pokračo
vanie ich ťažby po roku 2000, keď sa vy
ťaž.í ložisko Šturec. Hlavným cieľom tých
to prác by však malo byť postupné vyhľa
dávanie a overovanie komplex ný ch draho
ikovových polym etalických rúd, k t oré by 
po r-oku 2000 mohli predstavovať zdroj 
koncentr átov p r,e Bruntál. 

V súlade s výsledkami progn ózovania 
medenoporfýrových r úd v celej oblasti 
stredoslovenských rneovulkianitov a s dote
rajšímii pozootkami z ich vyhľadávania sa 
v ,najbližšom období vykoná prieskum za
meraný na vyhľadávanie ich p rimárneh o 
zdroja, a to hlavne v Remate a Turčeku. 

Ďalšie prieskumné práce, k toré zabez
pečia n ové príra stky zásob, sa predpo
kladajú južn e a západne od ťažobného Jo
žiska Hg rúd Veľká studňa v 8. 5RP. 
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Vzťah geologického vývoja, ložiskotvorných procesov 
a prognózneho hodnotenia zdrojov nerastných surovín 
gemerika 

Geologický prieskum, n. p., geologická oblasť, Garbanova 1, 040 11 Košice 

Doručené 15. 2. 1988 

OTH0meHHll re0JI0ľHqeCK0ľO p a3BHTHll, P Y/.\006pa3y 10m;HX npo n;eccoB 
H npOľll03HOH on;eHKH HCT0qHHK0B Il0JICJHl,IX HCK0naeMbI X r e Mep .11Ka 

Cm:1IIICKO-reMepcKoe PY/.\OľOpMe (reMep HI<YM) B paM I<ax 3arra,l.\Hb!X Kap
rraT BI<m o qaeT ÔOJibIIIe Bce ro PY/.\Hb!X M eCTOP Q)I<,l.\eHM11. 3 TO rrpeJK,o;e BCero 

,KMJibHbie ľM/.\POTepMaJibHb! e MeCTOpOJK,l.\CHY.!51 (JKeJie30, M e,l.\b, cyp bMa, ce
pe6po, 30JIOTO, HMKeJib M I<OÔaJibT), CTp aTHCÍ)OpMHbJe IIOJIMMeTaJIJ:1q ec1<He 
MeCTOPWK,l.\eHM51 (Me,l.\b, CBMHeL(, L(HHK) {:B513 aHb!e C 6a3aJibTOBO-KepaTO
cprrpoBb!M BYJIKaHM3MOM, M eTaCOMaTHLiecru ce ,KeJie3 0-Kap6oHa TOBbie J,:I Mar

He3HTOBbie M e CTOpOJK,l.\emrn:. B ITOCJie,l.\HMe ľO,l.\bl Ôb!JIO Hal1,l.\eHo M MeCTO

pQ)K,l.\eHHe OJI0B51HHb!X P Yl-\, B pa6o Te aHam:13MP YlOTC51 r e He TMLieCKHe Kp11-
Tep1111 M HHepaJIH3aL(HM C aITJIMKa L(Mel1 ITJIMTO-TeKTOHMqecKOľO M O,l.\eJI51 rra
JIC03011CKOfO 6acce11Ha r eMepMKa. 3aKJI1QqeHMeM K3,K,l.\Oľ0 nma M e CTO· 
P OJK,O:eHMl1 Bb!LIJieHeHb[ p aii:OHbl rrpOľH03Hb!X MCTOLIHMKOB P YJIHOfO Cb! pb51, 

Relations between geological development, ore genesis and prognostic 
forecast of ore deposit occurren ces in the Gemeric unit 

Most of the West Carpathian ore deposits occur in the Spišsko-gemer
ské rudohorie Mts . (Gemeric unit). These are hydrothermal ore veins 
(iron-copper, antimony-silver-gold and nickel-cobalt ores) , strata-bound 
base-metal deposits (coppPr-lead-zinc ores) related with volcanites of 
basalt-keratophyre composition and metasomatic siderite as well as 
magnesite deposits. Even deposits of t in ore have recently been dis
c.=er-ed in the area. Genetic conditions of ore generation are discussed 
in the paper using plate-tectonic model of the Gemeric basin develop
ment in Paleozoic t íme. Finally, for each of the indicated type of ore 
deposit, the areas of prognostic sources of ore accumulation are indi
cated. 

Vplyv teórie platňovej tektoniky rua ob
jasňovanie geologických, tektonických 
a met alogenetických procesov j e vo svete 
t aký veľký, že ju musím e brať do úvahy. 
P redchádza jú ce rok y 1sa u nás vyznačovali 
akýmsi váhaním pri aplikácii postulátov 

platňovej t ek toniky, · hoci sa objavili po
zoruhodné práce o tej t o problematike a j 
z oblasti Západných Karpát. 

Bolo by veľmi prospešné dešifrovať celý 
geologický výv oj Západných Karpát z po
hľadu platňovej tektoniky, t . j. od pre-
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kambria až po recentné geologické uda
losti, stanoviť hlavné vývojové a defor
mačné etapy a týmto etapám, ako a j ich 
litologickým, magmatickým, metamorfným 
a tektonickým procesom prisúdiť ich meta
logenetický význam. Na takomto podkla
de by sa mali lokalizovať zóny, tektonické 
jednotky až lokality, ktoré by mohli byť 
nositeľom určitého (možno aj nového) 
typu nerastnej suroviny. To si vyžaduje 
p omocou f~ciáilnej analýzy litolog:icko-tek
t onických jednotiek, petrológie hornín 
(najmä magm atitov) a dešifrovaním meta
morfných procesov rekonštruovať sedi
mentačné paleobazény, geotektonické po
zadie magmatickej aktivity, ako aj paleo
hydroteriem, ktoré podmienili vznik napr. 
stra tiformných 1ožísk nerastných surovín, 
ako aj ďalšie t ektonické a m etamorfné 
udalosti. Pozorovania a skúsenosti z roz
ličných častí sveta poukazujú na to, že typ 
kôry zohral v 6ase, keď prebiehali určité 
geologické procesy, jednu z rozhodujúcich 
ú1oh aj pri vzniku rozličných typov ne
rastných surovín. O iných rudonosných 
formáciách uvažujeme v období riftingu 
a o iných v subdukčno...,kolíznom období. 
Vývojové a deformačné modely by mali 
byť syn tézou výsledkov podrobnéh o ana
lytického štúdia. Analýzu vývoja stavby 
Západný-eh- Karpát treba urobiť až po 
najmladšiu zlomovo-blokovú st avbu (resp. 
začať ňou), ktorá staršie geologické feno
mény porušila, silne deštr uovala, ale kto
rá sa v určitých oblast iach stala prostre
dím pre uplatnenie sa mladého m agmatiz
mu, ale aj mineralizačných pochodov, 
ktoré sú časovo , resp. ,aj geneticky späté 
s touto neogénnou magmatickou aktivitou. 

Množstvo geologických a t echnických 
prác, ktoré s.a r ealizuj e v obla><ti Zipad
ných Ka-rpát , poskytlo už mnoho zau jí
mavých výsledkov týkajúcich sa tak ich 
stavby, ako aj metalogenet icko-ložis:kovej 
problematiky. Ukazuje sa :napr ., že strati
formné polym etalické zrudnenie gemerika 

zodpovedá určitej časovej a geotektonic
kej etape vývoja staropaleozoického bazé
nu s vývo jom bimodálnej vulk,anickej for
mácie a že m á stabilné miesto v l it ostrati
grafickej sekvencii. Je to dobrý model 
nielen pre gem erikum, ale aj pre iné sta
ropaleozoické ,oblasti Západných Karpát, 
kde je inten zita m etamorfózy väčšia . Ob
lasť gemerika a Malých K arpát je vh odná 
na po.súdenie významu čiernych bridlíc, 
a to najmä pre ich met.alonosnosť , resp. 
ako zdroj kovov pri mineralizačných pro
cesoch, ale aj z hľadiska energetických 
surovín. P ostupne sa objasňuje aj úloha 
metamorfózy, a k o význam n ého činiteľa 

pri metalogenetických procesoch v geolo
gickom vývoji Západných Ka rpát. V ge
m eriku sa postupne zhromažďuj ú. ú daj e 
o metamorfogénnom pôv,ode hydroteriem, 
z ktorých vznikali žilné ložiská. In tenzita 
metamorfózy, a k o aj východiskové hor
ninové prostredie tzv . pestrých sérií sú 
príznačné pre volfrámonosn é a zlatonosné 
(resp. vzácnokovové) formácie. Z toho po
hľadu treba hodnotiť aj úlohu g ranitov 
(najmä Sn-Mo m ineralizácie) pri ložisko
t vorných procesoch, i ch časový a genetic
ký vývoj, ako a j ich geotektonické poza
die. 

B-alším rozpracovaním vyššie uvedených 
poznatkov a nám etov týkaj úcich sa stavby 
a metalogenézy Západných Karpát ey sa • 
malo dospieť nielen ku globálnemu, ale až 
k lokalitném u progn óznem u oceneniu ne
rastného po ten ciálu nášho územia. 

Geologické pozadie hodnotenia ložiskotvor
ných procesov 

V Spišsko-gemerskom rudohorí (ďalej 

foa SGE) sme sa o to pokúsili predovšet
kým realizáciou projektu SGR - geofyzi
ka . začiatkom roku 1976, keď sa prezen
tovala platňovotektonioká interpretácia vý
voj a stavby a meta-logenézy (Grecula, 
1982). Platňovotektonické pozadie riešenia 
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mnohých sporných otázok gemerika nie 
je bezproblémové, naopak, vynorili sa ďal

ši e problémy včítane metalogenetických, 
s ktorými súvisí aj posudzovanie rudného 
potenciálu oblasti. 

