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Baníctvo v Kanade 

STEPHEN B. ROMAN* 

Baníctvo v Kanade má svoja dávnu tradíciu, avšak "rekordný rozvoj dosiahlo 
v posledných deviatich rokoch. V súčasnosti ťažia rôzne banské spoločnosti 
asi 60 druhov nerastných surovín, ktorých hodnota činí asi 4,39 bilionov do
lárov, čo predstavuje 7,1 % národného dôchodku. Na jedného obyvateľa Kana
dy takto pripadá čiastka 214 $. 

Z uvedeného počtu 60 druhov nerastných surovín, medzi najvýznamnejšie 
patria: 

Olej (pred rafinovaním) $ 886 miliónov dolárov 
M e o° 563 miliónov dolárov 
Nikel 467 miliónov dolárov 
Železná ruda 455 miliónov dolárov 
Zinok 314 miliónov dolárov 
Prírodný plyn 198 miliónov dolárov 
Azbest 163 miliónov dolárov 
Štrk a piesok 158 miliónov dolárov 
Cement 146 miliónov dolárov 
Zlato H l miliónov dolárov 
ktoré tvoria 7 9 % celkového nerastného bohatstva Kanady. 

Kanada vo svetovom meradle je na prvom mieste vo výrobe niklu a zinku, 
na druhom mieste vo výrobe azbestu, kobaltu, molybdénu, uránu, síry a kad
mia. Významné miesto vo svete zaujíma Kanada aj v ťažbe a výrobe medi, 
zlata, železa, olova, horčíka, hliníka, skupiny platiny, draslíka a striebra. 

Na kanadskom zahraničnom obchode sa vývoz rúd podiela 30,8 %. Z celko
vého množstva vyťažených rúd sa na zahraničných trhoch predáva 60%. 

V roku 1967 bolo otvorených 20 nových baní a úpravní rúd a to: 
7 baní na meď, 1 baňa na azbest, 
2 bane na meďolovozinok, 1 baňa na železnú rudu, 
2 bane na striebro, 1 baňa na meď, 
2 podniky na výrobu síranu sodného, 1 baňa na nikel, 
1 baňa na draselné soli, 1 úpravňa rudy hrudkovaním 
1 baňa na molybdén, 

Rozvoj baníctva v Kanade naráža aj na množstvo problémov, ktorým musí 
účinne čeliť, aby stúpajúci trend rozmachu baníckeho a úpravarenského prie
myslu sa zachoval. Sú to: 
1. trvalý nedostatok pracovných síl, 
2. inflačný tlak, 
3. vzrastajúca konkurencia iných štátov, 
4. obavy z možných daňových reforiem. 

*  V lete 1968 navštívil Slovensko S. B. Roman, rodák z východného Slovenska, predseda 
Výkonného výboru a prezident Spojených bantkých podnikov Denison v Kanade. V Slo
venskej geologickej spoločnosti v Bratislave mal prednášku o baníctve v Kanade, ktorú 
uverejňujeme v plnom znení. 
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Zvyšovanie výroby sa dosahuje uplatňovaním automatizácie, lepšej zruč
nosti a pripravenosti technického personálu (projekcia, riadenie výroby a údrž
ba), novými technickými metódami, čo všetko má za následok neustále stú
pajúcu produktivitu. 

Dejiny baníctva 

Prvé správy o ťažbe rúd v Kanade pochádzajú z pred 350 rokov. Prví ba
níci — osadníci poznali a využívali v Novom Škótsku železo, striebro a uhlie. 
Prvý nález striebra je z roku 1774 v oblasti Cobalt v Ontariu. Medenú rudu 
spomínajú obchodníci s kožušinami v rajóne Lake Superior. 2elezná ruda bola 
nájdená v 18. storočí v údolí rieky Sv. Mauricia v Quebeku, ktorú zhutňovali 
a používali na výrobu pecí, pluhov, hrncov. Uhlie bolo objavené prvými 
usadlíkmi na Cape Breton. 

Z ďalších rokov treba spomenúť nasledujúce významné udalosti: 
Rok 1842 počiatky geologického výskumu Kanady. 

1850 rozvíja sa železiarsky, oceliarsky a uholný priemysel v Maritimes, 
na brehu Atlantiku. 