Vážnym teoretickým problémom, ale 
s praktickým dosahom, je napr. stanovenie 
modelu vzniku žilných rudných ložísk. Do
terajšie predstavy vzniku rúd, najmä žíl, 
sa geneticky spájali s intrúziami granitu, 
ktorý mal byť aj zdrojom kovov. Takmer 
súčasne so svetovým vývojom názorov na 
genézu ložísk na prelome sedemdesiatych 
a osemdesiatych rokov aj komplexné geo
logické práce v SGR priniesli údaje, že 
podstatnej časti žilnej a met.asomatickej 
mineralizácie treba pr~sudzovať iný zdroj 
zrudnenia (energetický aj materiálový), 
ako sú granity. Vytvoril sa metamorfný 
model zrudňovacích procesov (Grecula, 
1982), podľa ktorého vznik roztokov (fluíd) 
a ich obohacovanie sa o kovové prvky sa 
deje počas metamorfózy sedimentárnych 
a vulkanických komplexov, z ktorých sa 
uvoľňovali nielen H20, C02, HCl, ale aj 
kovy, ktoré sa prenášali po vhodných 
puklinových systémoch do vyšších, chlad
nejších častí zemskej kôry, kde sa vyzrá
žali. Tento model pre gemerikum ďalej 

, rozpmcoval Radvanec (1987). Uplatnenie 
spomenutého modelu vzniku rudných žíl 
znamená, že v oblastiach, k de sa nachá
dzajú vyss1e metamorfované horniny 
(vrchná časť amfibolitovej fácie, graniti
zác1a), nemožno očakávať žilné ložiská si
deritovo-sulfidickej formácie. Preto sa vý
voj žíl v SGR nedá oiíakávať v t zv. hlu
chých centrálnych zónach pohoria (skry
tých žilných štruktúrach), pretože v tej
to oblasti sú prítomné horniny s vyš
šou metamorfózou. Preto ani v ostatných 
:kryšta1inických oblaistiach Slovenska ne
možno očakávať spišsko-gemerský typ mi
neralizácie. Na druhej strane v prostredí 
vyšších metamorfitov sa vyskytujú Sb, As, 
Ag, Au žily, resp. vzácnokovová mínera-

lizácia. Z vyššie· uvedeného dôvodu pod
statne stúpla vážnosť a potreba petrolo
gického a petrometalogenetického štúdia 
metamorfitov pre prognózne oceňovanie 

priestorového r0zmiestnenia žíl (ktoré si 
však vyžaduje aj moderné prístrojové 
vybavenie, resp. medzinárodnú spoluprá
cu). So štúdiom metamorfózy teda súvisí 
aj určovanie dosahu hÍbky žíl, čo je váž
ny~ problémom híbkovej perspektívy žil
ných ložísk SGR, a teda aj orientácie vy
hľadávacieho prieskum u. Pri hodnotení žíl, 
ktoré sú z nejakých príčin nepriaznivo 
vyvinuté v tých častiach, kde sa skúmali, 
sa často uvádza, že priaznivý m ôže byť 

práve híbkový vývoj žily, a nezvažujú sa 
spomenuté genetické podmienky, teda, či 

je vôbec predpoklad, aby tam žila už 
mohla vzniknúť. 

Vypracoval sa aj model vývoja paleo
zoických sedimentačných bazénov geme
rika z pohľadu platňovej tektoniky (Gre
cula, 1982). Ukazuje sa, že pre riftový 
model vývoja staršieho paleozoika je naj
viac údajov. Podľa tohto modelu existoval 
oceánsky bazén, ale aj nadväzuj úce bazé
ny s prechodným a kontinentálnym ty
pom kôry. Takéto geotektonické pozadie 
vzniku rozličných typov sedimentov 
a magmatických hornín v rozličných čas
tiach sedimentačného priestoru sa odrazilo 
aj pri neskoršom formovaní sa ložísk rúd. 
Na základe toho potom v jednotlivých 
dnešných zónach (tektoniokých jednot
kách) gemerika očakávame iba určitý t yp 
mineralizácie žilných alebo stratiformných 
ložísk: Z t ohto pohľadu sa mení aj pred
stava o priestorovom zonálnom usporia
daní ložísk. Možno povedať, že každá tek
tonická (príkrovová) jednotka, k t orá ob
sahuje určitú časť výplne pôvodného sedi
mentačného priestoru, má aj char akteris
tický typ zrudnenia, odlišujúci sa od su
sedných t ektonických jednotiek. Na tomto 
základe zm enu mineralizácie v priestore 
(tzv. zonálnosť mineralizácie) a prognózne 
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hodnotenie rozličných typov minenalizácie 
v jednotlivých tektonických jednotkách 
hodnotíme rozdielne. 

Zistila a preukáz.al.a sa príkrovová stav
ba gemerika, a to tak variské príkrovy, 
ako aj alpínske tektonické štrukitúry. Vy
riešenie štýlu stavby (t. j. vrásovo-prešmy
kovej, príkrovovej, blokovej, prítomnosť 

veľkých strižných zón) znamená :aj ziste
nie tektoniokých štruktúr vhodných na 
vývoj a zachovanie rudných telies, resp. 
na ich deštrukciu. Jednoznačne sa potvrdi
lo, že ložisková zóna na severe g,emerika 
(iba od Mlynkov po Gelnicu) je najpriaz
nivejšia situácia pre zabezpečenie nových 
zdrojov sideritových a sideritovo-sulfidic
kých rúd žilného typu. Okrem známych 
žíl s.a potvrdzuje prítomnosť predpokla
daných žíl (Hudáček et al., 1987). 
, Na základe mnohých ďalších údajov 

vychádzajúcich z prác veľkého kolektívu 
geológov a geofyzikov pracujúcich v SGR, 
ale najmä na základe údajov zhrnutých 
v záverečných a čiastkových správach 
projektu SGR - geofyzika (Grecula, Ku
charski et al., 1981; Grecula, Kucharič 

et al., 1985; Grecula et al., 1984) sa pokú
sime načrtnúť h1avné genetické kritériá 
ložísk, .ich vyhľadávacie príznaky a prog
nózne ocenenie. 

Genetické kritériá mineralizácie, príznaky 
jej vyhľadávania a prognózneho hodnotenia 

Žilné ložiská komplexných rúd 

Hodnotenie ž.ilných ložísk SGR z po
hľadu terajších kritérií ich využívania 
(ťažby) a súčasne z geologického pohľadu 
je rozporuplné. Platí a v zásade bude ešte 
platiť tendencia, že prieskum na žilné 
typy sa v budúcnosti bude obmedzovať, 
resp. sa sústredí do oblastí existujúcich ťa
žobných závodov. 
Ťažko možno očakávať, že v SGR pri

budne ďalšie veľké ložisko typu Rudnian, 

Sloviniek, Gelnice a Rožňavy. Podľa roz
ličných štatisticko-prognostických úvah 
(GLŠ - SGR; Bartalský et al., 1973) jed
no veľké ložisko v SGR ešte chýba. Ak 
by to bola p ravda, najskôr ho možno ob
javiť v severogemerickej -zóne. 

SGR je v šak bohatšie na stredne veľ

ké ložiská (pod ložiskom sa rozumie aj 
v1ac žíl vedľa seba) žil.ných typov, rádove 
s 3-5 mil. ton rudnej zásoby. Pnavda, 
rnajviac je malých ložísk (cc:a 1 m il. ton 
zásob). Takže hoci prognóznych zdrojov 
komplexných rúd žilných typov v SGR je 
asi 180 mil. ton (Grecula et al., 1984), ich 
využiteľné množstvo pri súčasných stimu
loch ťažby j e asi 15- 20 %. 

To je asi limitujúcim faktorom ďalšieho 
prieskumu žilných ložísk, lenže žilné lo
žiská budú v nasledujúcich rokoch naďa
lej tvoriť najväčší rudný potenciál SGR, 
resp. ťažobnú základňu v SGR. Preto 
problém získavania všetkých (alebo väč

šiny) prvkov z rúd SGR je už rnky prvo
radým problémom ekonomického zhodno
tenia rúd SG R, a tým aj celej geologicko
ložiskovej problematiky v SGR. 

Z analýzy tektonických štruktúr SGR 
vychádza, že časť SGR na východ od spoj
nice Kojšov - Zlatá Idka je silne t ekto
nicky postihnutá a žilné ložiská sú zne
hodnotené. Upozornili sme na to v správe 
SGR-východ, kde sme uviedli, že .an i také 
indície, ako je Vodná baňa, nemajú pre 
uvedený dôvod perspektívu. Najnovší 
prieskum to potvrdil (Daniel, Miháľ, 1986). 
Podobne možno hovoriť aj o medzevskom 
príkrove. Z priaznivej bilancie treba vy
ňať aj ložiská, ktoré sa dostali do veľkých 
tektonických pásiem (strižných zón) , ako 
tnansg,emerické, smolnícke, košicko-marge
cianske, betliarsko-dobšinské a i., a ktoré 
sú šošovkovi té (väčšinou by sa ovenili iba 
malé rudné šošovky). Perspektívne sú 
teda iba väčšie tektonické bloky, k toré sú 
menej porušené a majú vhodné litologické 
prostredie, p riaznivý tektonický štý l a sú 
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mimo zón vyššej metamorfózy a mimo 
širokých .;;trižných zón. 
Zohľadňuje to aj nasledujúce hodnote

nie: 
1. Najperspektívnejšia je severogemeric

ká zóna (čo je známe), a to od Mlynkov 
po Zakar ovce. Avšak aj v tejto zóne sa 
ukazuje, že niektoré úseky sú menej 
perspektívne až neperspektívne. Novo
veskohutianske ložJiskové ,pásmo od Ha
niskovej po Dobšinú je vti:ahnuté do ši
rokej strižnej zóny a je silne tektoniaky 
znehodnote né. V tejto oblasti je aj vuLka
nické súvrstvie permu, s ktorým novo
veskohutiansky typ žilnej mineralizácie 
najviac asociuje, veimi slabo vyvinuté, čo 
tiež znižuj e perspektívu tejto oblasti. 

Gre t1i:anske žilné pásmo sa od osady 
Biele Vody až takmer po sedlo Gretla 
viaže na úzku (100- 200 m) tektonickú 
zónu, značne zošupinatenú, v ktorej sú 
miestami komplexy karbónu vyzdvihnuté 
až na povrch. V tejto gretlianskej tekto
nickej zóne s.a vyskytuje aj spomínané 
žilné zrudnenie . Väčšina známych žíl tohto 
pásma, v minulosti ťažených alebo preskú
maných, je šošovkovitá a leží v myloniti
zovanom horninovom prostredí. Je to za
príčinené aj tým , že grehlianske ži1né pás
mo je v spomínanej oblasti na povrchu 
v nadmorskej výške 700-1000 m, kde s.a 
silne prejavuje ,aj vplyv vertikálneho čle
nenia zlomov, a teda aj intenzívnejšieho 
porušenia žíl. Pret,o by bolo vhodné pre
skúmať toto žilné pásmo v úrovní 
300- 700 m n. m. 

Mlynské žily západným smerom vchá
dzajú do mlynskej tektonickej zóny a sú 
tektonicky znehodnotené. Východným 
smerom až po Grajnár sú v kremeňovom 
vývoji s početnými indíciami v permskom 
súvrství južne od Kno:ly. Aj keď ich vývoj 
v podloží permských zle pencov by mal byť 
priaznivý, je predpoklad, že by tu väčši
nou už mali byť spodné časti žíl, a to aj 
s prihliadnutím na vyššiu metamorfózu 

hornín rakoveckého prí1krovu. Bolo by 
vhodné tento predpoklad preveriť. 

Ráztocké žily smerom na západ prechá
dzajú do kremeúového vývoja. Hlbkový 
dosah zrudnenia ráztookých žíl od severu 
na juh (od gretlianskych žíl) je veľmi 

pravdepodobne postupne plytší, a t eda 
menej perspektívny. 

Žily medzi obcou Hnilec, Óierna Hora , 
Nálepkovo, Ša,ikán predstavujú väčšinou 

už spodné časti žíl. Niektoré z nich u ž le žia 
v amfibolitoch. Ich i::erspektíva je veľmi 

obmedzená a zmenšuje ju aj silná tekto
nická porušenosť územia. Podobná situácia 
je aj východne od Nálepkova a medzi 
švedlárom a Starou Vodou. 

Oblasť Bindt - Závadka - Rudňany 

sa v ostatných rokoch intenzívne skúmala 
a skúma s priaznivými výsledkami v rud
nianskej oblasti. Objavili s.a n ové žiJné 
štruktúry Matej a Jakub (Hudáček et al., 
1987) s kvalitným zrudnením a je nádej , 
že severnejšie od nich by sa mohli vysky
tovať ešte ďalšie žily, ktoré by spolu so 
Severnou žiilou a žilou ZLatní.k m ohli vy
tvoriť nové ložisko Rudňany. Aj staré lo
žisko Rudňany (žila Draždiak, Hrubá 
a ZapáJen ica) ešte poskytuje nádej na ob
jave nie m enšieho prírastku zásoby v zá
padnej časti žily Draždiak. Skúma sa ,aj 
východné pokračovanie rudnianskych žíl 
v podloží mezozoika GaJmusu. Západný 
okraj rudnianskych žíl je dosť výrazne 
poznačený deštrukciou na rudnianskej zlo
movej zóne smeru SV-JZ, kitor á sťažuj e 

ich hľadanie sm erom k Závadke a Bindtu. 
Staré ložiskové rajóny Závadka a Bindt sú 
veľmi málo priaznivé na význ amnejšie 
akumulácie rúd a ložisko Bindt je u ž vy
ťažené bez priaznivého híbkového vývoja 
žíl. Nádejnejšie je hľadať v severných čas
tfach Bindtu a Závadky, kde by mohol 
pokračovať gretliansky rudný ťah (Hudá
ček, 1987, 1988). 
Oblasť Slovinky - Gelnica sa tiež skú

ma s veľmi priaznivými výsledka mi (Hio-
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varcsy, Badárová, 1987), a to najmä v rie
šení hlbky a západného pokračovania slo
vinskej Hrubej žily. V západnej časti La
cemberskej doliny sa však perspektíva slo
vinských žíl výrazne zmenšuje a za hor
ským hrebeňom smerom k švedláru 
a Starej Vode je minimálna. Treba oča

kávať, že aj hibkový vývoj gelnických žíl, 
a t o aj žily Krížovej, bude menej priaz
nivý (spodné časti žíl). . 

2. Oblasť Rožňavy je rudným rajónom 
s vysoko perspektívnym rudným revírom 
Mária (blok Kalvária) a rS dožívajúcim re
vírom Rožňava-baňa (blok Tureckej). 
V oblasti vrchu Turecká je preskúmaný 
a takmer vyťažený celý hlbkový interval 
žilných štruktúr. HÍbka žíl medzi 29. a 35. 
hor izontom predstavuje najspodnejšie časti 
žíl (zóna vzniku žíl) bez ďalšej perspektí
vy. Nepatrná nádej na prírastky zásob je 
v severozápadnej časti Tureckej a v pod
foží karbónskych hornín. Veľmi priaznivé 
sú výsledky prieskumu žHy Már.ia i novo
objavenej žily Strieborná (Abonyi, 1978; 
Rozložník, Mesarčík, 1985) a súbežných žíl. 
J uhozápadné a severovýchodné ukončenie 
žíl bude v súbežných zlomových zónach 
smeru SZ-JV v doline rieky Slaná 
a v oblasti Čučmy. Blok Kalvárie je oproti 
bloku Tureckej poklesnutý, preto spodné 
časti žíl tu môžu byť nižšie, aiko je to 
v oblasti Tureckej. Žiaľ, podrobnejšie 
g eolog,ické hodnotenie rudného revíru 
Mária sa iba začalo , preto naše úvahy sú 
veľmi orientačné. Tretia oblasť r.ožňav

ského rudného rajónu (Rákoš, Rozgang) je 
ma prírastky zásob veľmi málo perspektív
n a predovšetkým pre n epriaznivý hlbkový 
vývoj ží1l. 

3. Oblasť Krásnohorské Podhradie -Drna
va-Pača má Litologiické prostredie vhodné 
p re priaznivý vývoj žíl (metapsamity, por
fyroidy), aj pre ich dobrý hibkový dosah. 
Nepriaznivým faktorom je široká smol
n ícka tektonická zóna a z juhu rožňavská 
zlomová zóna, v ktorých sa žily zachovali 

iba útržkovite. Ale aj napriek tomu s i táto 
oblasť zaslúži preverenie v blokoch s m en
šou tektonickou porušenosťou. 

4. V súvislosti s pripravovanou ťažbou 

na Jedľovci by otázka hlbky a východné
ho pokračovania ložiska smerom na V, ako 
aj východné pokračovanie ložisk.a Humel 
mala byť a k tuálna už v nasledujúcom de
saťročí. 

5. Oblasť Prakovce - Perlová dolina -
Kojšov s početnými žilami a s pred pokla
daným priaznivým híbkovým aj smerným 
vývojom pat rí k tým, ktoré by v blízkosti 
Gelnice mohli vytvoriť ťažobnú bázu s via
cerými menšími ložiskami. 

Antimonitov é rudy 

Antimonitové rudy sa viažu na stredný 
pruh SGR, r esp. na humelský prík rov. Ich 
výskyt n esúvisí s prítomnosťou (výv ojom) 
tej-ktorej t ektonickej jednotky. Majú t ieto 
zákonitosti výskytu: 

- Obyčaj ne sa vyskytujú oddele ne od 
žíl sideritovo-sulfädiokej formácie (okrem 
malých výnimiek). 

- Sú v prostredí vyššie termicky meta
morfovaných hornín. 

- Príznačná je blízkosť grani,tu. Vo vý
chodnej časti SGR sa zrudnenie začína 

30- 70 m, v strednej iíasti 70-150 m 
a v západnej časti 100- 300 m na d gra
nitom. 

- Priama väzba s granitom n ie je, 
preto ani pmpovrchový výskyt granitu ne
indikuje nutnú prítomnosť Sb zrudnenia. 

- Charakteristická je blízka p r ítom
nosť čiernych metapelitov (najmä v pod
loží, žily sú naopak väčšinou v očkatých 

zelených m etapelitoch). 
- Často sia vyskytujú v zónach tekto

nického drvenia (sekundárny, pominerali
začný jav, k torý je veľmi významný), t ak
že smerný priebeh žíl je často postmine
ralizačne usmernený a v dôsledku t oho sú 
rudné telesá veľmi šošovkovité a deš-
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t r úované. 
- Spodné časti žíl sú väčšinou k re

meňovo-antimonitové s Au, vrchné, vykli
ňujúce Čla.sti žíl obsahujú galenit, sfalerit , 
a le aj siderit a chalkopyrit. Prechod do 
k omplexných sidevitovo-sulfidických rúd 
n ie je známy. 

- Tak ako iné žily, aj Sb žily majú 
pásm ový priebeh. Významne sa však 
upla tnila bloková stavba (vertikálny po
h yb po zlomoch je 100-600 m, čo zna
m en á, že pri cca 300 m vertikálnom inter
vale vývoja zrudnenia na hranici blokov 
sa S b zrudnenie môže končiť alebo mčí
nať). 

- Pri vyhľadávaní Sb ložísk je vždy 
a kt uálna otázka prítomnosti Au na tomto 
t ype ložísk, a to tak v centrálnych čas

tiach rudných telies, ako aj v spodných, 
väčšinou už iba kremeňových oostiach žíl. 
Tento typ zrudnen1a je vlastne v SGR 
n ajperspektívnejší na zabezpečenie zásoby 
Au rúd. 
Vyhľadávanie antimonitových rúd má 

t iež svoje špecifiká: 
- V pásmach výskytu Sb zrudnenia 

možno očakávať aj ďalšie neznáme žily, 
a to v rámci väčšieho (km) t ektonickéh o 
blok u. 

- Treba dôkladne poznať blokovú stav
bu, , metamorfný stupeň premeny hornín, 
morfológiu (teda aj rozmiestnenie) gr:anitu 
a pochopiteľne geologickú stavbu na pod
k lade modernej geologickej m apy, čo je 
p rvý stupeň k hodnoteniu územi<a. Napr. 
tek tonický blok na povrchu bez indícií Sb, 
ale v hlbke 300-600 m so zvýšenou meta
morfózou a granitom môže mať Sb zrud
nenie 100-300 m pod povrchom, v iných 
podmienkach aj hlbšie. 

- Priame geofyzikálne vyhľadávanie 

Sb žíl j e obyčaj ne neúspešné. Nepriame 
geofyzikálne údaje p omáhajú získať ob
jektívnej ší geologický obraz o území. Ale 
to je momé iba v tedy, ak sa všetky fyzi
kálne pr ofily ver ifikujú a geológ súčasne 

odoberie litogeochemické vzorky. V opač

nom prípade sú geofyzikálne m eran ia 
málo prospešné. 

- Pri geochemickom vyhľadávaní sa 
Sb zrudnen ie neprejaví zvýšeným obsa
hom Sb (obsah Sb v čiernych metapelitoch 
s lyditmi niekoľkonásobne prevyšuje k1ar
kové hodnoty), ale ak sú vrchné časti žíl 
ešte pod povrchom, tak zvýšeným obsa
hom Pb, Z n, Bi, As; hlbšie časti žíl zase 
asociáciou Sb, Bi, As. Výsledky hornino
vej geochém ie je opäť nutné kon fro nto
vať v teréne, pretože dosť podobné aso
ciácie sa ob javujú v pásmach čiernych 

br~dlíc, ale aj vo viacej metamorfovaných 
horizontoch rudonosných komplexov st ra
tiformného zrudnenia ( čo sa v t er éne ľah
ko odlíši). 

- Pri geologickom mapovaní t r eba vy
členiť zóny intenzívnej krataklázy, pretože 
v týchto zónach nie je ani pr,i priaznivých 
iných krdtér iách pravdepodobné, a by sa 
zachovali významnejšie telesá zrudnenia. 

........:. Dlhodobé skúsenosti ukázali, že vy
hľadávať a lebo technickými prácam i skú 
mať iba jednu žilu či m alú oblasť (pokiaľ 

nie je už p redtým detaiLne rozpracovaná) 
nie je úspešn é. Najmä etapa vyhľadávamia 
by s,a mala sústrediť na vybrané (tzv . ano
málne) celky. Zachovanie metodickej po

stupnosti by malo byť nutnosťou všade 
okrem starých banských úsekov, kde po
dľa archívnych mater iálov možno p rojek
tovať techn ické práce. 

- Účelnosť banských prác pre p r iesk um 
Sb Jožísk je všeobecne =áma. Pot reba 
dlhých prekopov naprieč pr,edpokladaný:mi 
zórnami je najoptimálnejšia pre nájdenie 
aj nových ložísk - štrukt úr, a t o v blo
koch vyhovuj ú cich v yššie uvedeným k ri
tériám a predtým preverených 2-3 orien
tačnými v rtmi do hlbky 300-500 m. 

Na základe v yššie uvedených poznatkov 
s,a pokúsim e hodnotiť n iektor é ob1asti 
SGR, Mor é by m ohli byť podkladom pre 
diskusiu o ďalšej orientácii vyhľadá-
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vania Sb ložísk. 