1860 objavy ložísk zlata v Britskej Columbii (ďalej len B. C). 
Zlato a meď v Rossland, B. C. 
Striebro a olovo v oblasti Kootenay, B. C. 

1892 Plukovník R. M. Thompson vynašiel tzv. Orford nickelcopper se
paration proces (spôsob oddeľovania niklu a medi). 

1890 Objavené ložiská zinkustriebraolova v Kimberley, B. C. 
Z toho vzniklo slovo COMINCO. 

Po roku 1890 Klondike Gold Rush (klondická zlatá horúčka), velké objavy 
zlata na Yukone — jedna z najväčších zlatých horúčok v dejinách. 

1903 Objav striebra v Cobalte, Ontario. Východisko k objaveniu mno
hých iných kovov a k potvrdeniu predpokladov, že Canadian Shield 
of Precambrian Rock (prekambrické horniny kanadského štítu) sú 
bohaté na najväčšie ložiská úžitkových nerastov na svete. 

1911 Porcupine a Kirkland Lake—zlaté ložiská — Mclntyre, Hollinger, 
Dome, Lake Shore. 

1921 Objavená medenozlatá ruda v Norande (Quebek). 
V súčasnosti používajú sa aj lietadlá na výskum pomerne nedo
stupných priestorov. 

1930 Objavenie ložísk rúd uránu v Great Bear Lake. 
Iné objavy: 

Ložiská železnej rudy  Steep Rock Lake, Ontario. 
Ložiská rudy zlatonikelmeď: Manitoba. 
Ložiská rudy zlatostriebroolovonikel: Yukon. 

V roku 1900 banícka produkcia dosiahla $ 65 miliónov, na obyvateľa 
$ 12. 

1950 Objavy mnohých nerastov, ale hlavne niklu, medi, uránu, železnej 
rudy, zinku, azbestu v oblastiach Quebec, Newfoundland, Britská 
Columbia. 
DraslíkSaskatchewan (najväčšie zásoby na svete). 
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Uránové ložiská sa nachádzajú v troch hlavných oblastiach: 
1. Elliot Lake, Ontario, 
2. Bancroft, Ontario, 
3. Lake Athabaska, Northern Sask. 
Najvyššia produkcia uránu r. 1959 bola $ 331 miliónov. 

Len málo z tých, ktorí objavili ložiská nerastných surovín (tzv. prospektori) 
dosiahli väčšie finančné príjmy. Pre mnohých z týchto prospektorov objavo
vanie nových ložísk je trochu viacej ako len zaisťovanie živobytia. Pre jed
notlivcov má to svoje opodstatnenie, pretože tí dávajú prednosť individuálnym 
záujmom pred ustálenými normami spoločenského života. Väčšie finančn* 
príjmy mali tí, ktorí financovali objavy ložísk a stali sa podnikateľmi  vý
robcami. 

Finančný úspech dosiahli tiež mnohí jednotlivci, ktorí podporovali takéto 
objavy ložísk nerastov zakúpením účastín spoločností, zakladaných pre prí
pravu a rozvoj dobýbania objavených pozitívnych ložísk. Federálna vláda, 
ako aj provinčné vlády poberali značné čiastky z daní, ktoré zaplatili úspešne 
podniky. 

Avšak ďaleko dôležitejším bol vplyv baníctva na hospodárstvo, sociálne za
bezpečenie obyvateľov a celkový rozvoj Kanady. Kanadský banský priemysel 
sa prepletá celou štruktúrou kanadského priemyselného života a jeho záujmy 
sa rozširujú na celý svet. S baníckym podnikaním môžeme sa stretnúť po ce
lej krajine. Zasahuje aj najvzdialenejšie kraje a spojuje ich s vybudovanými 
trhmi Kanady a sveta. Hýbe základmi priemyslu a to tak, že vytvára expan
zívnu a dynamickú silu. Napríklad baníctvo poskytuje sekundárnemu prie
myslu najväčší odbyt a trhy, podmieňuje vznik alebo podporuje celý rad prie
myselných výrobných podnikov. Banícke spoločnosti vydávajú každý rok 
viacej ako $ 300,000.000 len na strojárenské vybavenie a na rozvoj podnikov. 
Banícky priemysel poskytuje železnici a vodnej doprave najväčší dopravný 
náklad v tonách. Veľké sumy sa vydávajú na chemikálie, výbušniny, pohonné 
látky, oleje, šatstvo atď. 