Oblasť Zlatá Idka sa skúmafa v rámci 
úlohy SGR-východ. Centrálna časť je :ne
perspektívna. Otvorením starej štôlne Hen
n el bez ďalších prác nemožno JV riešenie 
považovať za ukončené, ale podľa doteraj
ších výsJedkov prác na úlohe SG R - geo
fyzi\ka významnejšiu perspektívu tejto časti 
nepripisujeme. Keďže zlato.idčiansky typ Sb 
rúd je priestorovo tesne spätý s granitom 
a siaha cca 100-150 m nad granit, potom 
prvoradou úlohou je pomocou detailnej 
gravimetrie poznať hibku a morfológiu 
teles,a granitu a pozornosť sústrediť na 
bezprostrednú zónu granit - okolná hor
nina. 

SZ pokračovanie pruhu Zlatej Idky, aj 
n apriek :novorealizovanej štôlni Mariana 
a v r tom ID-1 a ID-4, je riešené dosť bo
dovo, bez prihliadnutia k celkovému geo
logickému hodnoteniu územ1a až po Tro
chan1ku a Kojšovskú hoľu. V tejto časti 

okrem typu zlatoidčianskych žíl predpo
kladáme aj antimonitový typ žíl. Pouka
zujú na to aj indície Sb zrudnenia v ob
lasti Kojšovskej ho1e, Trochanky, ia.ko a j 
ďalej na západ v oblasti Kloptane a tiež 
·významné geochemické anomálie. SZ sme
mm sa gra:nit ponára až do hÍbky 
600-900 m od povrchu, preto na povrchu 
významnejšie prejavy zrudnenia nemožno 
očakávať, avšak hÍbky 200-400 m sú per
spektívne. 

Oblasť Smolnícka Ifc;;; - Tínesova do
lina - Kloptaň - ť.rrochanka je západ
ným pokraiíovaním humelského príkrovu 
na SZ a Z od Zlatej Idky. Staré ložisko 
Tinesgrund predstavuje iba jeden vy
zdvihnutý blok z celého pruhu a je veľmi 
·pravdepodobné, že rozfárané boli iba 
vrchné časti žíl. Táto oblasť má rovnaké 
geologické predpoklady ako západná časť 
Zlatej Idky a navrhujeme celú oblasť skú
mať jednotne. Najmä oblasť Tinesova do
ltna - Kloptaň j e ZJaujímavá, ale opäť 

v h1bkach s nadmorskou výškou približne 
ako ložisko Tinesgrund (cca 700 m n . m. 
a nižšie). Priaznivejšia situácia pre bližší 
povrchový výskyt Sb zrudnenia je v ob
lasti Smolnícka Píla, lenže veľká tekto
nická porušenosť (morfologicky m álo čle

nitý reliéf) nedáva nádej na zachovanie 
väčších rudných telies. 
Oblasť Tinesova dolina - Kloptaň -

Trochan1ka patrí tecLa k najperspektívnej
ším na výskyt Sb zrudnenia, ale v nad
morskej výške cca 500- 800 m pod cen
trálnym chrbtom SGR. 

V oblastí Smolnícka Píla - Bystrý po
tok sú známe ložiská Margita a Rozabela 
vyťažené, avšak v bloku, v ktorom sa 
uvedené žily nachádzajú, sme zist ili n á
dejné tektonické štruktúry (južne od žíl). 
Východný ú sek žíl už vchádza do drvenej 
zóny a podobne aj západné pokračovanie 

(ži1a Pekelná a Juraj) je už ovplyvnené 
transgemerickým zlomovým pásmom. JV 
okraj tohto pásma je intenzívne m yloniti
zovaný a žily sú silne ro zbité. A j keď 

v triansgemeriokom zlomovom pásme je 
najviac na povrch vystupujúcich Sb ložísk 
(je to aj najvýraznejšie priečne zlomové 
pásmo vnútri gemerika, s najväčším--vý
zdvihom tektonických blokov, dosiek a šu
pín), ich význam pri JV okmji p ásma 
bude malý. Z toho pohľadu treba menej 
perspektívne hodnotiť aj najväčšie sústre
denie geochemických anomálií (Gargulák, 
1984), tektonicko-štruktúrnych príznakov 
a povrchových indícií v tejto zóne. Juho
východný okraj transgemerického pásma 
indikuje azda najvýraznejšiu geofyzikálnu 
anomáliu v SGR a práve aj početné Sb 
indície zvádzajú, že mu poniektorí pripi
sujú prvoradý prospekčný význam pre 
Sb zrudnenie. Perspektívna je stredná 
a severná časť pásma, ale až v J Z (rož
ňavskej) časti a iba pokiaľ je v h umel
skom príkrove. 

Z toho vidíme, že perspektívne je zau jí
mavá oblasť Štofovej doli:ny (Rozabela, 
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Margita) včítane nových štruktúr od zná
mych žíl. 

Oblasť Rožňavskej doliny sa skúma pro
j ektmi Čučma - I. podetapa a Čučma -
Grexia (Pecho, 1982; Rozložník, 1985; Me
sarčík et al., 1987). Je v tnansgemerickom 
zlomovom pásme a platí pre ňu to, čo pre 
oblasť Smolnícka Píla - Bystrý potok. 
Oblasť štôlne Andrej predstavuje dosť ho
m ogénny blok v rámci ,trnnsgeme rického 
pásma a r adíme ho k perspektívnym ob
l astiam, ale s predpokladom, že tu u ž 
môžu byť prítomné spodné iía,sti Sb žil. 

Vo vrchnej časti rožňavskej doliny zis
tili početné ,indície (geochemioké a j mine
rálne) aj pracovníci GÚDŠ (Gargulák 
e t al., 1985). Tieto indície sú v silne drve
nej zóne transgemerického pásma vo 
v rcholových oastíach pohoria (Okrúhly 
chrbát , Ramzá š), kde pristupuje aj drve
nie spôsobené v etvenfon zlomov (tektonic
ký strom), čo znamená, že aj tu stredná 
a severná i.íasť pásma vo výške okolo 
600-800 m n. m. môže byť zaujímiavá, 
a ,to s riešením z oblasti uzáv eru Staro
vodskej dolimy. 

Oblasť Betliar - Volovec nep ovažujeme 
za dostatočne geologicky · zhodnotenú. 
Prieskum lllél žilu Strnková sa skončil ne
gatívne (Rozložník et al., 1985). JZ pokra
čov,anie štruJktúry vchádza do širokého 
zlomového pásma, tým sú jej p erspektívy 
veľmi obmedzené; na SV sa štruktúra do
stala do vyzdvihnutého bloku s granitom, 
je t eda bez perspektívy, avšak jej ďalšie 

SV pokračovanie ostalo na úrovni úvah. 
Pritom je žila Strakavá ďalšou ukážkou 
možného výskytu Sb zrudnenia a j mimo 
známeho hlavného Sb pruhu, pokiaľ sú 
tam ďalšie vhodné geologické faktory uve
den é v úvode tejto state. Podľa našich 
údajov tieto .faktory v SV pokračovaní 

štrnktúry Strakavá jestvujú. 
Oblasť Poproč - Hurnel. Žila Ferdinand 

sa novšie sk úmala štôlňou a oblasť Lazov 
v rtmi (Rozložník , 1984) . Ukázal o sia, že žila 

Ferdinand, ako aj Anna a Agneška p red
stavujú najspodnejšie oasti žíl. Záp adné 
ukončenie žíl je tektonické, s poklesom 
bloku (podľa údajov gravimetrie) o 200 m, 
ale 300 m západne je pokles už 400-500 m 
a od doliny Zábava po dolinu H umel 
500-800 m . Žily poproiískej oblasti už ne
patria humelskému, ale južnejšiemu , jed
loveckému p r íkrovu (doteraz sa lokalita 
Poproč-Sb vždy zaraďuje do pruhu B et
liar - Čučma - Bystrý potok - Tinesova 
dolina, čo nie je opodstá tnené). Od Popro
ča západne po J edľovec vidno zmenu m i
nernlizácie od kremeňa + Au + Sb cez 
p olymeta,lický typ ložísk Humel a ž p o 
Fe-Cu žily v j edľoveokom rudnom poli. 
Ž.ily Anna a Agne ška (Sb) západn e od 
zlomu majú početné indície Sb zrudnenia, 
avšak v západnejšom bloku už tieto ,indí
cie nie sú. Podľa geofyztkálnych, geoche
mických a geologických údajov Sb pruh 
pokračuje sm erom na západ do oblasti 
Humela, nie však na ložisko Humel (hoci 
nie je vylúčené, že ložisko Humel je iba 
vrcholovou časfou Sb žíl so sideritom 
a minerálmi Pb, Zn, As, Bi, Sb). A j na
priek negatívnemu výsledku orientačných 
vrtov v oblasti Lazov územie je poten ciáil
nym výskytom Sb zrudnenia, nie v šak 
v pripovrchových častiach. Keďže ani 
morfologický terén nie je už výrazne čk
nený, aj v p r ípade pozitívnych výsledka·, 
vyhľadávania by sa p rieskum musel ·ob
medziť iba na vrt y. 

Oblasť Smolnícka Huta - Ostrý vrch 
(SZ od Pače) je na povrchu bez r u dných 
indícií. Je t o j e dľovecko-rožňavsiká rudná 
zóna, preto by sme tu na prvý pohľad 
mohli očakávať žilné typy komplex n ých 
rúd. V súčasnosti v šak nemáme vyriešený 
(zdanlivo nezauj ímavý) problém t zv. por 
fyroidov. Od jeho výsledkov bude závisieť , 

či v t e jto oblasti možno očakávať Sb rudy, 
k om plexné r udy , či dokonca Sn rudy. 
P redbežn e sa na zákla de m a k rop ozorovaní 
z verifikácie geofyzik áln ych výsledkov 
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javí, že najskôr by sa tu mohlo vyskyto
vať Sb zrudnenie, aile značne hlboko (t. j. 
asi 200- 300 m n. m . ; je možné, že po geo
logickom mapovaní s,a vyčlenia aj vyššie 
vyzdvihnuté bloky). 

Ostatné oblasti. Sb mineralizácía sa 
môže vyskytovať v ktoromkoľvek príkro
ve. Jej koncentrovanejší výskyt má asi 
dve vážne podmienky: 

1. V danom príkrove musia byť prítom
n é holecké vrstvy (čierne metapelity s bo
hó:tým zastúpením lyditov) a spodný 
pe3trý vulkanický komplex, Najviac lydi
tov má humelský príkrov, menej jedľo

vecký a pnakovský, veľmi málo mníš.an
ský, kým v ostatných príkrovoch sú ly
dity zriedkavé až vzácne. 

2. Musí byť zaznamenaná vyššía ter
mická metamorfóza. J e veľmi pravdepo
dobné, že k významnejšej koncentrácii 
Sb zrudnenia došlo, ak sú obe podmienky 
priaznivé. Veľká oblasť medzi Gočovom, 
Hnilcom ia Tichou Vodou má vyššiu iaž 
vysokú termickú metamorfózu na povrchu, 
ale nepatrné indície Sb zrudnenia. Podľa 
stupňa metamorfózy by to mal byť veľmi 
perspektívny rajón, avšak nevýznamná 
prí t omnosť holeckých vrstiev predchádza
júcu prognózu neguje. 
Ob1asť južne od Dobšinej (Hlboká dol

ka) , ďalej severne od Švedlára a severne 
od , H elcmanoviec sa iba t eraz skúma 
v rámci úlohy SGR - geofyzika. Perspek
tívnejším sa zdá byť pruh Helcmanovce 
(Bansiké) - Mníšek. Je však v transge
merickom pásme a v kojšovskom príkrove, 
ktorý tu obsahuje aj pomerne pekne vy
vinuté holecké vrstvy. 
Početné výskyty Sb minerálov, resp. a j 

samostatné S b žilné indície vo východnej 
časti SGR naznačujú prítomnosť spodných 
častí komplexných ži,lných rúd. Avšak časť 
územia od spojnice Kojšov - Zlatá Idkia 
n a východ je už v zóne intenzívnej tekto
n ickej kompresie (spodné, t nansportn é 
časti príkrovov, ako aj striŽ!ná košiako-

margecianska zóna charakteru strike-slipe 
zóny), takže žilné štruktúry, a to nielen 
Sb žily, sú intenzívne deštruované. 

Na základe vyššie uvedenej analýzy 
možno vyvodiť záver: 

- Treba realizov,ať geologický program 
v oblasti Čučma - Rožňavská dolina 
a technický program usmerňovať podľa 

priebežných geologických výsledkov. Ob
lasť dôkladn e geologicky a ložiskov o zhod
notiť a výsledky up1atniť pri ďalšej orien
tácii vyhľ.adávaniia Sb ložísk. 

- V súčasnosti možno za najperspektív
nejšie považovať oblasti: štofov,a dolina , 
Tinesova dolina - Kloptaň (až Trochan
ka) a až v ďalšej etape Humeil - Poproč, 

Betliar - V olovec, Helcmanovce - Mní
šek. 

- Iné oblasti riešiť iba orientačnými 

vrtmi v rámci overovania anomálnych 
oblastí, vytypovaných na základe výsled
kov úlohy SGR - geofyzika a proj ektov 
GúDš. 

Z vyššie uvedených kritérií sa dá pred
pokladať, že množstvo prognóznych zdro
jov Sb r úd v SGR je podstatne vyš
šie, ako sa doteraz vyťažilo, . ,a že sú prí
tomné aj ložiská typu Cučmy a Poproča, 
avšak nie v blízkopovrchových častiach . 

Veľmi generalizowme možno povedať, že 
podstatná čiasť zdrojov Sb rúd je približne 
v tej istej nadmorskej výške, ako sú v y
ť:ažené ložiská, teda v úrovni 400-700 m 
n. m ., čo je v šak miestami 300-500 m 
pod povrchom ; a to vyhľadávanie značne 
sťažuj e . 

Stratif ormné polymetalické zrudnenie 

Repr,ezenta n t m i stratiform néh o polyme
ta!liakéh o zrudn enia sú ložiská Smolník 
a J alovi čí vrch pri Mníšku nad H nilcom . 
Na jviac výskytov tohto zrudnen ia je 
v mníšanskom príkrove, menej v k ojšov
sk om a medzevskom, dosť samostatný 
a mierne odlišný t yp je v rekoveckom 
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príkrove. Z doterajších poznatkov z úlo
hy SGR - geofyzika, Mníšek - Prakovce 
a Smo1ník máme nasledujúce pozorovania: 

- Zrudnenie sa vyskytuje v 2 strati
grafických horizontoch, t zv. spodný a vrch
ný rudonosný horizont. 

- Obidva horizonty sú pĽiestorovo 

spä,té s pest rým (bawltovo-kenatofýrovým) 
horizontom. 
~ Prítomnosť s·ilicitov a silicifikova

ných metapelitov (vulikanosilicitov, hydra
termálnych konvekčných fluíd) je typická 
p re rudonosné horizonty. 

- Výzmamné akumulácie sú v oblas
tiach v paleoaktívnyoh tektonických 
u zloch a diatrémach s prítomnosťou výle
vov a sililov bazaltov a keratofýrov (kde sú 
iba pyroklastické horniny, rudonosný ho
rizont je síce vyvinutý, ale iba s nevý
znamnou r;ozptýlenou pyritovo-hematito
vou mineralizáciou). 

- Spodný rudonosný horizont je p re
važne pyritovo-chalkopyritový, vo vrch
nom pristupuje sfalerit (často ako hlavný 
mi:nerál) a galenit. 

- Pr,iestorová minerálna zonálnosť je 
vyvinutá v obidvoch horizontoch. 

- Rudonosné horizonty, sú zvrásnené 
a prešmykmi dotvorené do vrásovo-pre
šm ykovej stavby, a sú teda súčasťou lito
logických a tektonických jednotiek, čomu 
zodpovedá metodrka vyhľadávania. Vyhľa

dávanie ·strntifo rmného p olymetalickéh o 
zrudnenia je v súčasnosti už veľmi po
drobne rozpra covan é. Z doterajších zistení 
uvá dzame: 

1. Rudonosné h orizonty sa d obre pre
javujú a ľahko m ap u jú, výborne sa ,indi
k ujú pôdn ou aj ho rninovou metalomet
riou. Geofyzikálne sa indikuj ú a j priamo 
(ak vychádzajú n a povrch a majú aspoň 
10 m mocnosť r udonosných f ylitov), veľ

mi dob re s,a in dikujú pestré vulkanické 
komplexy, v ktorých sú r udonosn é hori
zonty. 

2. Na vyhľadávanie a voľbu m etod*y 

prieskumu je potrebná (a dnes už známa) 
podrobná l itostratigraf ická a tekt onická 
mapa (so zameraním na stanovenie tekto
nických štýlov územia). 

3. Pozornosť treba venovať drobno
š truktúmej analýze s cieľom stanoviť prie
beh a sklon osí b anktiklinál a synklinál, 
redukciu rudonosných hor.izontov, analýzu 
blokovej stavby až po mikrobloky a p od. 

4. Pomocou prvkovej a mineráln ej aso
ciácie možno stanoviť predpokladanú zo
nálnosť , a t eda aj očakávané centrum m i
neralizácie. 

5. Ukázalo sa, že faktorovú ianalýzu 
možno použiť na lokalizáciu najoptimálnej
šieho územia pre vyhľadávací p rieskum 
(vulkanické cent rá, s'.ilicity, väčšia mocnosť 
pestrého vulkanického komplexu , slabá 
metamorfóza ; Radvanec, Bartalský , 1987). 

6. Po · geologickej analýze územia 
v prvom slede je vhodné použiť orien
tačné vrty :a podľa charakteru tekt oniokej 
st,avby (priebeh a morfológia rudn ých te
lies) vo1iť aj banský prieskum. 

7. Prieskum treba robiť vždy na zá
klade poznania širšieho ú zemia, n ie jednej 
lokaliity. 
Podľa vyššie uvedených kritérií môžeme 

jednotlivé obJ:ast i hodnotiť takto ; 
Smolník. Už p red niekoľkými rokmi 

a teraz nanovo sme zhodnotili Ložisko 
Smolník , ležiace v jedľoveckom príkrove 
(Ilavský, 1964; Grecula, 1972, 1982; Ona
čila , 1984). P riemyselný typ zrudnen ia 
končí na poruche Červenej doliny (vý
chodná časť) , ďalej n a východ postupn e 
vyzni€va a j rudonosný horizont a na po
vrchu sú už podložné čierne m etapelity; 
čím je limitované a j východné pokračo

vanie sm olníckeho ložiska . Zr u dnen ie 
siaha po 10. horizon t, pot om je už iba py
r i tov é zru dnenie a asi 300 m pod 10. hori
zontom končí aj synklin ála s rudonosným 
h orizont om. Západne od zlomu v Smol-

111.íckom potoku rudonosný hor izont pokle
sáva n aj m enej o 400- 600 m. Okrem <toho 
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podľa pomerov na Červenom vrchu (naj
západnejší výskyt smolníckeho ložiska) 
zrudnenie už má znaky okrajových častí 

ložiska, hoci obsah Cu tu bol ešte okolo 
1 %. Južné rameno synk1linály smolníc
keho ložiska obsahuje už iba pyritové 
vtrúseniny a je neperspektívne. 

Jufuie od Smolní,ka sú výskyty oc-udo
nosného horizontu, ktoré sú paralelné so 
·smolníckym Ložiskom. Obsahujú iba pyrit 
so zvýše ným obsahom Sn a Mo, čo v rám
ci zonálnosti poukazuje na periférnu časť 
pôvodného bazénika. 

Pred ukončením ťažby na ložisku by 
bolo vhodné doriešiť h1bku 3. (západného) 
bloku smolníckeho ložiska (ložisko .sa 
v pozdífuiom smere delí na 3 bloky -
stredný je najviac poklesnutý, východný 
je vyzdvihnutý, západný je mierne vy
zdvihnutý; a'le ďalší západný blok bez 
známeho zrudnenia hlboko klesá). Pokna
čovanie zrudnenia západne od pmuchy 
Červeného vrchú by sa žiadalo overiť 

2 vrtmi (stredný a východný blok je 
v ostatných rakoch riešený vrtom G-35 
a ďalšími vrtmi G ÚDŠ; Ilavský, 1964; 
Onačila et al., 1984). 

Ko tlinec. Sú to staré indície asi 2 km 
južne od smolníckeho ložiska, avšak nov
šie sú indikované geochemicky, ale aj 
geofyzJikálne prítomnosť-ou väčšieho bázic
kéhÓ telesa v hlbke olwlo 150-200 m pod 
povrchom. Keďže je to najnádejnejší 
výskyt v smolníckej oblasti, je vhodné 
orientačne ho preveriť (2-3 vrty do 
300 m). Ostatné indície od Kotliinca vý
chodne k Štósu do doliny Porče ,sú síce 
početné, na iných miestach by vzbudili 
záujem, ale tu ide o nesmierne zošupina
tenú zónu so sHne deštruovanými ložisko
vým i a litologickými štruktúrami, a okrem 
toho na známych výskytoch obsah Cu je 
pod 0, 1 %, preto ich neodporúčame na 
vyhľadá vanie. 
Oblasť Mníšek nad Hnilcom - Helcma

novce - Prakovce. J e to najväčšia prog-

nózna oblasť v mníšanskom príkrove. 
Staré dobývky sú na Jalovičom v rchu, 
v Hutnej doline a južne od Prakoviec. 
V ostatných 10 rokoch sa tejto obla sti ve
novala pozornosť, a to najmä projektom 
SGR-východ a Mníšek - Prakovce. Z pô
vodného projektovaného zámeru sa však 
realizovali v plnom rozsahu iba banské 
práce a časť vrtov. Pozornosť sa sústredila 
iba na jeden blok Jalovičieho vrchu. Pro
jekt mal ok,rem zabezpečenia zásob k at. C-2 
preveriť (ako etalónová oblasť) e:xústenciu 
2 rudonosných horizontov v 2 stabilných 
'1itostratigrafických úrovniach, pozíciu 
zrudnenej polohy v tektonickej st,avbe 
(štruktúry rudných telies) a správnu voľ
bu metodiky vyhľadávan!a a prieskumu. 

Možno konštatovať, že geologicko-ložis
ková predstava sa realizáciou prá c po-
1:vrdila, metodika prieskumu bola správ
na, zabezpe6lo sa plánované množ
stvo zásob rudy . Z toho vychodí, že 
tento model stratiformných polymetalic
kých rúd, a to aj s prihliadnutím na vý
sledky ložiska Smolník a ďalších údajov 
z úlohy SGR - geofyzika, možno apliko
vať pre tento typ zrudnenia na celú oblasť 

SGR. Vyj a drenia niektorých geológov 
(a to aj v r,ozličných prognóznych } tú
diách), že problematika stratiformných 
rúd v SGR je nevyriešená a že sú dia
metrálne názorové rozdiely na ich genézu, 
priestorové rozmiestnenie a pod., h odnotí
me ako neopodstatnené. 

Z výsledkov terajšieho prieskumu ložis
,kia Jalovičí vrch možiao,- hodnotiť aj oblasť 
Hutnej doliny, Prakoviec a Ostrého vrchu 
na Z od Mníška nad Hnilcom. Je reálny 
predpoklad zabezpečiť v tejto oblasti , 
cca 5-7 m il. t kondičných rúd. H odnotou 
sú však tiet o rudy iba v limitnej norme, 
preto asi nebudú pre ťažobnú organizáciu 
zaujímavé. Ukončenie· prieskumu m.a strati
fo rmné polymetalické rudy v oblasti Mníš
ka m.ad Hnhlcom by znamenalo prakticky 
na určitú dobu prestať sa zaóberať týmt o 
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typom zrudnenia, hoci množstvom zásob 
patrí oblasť Mníška nad Hnilcom až Pra
kov,iec k stredne veľkým ložiskám. Preto 
v príhodnom čase považujeme za účelné 
v nadväznosti na proj ekt Mníšek - Pra 
kovce preskúmať spomínané výskyty 
v t ejto oblasti, najmä územie Hutnej do
liny. 

Oblasť Perlová dolina - Kojšov. Je to 
východné pokračovanie rudonosného hori
zontu z oblasti Mníška nad Hnilcom. 
Hlavne oblasť Perlove j doliny má pred-, 
pokilady významnejších akumulácii zrud
nenia, množstvom zásob však nedosiahne 
úroveň mníš,anskej oblasti, preto jej pre
verenie treba ponechať na neskoršie ob
dobie. 

Stará Voda - Švedlár. Početné indície, 
geochemické prejavy a geofyzikálne indi
kácie v širšej oblasti kopca Genier južne 
od Švedlára a ďalej západne k Starej 
Vode sú lákavé na vyhľadávanie. Avšak 
z prognózneho hľadiska sa bude táto ob
lasť dať zhodnotiť až po vyhotovení geo
logicikej mapy a v prípade nádejnosti sa 
vyhľadávanie predpokladá už koncom 
90. rokov. 

Smerom na Z je mníš,anský príkrov re
dukovaný, až zaniká, a tým sa strácajú 
aj prognózy na tento typ zrudnenia. Až, 
medzi Stromišom a Dobšinou sa opäť ob
javuje v redukovanej forme, s rudonos
ným horizontom, ale bez významnejších 
indikačných prejavov. 
Oblasť Dobšiná - Stromiš. J ediil1á vý

znamná indícia je bý valé ťažené ložisko 
Leander, k toré podľa archívnych údajov 
má znaky tak · žilno-žilníkovéh o, ako aj 
impregnačného -ložiska . Bansky sa v minu
losti preverilo v dÍžke asi 150 ms in díciami 
v d1žke asi 300 m . Okrem silicitov a si:lici
f ikovaných svetlých metaklastík so zrud
nením (r ozptýlené aj žilníkové, mocnosť 

na povrchu podľa verifikačných ú dajov 
coa 15 m, rudonosný horizont dosahu je 
mocnosť 50-70 m a možno ho sledovať 

v d1žke asi 1 km) sú t u aj bázické hor
niny spolu s keratofýrmi a celý k omplex 
zodpovedá asi spodn ému pestrému vulka

·nickému k orrnplexu. Podľa údaj ov z verifi
kácie väčšie perspektívy tomuto typu 
zrudnenia tu n edávame. 

Územie sa rieši projektom Dobšiná -
V1achovo a bude treba čakať na jeho dô
rkladné vyhodnotenie a stanovenie k ritérií 
pre tento typ mineralizácie. 

Rudonosný horizont sa vyskytu je aj 
v oblasti Stromiša y podloží r yolitov, al e 
bez zaujímavej ších indícií, hoci prítomnosť 
ryolitov je jedným z ukazovateľov mož
nej· prítomnosti stratifo rmného zrudnenia. 
Do pozornosti h o odporúčame až po zhod
notení úlohy Dobšiná - Vlachovo. 

Ostatn.é v ý skyty. Patri k nim viacej vý
skytov v kojšovskom príkrove (juž,ne od 
Prakoviec, západne od Kojšova, Lacember
ská dolina, severne od Švedlára, južne od 
Dobšinej , pri Brusníku), ktorých väčšinu 
sme v rám ci úlohy SGR - geofyzika ne
skúmali, nepredpokladáme, že si v naj
bližších 5 rokoch zaslúžia pozornosť. 

Zrudnenie v rulovo-am.fibolitovom kom
plexe rakoveckého príkrovu. Zrudnenie sa 
viaže na spodný pestrý vulkanický kom
plex • (Grecu1a, Kucha rski, 1981), má však 
mnohé odlišnosti. Pokiaľ je tento kom
plex nízko metamorfovaný, väčšinou sa 
prejavuje iba výraznými geochernickými 
anomáliami, nenachádzame v ňom mine
rálne koncentrácie. Iba vo vyššie met a
morfovaných komplexoch (ruly, pôvodne 
keratofýrovo-diabázové pyroklastiká , sili
city, pieskovce) obsahujú aj jemnozrnnú 
rozptý,lenú Pb-Zn-Cu mineralizáciu. Obsah 
kovu však dosahuj e iba 0,1-0,3 %, ale 
zrudnenie zaberá rozsiahle plochy v pod
loží amfibolitov a najmä v oblasti Klá
tov - Košiaká Belá sa odhaduje niekoľko 
desiatok miliónov ton týchto chudobných 
rúd. V súčasnosti asi nebudú predm etom 
intenzívneho záujmu, hoci vo sve te sa. 
týmto masovým chudobným rudám už ve-
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nuje veľká pozornosť. V týchto komple
xoch sú však aj metamorfogénne impreg
načno-žilníkové formy, ktoré vytvárajú a j 
bohatšie zóny (v u.ome Klátov bola 4 m 
mocná impregnačno-žilníková zóna, v kto
rej obsah Cu v zásekových vzorkách bol 
v priemere 1,8 % ; vo vrte SGR-V-9 na J V 
od Košickej Belej bolo iba 0,3 Cu, ale cel
kový obSiah Cu, Pb, Zn bol vyše 1 %). S ú 
to veľkoplošné indície a s prihliadnutím 
na obidva vyššie uvedené dôvody si tento 
typ zrudnenia zasluhuje orient,ačné pre
skúmanie s cieľom vytypovať bohatšie 
zóny s Cu, Pb, Zn mineralizáciou. V ru
lách je aj zvýšený obsah Ni, Co, Ag a ďal
ších prvkov. 

Také isté zrudnenie je aj v oblasti Dob
šinej, kde koncentrácia sulfidov v rulách 
sa sústreďuje už do pásiem a s nimi prav
depodobne súvisí aj vznik Ni-Co-Cu žíl 
(podobn e aj v o blast i Ru d nian). Oblasť 

Dobšinej si preto v prvom rade vyžaduje 
riešenie post1avenia rkomplex u metamorfi
tov (rulovo-amfibolitový komplex) voc1 
ostatným komplexom staršieho paleozoika 
a riešenie tektonickej stavby (interpretuj e 
sa ako prešmyková - Kamenický, výraz
ne bloková s nemetamorfovaným karbó
nom a s vývojom žíl hlavne mimo „rako
veckej série" - Rozložník a pod.) a z toho 
potom treba vydedukovať vývoj žilnej 
a stratiformnej mineralizácie. Zhodno,te
nie starých údajov je nevyhnutné, ale 
p rvoradé je zhodnotiť celú oblasť Dobši
n ej na základe súčasných znalostí a potom 
t o konfrontovať s archívnymi údajmi. 
Lokálne overenie vybraných ži'lných štruk
t ú r bO!lo s neg,atívnym výsledkom urobené 
až v povojnovom období, preto geologickú 
prípravu a zhodnotenie územia považuje
m e za prvoradé. 
Čierne bridlice (holecké v rstvy) a pestrý 

v u lkanický komplex . Už od začiatku úlohy 
SGR - geofyzika sa geochemicky veľmi 

dobre indiku je hor izon t čiernych bridlíc 
s ly ditmi a k,a r b onátmi, ktorý je n osíte-

ľom 10 a ž lO0~násobného zvýšenia rud
ných prvkov oproti iným horninám . M á t o 
predovšetkým me1Jalogenetický význam . 
Vyššie metamorfované komplexy čiernych 
bridlíc so sekrečnými kremeňmi sú nosi
teľmi Au mineralizácie a termicky meta 
morfované časti aj V zrudnenia, najmä 
t,am, 1kde organická substancia p r echádza 
do gnafitovej, resp. antracitickej. Nie všet
ky horizon ty čiernych bridlíc spÍňajú tieto 
podmienky , avš.ak humel~,ký príkrov (resp. 
čierne bridlice v podloží rulovo-amf:iboli
tových komplexov) je pre to dosť priazni
vý. Zvýšený obsah Au je aj v o vyššie 
metamorfovaných karbonátoch v p rostredí 
čiernych b ridlíc, majúcich povahu skar
noidov. Preveriť treba aj rodonit y . Posú
diť význam čiernych bridlíc je p redovšet
kým geologicko-techno1ogický p rogram. 
Čierne bridlice sú nielen zdrojovým hori
zontom kovov žilných a met.asomatických 
rúd, ale a j netradičných surovín. 

Spätosť h o1eckých vrstiev s pest rým vul
k,anickým komplexom si žiada lokálne pre
veriť aj t ento horizont (na prítomnosť Au 
a Ag v silicitoch). ale najmä pôvodné ke
r,atofýrové hor,niny, ktoré sú nielen kera 
mickou su rovinou, a:le najmä nositeľom 

v zácnych rkovov a zem ín (najmä a k sú 
mobilizované v p r ocese ultram etamor
fózy). 

Pri stratifo rmnej p olymetalickej mine
ralizácii možno záverom odporúčať : 

- V príhodnom období pokračovať 

v riešení stmtifo rmných ložísk v m níšan
skej oblasti novým pro jektom, r esp. 2- 3 
menšími --p rojektmi na jednotlivé bloky 
v nadväzn osti na projekt Mníšek - P ra
kovce, a t o p o zhodnotení gen etických 
kritérií v rámci celého Spišsko-gemerské
ho rudohoria. 

- Nap r,iek p lánovanému ukončeniu ťaž
by ložiska Smolník je vh odné orientačnými 

vrtmi preveriť západn é pokra čovanie lo
žiska. 

- V rám ci anomálnych oblastí overiť 



P . Grecula: Vzťah geologického vývoja a ložiskotvorných procesov 285 

význam indície Kotlinec. 
- Na príklade lokality Leander zistiť 

zákonitosti zmien mineralizácie v dôsled
ku vyššej metamorfózy. 

- Oblasť Dobšinej zhodnotiť z regio
n álnejšieho dosahu a v prvej etape s dô
sledným geologickým vyhodnÓtením úze
mia. 

- Orientačne overiť anomálne oblasti 
s polymetalickým zrudnením v rulách 
v oblasti Klátov - Košiéká Belá. 

- Riešiť problém .ložiskového významu 
čiernych bridlíc a pestrého vulikanického 
komplexu. 

S tratiformné sideritové rudy 

Sústreďujú sa do oblasti n ižnoslanskej 
depresie . Oblasť Nižnej Slanej je riešená 
projektom Nižná Slaná-okolie s cieľom 

preveriť indície z vrtov južne od Nižnej 
Slanej. 

Pri verifikácii východne od Nižnej Sla
nej sme konštatoviali, že geologicko-tekto...! 
nická štruktúra ložiska Nižná S1aná po
kračuje východne od doliny. Geofyzikálne 
a ni geoohemicky sa to ne indikova.lo (ťažko 
to aj predpokladať). V podloží tzv. porfy
roidov východne od Nižnej Slanej pred
pokladáme prítomnosť čiernych bridlíc 
s karbonátmi v obdobnej pozícii a s rov
nakou metamorfózou ako v oblasti lo
žiska. Pruh karbonátov ležiaci na povrchu 
asi 800-1000 m na sever nie je pokračo
vaním ložiska Mano, ale najpravdepodob
nejšie pokračovaním ložiska Ignác-Gam
peľ. Do akej miery tu budú prítomné kar
bonáty a ich sidenitizácia, ťažko predpo
kladať. Nie je objasnené ani južné pokra
čovanie ložiska Ignác-Gampeľ. Podľa 

našich poznatkov o tektonickej stavbe zá
padnej časti g,emerika jeho pokračovanie 
treba hľadať v podloží ložiska Mano 
v h1bke okolo 600 m. Za veľmi nedo
statočne preskúmanú z hľadiska výskytu 
Fe-metasomatitov považujeme celú ob-

lasť nižnoslanskej depresie, kde sa rea
lizujú iba lokálne projekty a práce v rám
ci úlohy SGR - geofyzika sa tu začnú 
v nasledujúcich rokoch. Tu sa bude prob
lém sideritových rúd skúmať a j s prihliad
nutím na iné typy zrudnenia. 

Cínová mineralizácia 

Veľ,a príznakov možného výskytu Sn 
mineralizácie v SGR spôsobi1 oprávnený 
záujem o vyhľadávanie a prieskum tejto 
mineralizácie. Prieskum ložiska H nilec 
overil priemyselné zásoby (Drnzí,k, 1982), 
poskytol mnoho geologických údajov a ná
dej í na náj denie ďalších ložísk . Postupne 
sa však niekt oré oblasti ukázali ako málo 
perspektívne (východ ná časť S('?R), zistilo 
sa, že nie všetky „vyčnievajúce " telesá 
granitov sú kupolami s m ožnou g reizeni
zá ciou a že vlastne iba málo telies gra
nitov p redstavuje diferencova ný a intru
zív,ny gnanit. Uvedené problémy sú známe 
od začiatku vyhľadávania Sn mineralizá-
cie, ibaže raz sa zveličuj e, alebo 
jeden názor , inokedy druhý, 
exaktnejšie údaje chýbajú. 

ignoruje 
pretože 

Pozornosť sa sústredila na západnú časť 
SGR (Delava - Peklisk o, Hnilec-okoli e , 
Gemerská Poloma, Dlhá dolina), ,kde je 
sústredených najviac geochemických, šli
chových a lokálne aj minerálnych indícií. 
Okrem toho v tejto časti je granit najbliž
šie k povrchu. To boli hlavné dôvody na 
uprednostnený prieskum Sn minenalizácie 
(resp. vzácnokovovej) v spomínaných čas

tiach. 
V ostatnom období sa najatraktívne jšia 

ukázala byť oblasť Dlhej doliny, kde na 
povrchu je odkryv bohatej greizénovo-kas
siteritovej mineralizácie, ďalej sú t u zóny 
s turmalinizáciou, škvrnitými kontaktný
mi bridlicami, ako aj so zisteným zvýše
ným obsahom vzácnych kovov (Nb, Ta, 
Sn, Li) v Na-granitoch vo vrte DD-3 
v rámci úlohy SGR-VTM (Malachovský, 
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1983) a novšie aj v niektorých vrtoch reali
zovaných v rámci projektu Gemerská Po
loma (Dianiška, 1987), kde s.a táto oblasť 
podrobne skúma geologicky, geochemicky 
a početnými vrtmi. 

Celkové hodnotenie granitového problé
mu gemerika (a teda aj vzácnokovovej 
mineralizácie) je v súčasnosti veľmi roz
dielne. Z prác na úlohe S GR - geofyzika, 
ale už aj z výsledkov projektu SGR - VTM 
a iných úloh sa zistilo, že: 

- odhliadnuc od veku granitov, máme 
granity intruzívne a autochtónne, ted,a ne
diferencované, 

- niektoré ,telesá tvoria kontaktné 
dvory, iné nie, 

- veľká väčšina granitov je na mine
ralizáciu sterilná, 

- granity nie sú zdrojom kovov ani 
žilnej, ani metasornatickej mineralizácie, 

- Sn mineralizácia sa vyskytuj e tak 
v endokontakte, ale najmä v exokontakte 
granitov a v ich ži.lných apofýzach, ako a j 
vo fonrne vtrúsenín v metamorfitoch, ' 

- zrudnenie aj v rámci jedného teles.a 
má iba lokálne rozšfrenie. 

V súvislosti s poznianím litologickej ná
plne staršieho p.aleozoika a s rozširujúcimi 
sa vedomosťami o metamorfóze a genéze 
granttov sa ukazuj e, že: 

- Spodný a vrchný pestrý vulkanický 
komplex (lokálne s rudonosným strati
formným polymetalickým zrudnením) ob
sahuje nielen farebné kovy, ale aj drahé 
a vzácne kovy včítane Sn, Mo, Nb, Ta, Li, 
Ag, Au atď., mies tami viac, inde nepatrne 
koncentrované. Všetky sbratiformné ložis
ká a indície typu Smolník obsahujú aj 
zvysený obsah Sn a Mo, lokálne až 

600 ppm Sn a 800 ppm Mo (južne od 
Smolníka; Radva,nec, Grecula, 1986), ba 
v prostredí vyššie metamorfovaných rúd 
je obsah Sn v rude nad 1 %, prítomný 
je scheelit a iné vyššie termálne minerály 
(výskyt Alžbeta; Kantor, 1954). 

- Turmalínovce (siilicity a iné sedimen-

ty s vysokým obsahom B a ďalších 

prvkov) sú normálnym členom pestrých 
vulkanicko-sedimentárnych komplexov, 
a to nielen v gemeriku. 

- Pestré vulkanické 1komplexy obsahu
JU keriatofýry alebo ich pyroklastiká, 
v niektorých príkrovoch aj desiatky m 
mocné (kojšovský, menej prakovský), 
s ktorými často asociujú aj silicity so zvý
šeným obsahom kovov, resp. až r úd. Pre.to 
je tento komplex v zónach ultrametamor
fózy zdrojom vzniku kovonosných Na-gra
nitov, resp. Na-metatektitov, lokálne 
s významnou koncentráciou prvkov, ktoré 
boli už v pôvodných keratofýrových ,a ba
zaltových hoeninách, ako aj v spomína
ných silicitoch - pa,leohydrotermách vy
:liatyoh do sedimentačného priestoru. 

- Rozličné variety nedokonale preta
vených granitov gemerika sú dôsledkom 
najmä rozličného vý chodiskového horni
nového materiálu, ale aj krá tkeho času na 
ultrametamorfózu v „pest rých" a počet

ných udalostiach variského orogénu. 
- Granity kolíznych oblastí často pred

stavujú nedokonale pretavené horninové 
sekvencie bez výraznejšej diferenciácie. 

- Názory o stratiformnej pov.ahe urči
tej časti Sn mineralizácie sa častejšie za
čírnajú objavovať nielen v zahraničnej, ale 
už aj v domácej tlači. 

- Metamorfóza ,a východiskový horni
nový mater,iál sa ukazujú byť hlavnými 
nositeľmi m nohých typov minernlizácií. 

- Ani s!karny, ktoré sa zistili v geme
riku, nie sú ukazovateľom intrúzie granit u 
a s ním spätých m ebasornatických proce
sov, ale skôr ide o regionálne metamorfo
vané horntny pestrého vulkanického kom
plexu (ku ktorému patria aj hem atitovo
rnagnetitové rudy). 

- Granity gemerika v niektorých tele-; 
sách, napr . Humel, Betliar, Podsúľová 

(PSS-1), Čučma (RS-1) , ale aj Dlhá dolina 
(DD-5, DD-3, DD-12), predstavujú nedo
konale pretavené sedimenty či vulkanity 
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bez znakov diferenciácie. Vysoký iniciálny 

pomer 87Sr/86Sr (Kovách et al., 1985) po

ukazuje na veľmi nedokonale pretavené 

hornimy. Vysoký obsah B, ale čiastočne aj 

F , ako aj ostatné petrologické údaje po

ukazujú, že ide o nízkoteplotné granity. 

- Pravdepodobne veľká väčšina tzv. 

Na-granitov nepredstavuje časť zonálne 

usporiadanýoh difer encovaných granitov, 

aJle ide buď o granitizáciu N a-keretofýro

vých hornín, s ktorými {ako sme uviedli) 

je s pätý aj zvýšený obsah rozličných ko

v,ov, alebo o Na-metasomatózu spätú 

s „vrením" granitizujúcej sa horniny, resp. 

taveninovo-restitovej masy na začiatku 

retrográdnej vetvy ultr.ametamorfózy, 

kedy dochádza aj k najväčšiemu uvoľne

niu fluíd, ktoré spôsobujú ro zlióné typy 

metasoma,tických premien včítane Na-me

tasomatózy. 
- Turmalinizácia granitov nie je pre

javom zrelosti granitu, ale naopak znakom 

(typ Betliar) postupujúcich granitizačných 

fá z, resp. prítomnosť bóru je „urýchľova
čom'' granitizačných procesov. 

Z v yššie spomenutých zistení, ale aj 

z ďalších petrochemických hodnotení ge
m e rických granitov vychádza, že niektoré 

gemerioké gna.nity sú typicky cínonosné. 

Veľmi mnoho údajov už od čias objave

nia ložiska Hnilec však nabáda k opatr

nosti pred prehnaným priaznivým cino

nosným hodnotením gemerických grani

tov. Je veľa geochemických anomálií, ale 
málo mineráLnych koncentrácií. 

Ak predpokladáme, že pestrý vulkanic

ký komplex bol rozhodujúcim pri „dodáv

ke" kovov granitoidom vzniklým zo sedi

m entov a vulkanitov staršieho paleozoika, 

tak najperspektívne jší je kojšovský prí

krov, v ktorom leží aj ložisko Hnilec. 

Ak akceptujeme, že najstaršie granity 

podľa Rb/ Sr datovania (Kovách et al., 

1981, 1985) · sú granity v oblasti Hnilca 

a najmladšie v južných prikrovoch, potom 

najväčší predpoklad dokonalejšieho pre-

tave nia a d iferenciácie včítane i n trúzií 
majú granity severnej zóny. 

Granity ostatných príkrovov budú väčši

nou granitoid nými metatektitmi bez dife
renciácie a iba lokálne možno predpokla

dať „intrúzie " hlbšie ležiacich gran itoid

ných tavenín. 
Terajší stav poznania granitov gemerika 

vedie skôr k uvážlivosti pri rozhod ovaní 
o programe vyhľadávania vzácnokovove j 

mineralizácie , ktorá je prítomná, ale tak 

jej genetické, ako aj vyhľadávacie k r ité riá 
sú v štádiu intenzívneho bádania. Preto je 

vhodné oblasť Dlhej doliny po realizovaní 

projektovaných prác veľmi detailne g eolo

gicky zhodnotiť a vyvodiť ge netické a vy

hľadávacie krit ér iá Sn, r esp. vzácnokovo
vej mineralizácie a naďalej z tohto pohľa

du skúmať k ojšovský príkrov. 
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Plán odborných akcií 

Slovenskej geologickej spoločnosti pri SA V na 2. polrok 1988 

V 2. polroku 1988 usporiadajú pobočky Slovenskej geologickej spoločnosti (Bra
t islava, Banská Bystrica, K ošice, Spišská Nová Ves a ž i lína) a odborné skupiny 
(geofyzika, geochemicko-mineralngická ,hyd rogeológia, inžin ierska geológia, ložisková, 
pa leontologická, sedimentologická a zberatelia minerálov a skamenelín) p ri ústred
nom výbore Slovenskej geologickej spoločnosti nasledujúce akcie: 

Bratislavská pobočka (predseda doc. RNDr. D. Hovorka, DrSc.) 

22. 9. 1988 
I. Kravj anský: Geologický zákon a jeho zabezpečenie. 

J. Täzsér: Prehľad svetových trendov vo vyhľadávaní ner astných sur ovín a zdr ojov 
podzemných vôd. Zabezpečuje D. Hovorka. 
29. 9. 1988 
I. Vaškovský et al.: Aktuálne problémy geologick ej stavby územ i a Veľkej B rat is lavy. 
Zabezpečuje O. Mik o. 
20. 10. 1988 
Seminár: Význam granátov pre genézu eruptívnych a metamorfovaných hornín. 
Zabezpečuje D. Hovorka a M. Dyda . 
24. 11. 1988 
M. Mišík, J. Jablon ský, M. Sýkora: Zlepence strihovských v rst iev, otázka zdrojových 
obl.astí juhomagurského sedimentačného priestoru . Zabezpečuje M . Sýkora. 

G e ofyzik á 1 na sku p ina (predseda RNDr. D. Obernauer, CSc.) 

10. 11. 1988 
Geofyzikálny seminár : Fórum mladých. Zabezpečuje D. Obernauer. 

G e o c h e m i c k o - m i n e r a 1 o g i c k á s kup i n a (predseda R NDr. K . Vrana, CSc.) 

15. 9. 1988 
P rednáškové popoludnie: Chemické zloženie zrážok v ČSSR a j eho aplikácia v geo
chémii vôd. Zabezpečuje K. Vrana a D. Bodíš. 
3. 11. 1988 
P rednáškové p opoludnie: N aj novši e poznat ky z kremnick ého rudného ra3onu 
(Ľ. Maťo). Metamorfóza k ryštalinika Z ápadných Karpát (M. Janák, š. Kahan). 
Aplikácia vlnovodisperzne j a energodi sperznej mikroana lýzy geologických materi álov 
(Jurek, Hulínsky). Zabezpečuje P. ženíš a V. Vílínovi č. 

Hy d r o g e o 1 o g í c k á _s ku p 1 n a (p redseda RNDr. V. Dovina, CSc.) 

11.-14. 10. 1988 
IX. celoštátna hydrogeologická k onferencia v Pardu bicia ch : Zásoby podzemných vôd 
v panvových št ruktúrach (v spolupráci s odbornou skupinou hydrogeológie CSMG 
a Stavebnou geológiou Praha). · 
17. 11. 1988 
Seminár: N ové poznatky z hydrogeologi ckého v ýskumu v českom m asíve. Aktuálne 
poznatky z hydr ogeologického v ýskumu Z ápadných Karpát. Zabezpečuje V. Dovina. 
1. 12. 1988 
Seminár: M etodika výskumu a hodnotenia geoterm álnych zdrojov. Zabezpečuje 
O. Fran k o. 



I n žinier s k o g e o 1 o g i c ká skupina (p redseda R ND r. R. Holzer, CSc.) 

8. 9. 1988 
M . Matula: O sucasnom stav e zostavovania i nžin ierskogeologických máp a informácia 
o nove j smernici SG ú a CGú p re inžinierskogeologick é m apovanie. Zabezpečuje 
R. Holzer. 
september 1988 
E xkurzia: Nové poznatky z regionálno-geo logického výskumu Slovenska. Zabezpečuje 
R. Holzer a I. Modlitba . 
6. 10. 1988 
Seminár: Problémy využitia stavebného kameňa v ČSSR. Zabezpečuje D . Cabalová . 
15. 12. 1988 
J. Ry baf: Inžinierskogeologický prístup k riešeniu stability svahov a lomových stien 
v Kanade. Zabezpečujé R. Holzer. 

Pale on t o 1 o g i c ká skup i n a (predsed a RNDr. J. Michalík, CSc.) 

13. 10. 1988 
J . Kríž, J. Pevný: Grand Canyon - defilé 400 miliónmi rokov histórie našej pla
néty. Zabezpečuj e J . Michalík. 
8. 12. 1988 
S. Buček: Svet podmorských lúk - paleoekológia a životné prostredia fanerozo·ic
kých zelených rias. 
M. Pe terčáková, L. Ožvo ldová, A. Ondrej íčková : Planktón druhohorných morí -
vývoj a význam jurských a kriedových rád i olárií. Zabezpečuje J. Michalík . 

Se d i m e n t o 1 o g i c k á s k u p i n a (predseda Ing. R. M a rscha lko, DrSc.) 

27 . 10. 1988 
V Ď uro vi č : Petrografický výskum m ladšieho paleozoika obalových jednotiek 
éatrika (západné Slovensko). Zabezpečuje R. Marschalko. 
22. 12. 1988 
M . Durovičová : Sedimen tárno -petroqrafický výskum k eupru Považského Inovca 
a Tríbeča. Zabezpečuje R. Marschalko. 

S ku pi na zberateľ o v m i ner á 1 o v a s k am e n e lí n (predseda RNDr. J. 
M iškovic) 

8. 10. 1988 
IV. stre t nutie zberateľov nerastov a skamenelín v Bratislave. Zabezpečuj e J. M iš
kovic. 

Banskobystrická pobočka (predsed a R NDr. M . H áber, CSc.) 

23. 9. 1988 
V. A . Kovalenker : Genetické zvláštnosti ložísk A u-Ag-Te asociácie. Zabezpečuje 
M. Háber. 
20. 10. 1988 
J. B urian, J. Knésl: Niektor é prob lém y genézy Cu-porfýrových a skar nových ložísk. 
Zabezpečuje M. H áber. 
17. 11. 1988 
Seminár: N ové poznatky z aplik ácie geofyzi ky pri rudnom a nerudnom prieskume 
oblasti Stredoslovenského kraja. Zabezpečuje P . K omora. 

Košická pobočka (predseda RNDr. P . Grecula, DrSc.) 

september 1988 
J . Jetel : Praktické dôsledky hydraulickej neuniformity horninového masívu. Za
bezpečuje M. Kaličiak. 
október 1988 
Semin ár : Výsledk y geologi ckého výskumu, prieskumu a ťažby magnezi tov v oblasti 
Dúbravský masív - Liibeník (v chate SMZ Hrádok). Zabezpečuje J. Slavkovský. 



Pred náškové p opolu d nie : Skúsenosti zo zahraničných ciest (S. Karoli , Ľ. P etro, 
J . Molnár a ďalš í) . Zabezpečuje M. Kaličiak. 
n ovember 1988 
Seminár: Inžinierskogeo!ogick é podmienky pre občiansku výstavbu na území Košíc. 
Zabezpečuje M. Šindler. 
Prednáškové popoludni e : O východoslovens ký ch neovulkanitoch (Z. Bacsó, P. Bačo, 
Ľ. Divinec) . Zabezpečuje P. Grecula. 
d ecember 1988 
Geof órum '88: Kinemat i ka zlomov a blokov . B lokovo -zlomová stavba. Zabezpečuje 
P . Grecula. 

Spišskonovoveská pobočka (predsed a RNDr. J . Hurný, CSc.) 

september 1988 
J. Daniel e t al.: Nové v ýsledky geologického prieskum u v severogemerick om perme. 
októ be r 1988 
A. Steiner, Ľ. Kuchari č , M . Hojnos, J . Géczy: Využit ie geofyzikálny ch metód pri 
poznáv aní geo logick ý ch fenom énov SGR v detailoch i v regionálnej mierke. 
november 1988 
P. š está k : Aplikácia m atematických metód a v y uži tie výpočtovej techniky v geo
l ógi i . 

žilinská pobočka (pr edsed a R N D r . Á. Tuž inský) 

september 1988 
J. Jete!: Porovnáva ci e parametre pr i r egionálnom hodnotení stupňa zvodnenia 
hornín. 
október 1988 
Seminár: Význam a úlohy balneohistórie na Slovensku . 
V. Mencl: Cyklus prednášok o inžinie rskej geológii a geotechnike. 

RNDr. A. Biely, CSc. 
vedecký tajomník SGS 



DISKúSfA' DISCUSSION 

Pavol. ·Grecula 

Vzťah geologického vývojá, ložiskotvor
ných procesov a prognózneho hodnotenia 
zdrojov nerastných surovín gemerika 

RECENZIA 

Relations between geological development, 
ore genesis and prognostic forecast of ore 

271 deposit occurrences in the Gemeric unit 

BOOK REVIEW 

Rudolf Ďuďa, Pavol Grecula 

Topografická mineralóg(a Slovenska (M. K9; 
dera a ckoL)J 

Topographical Mineralogy 
2~8 (M. Kodera eJ ap 

of Slovakia 
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