Možno teda povedať, že baníctvo prinieslo civilizáciu do divočiny Množstvo 
nových usadlostí, dedín a mestečiek vzniklo okolo baní a vzniká ešte stále 
po celej Kanade. Niektoré z nich sa vyvinuli v dôležité populačné centrá Ko
munikačné a dopravné siete sa rozšírili po celej krajine a to ako výsledok ba
níckeho podnikania. Železničné spoje a cesty, okrem toho, že napomáhajú 
rozvoj baní, otvorili nové priestory pre poľnohospodárstvo, lesný prípadne 
drevársky priemysel, rybárstvo a iné priemyselné odvetvia. 

Miliónom Kanaďanov baníctvo poskytuje zdroj ich živobytia. V roku 1963 
priamo v baníctve bolo zamestnaných okolo 130 000 osôb. Ale banícky prie
mysel nepriamo zamestnával celkove okolo 800 000 osôb. Tieto číslice predsta
vujú okrúhle 11,7% kanadských pracujúcich. Okrem toho mnoho ľudí je 
zamestnaných pri spracovávaní baníckych produktov alebo pri plnení špe
ciálnych potrieb baníckeho priemyslu. 

Obchod, ktorý vyvoláva banícky priemysel, do určitej miery udržuje finanč
nú rovnováhu národného hospodárstva a rozširuje znalosť o Kanade a jej 
výrobkoch po celom svete. Dalo by sa povedať, že baníctvo vo svojich mnoho
tvárnych spôsoboch je silou pokroku a že pokračuje vo svojom historickom 
poslaní ako priekopník a udržovateľ pokoja. 
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Význam jednotlivca v dejinách baníctva Kanady 

Do tridsiatych rokov tohoto storočia jednotlivci objavili takmer všetky lo
žiská a to na základe povrchových odkryvov. Títo jednotlivci nemali akade
mické vzdelanie a ani odborný výcvik. V skutočnosti mali len veľmi málo 
akéhokoľvek výcviku a spoliehali sa na zručnosť, ktorá sa nadobúda skúsenos
ťou. Od toho času, táto relatívne primitívna forma vyhľadávania sa nahradila 
geologickým, geofyzikálnym a  geochemickým výskumom. V súčasnosti bežné 
vyhľadávanie úžitkových nerastov, t. j . takzvaný Conventional prospecting má 
zásluhu len na 25 % nových objavov. 

Hoci stále je ešte pomerne veľký počet takých, ktorý hľadajú nerasty sta
rým spôsobom, väčšinu výskumu robí nový druh prospektorov, ktorí sú ško
lení v geológii, geofyzike a v metódach geochémie. Vyhľadávanie nerastov 
muselo sa stať náročnejším na odbornosť jednoducho preto, že oblasti s po
vrchovým výskytom nerastov sú už známe a mnoho ráz preverené, a preto 
bolo nutné hľadať ložiská zakryté. Napriek tomu starý priekopnícky duch 
stále žije v spoločnosti prospektorov a to bez ohľadu na to, že pri vyhľadávaní 
ložísk sa už čoraz viacej uplatňuje veda. 

Ruka v ruke spolu s objavitelmi nerastných surovín sú skupiny ľudí, ktoré 
financujú objavy, ako aj prípravu výroby. Takíto ľudia žijú vo finančných 
strediskách Kanady. Ale aj taká skupina ľudí je preniknutá priekopníckym 
duchom hľadačov nerastov. Zaisťujú financovanie pomocou syndikátov a men
ších spoločností na predpokladané práce prieskumu. Na krytie väčších vý
davkov sa obyčajne obrátia na verejnosť predajom účastín svojich spoločností, 
alebo alternatívne rokujú o získanie podstatnejších peňažných súm od väč
čích baníckych spoločností, alebo od finančných bánk. 

Mnohé veľké banícke spoločnosti zamestnávajú v Kanade veľký počet ge
ológov a banských inžinierov pre programy väčšieho významu. Tieto spo
ločnosti sú väčšinou buď kanadské, alebo americké. V posledných rokoch 
aj dosť značný počet cudzích spoločností zúčastnil sa na prieskume nerastného 
bohatstva Kanady. Nemajú vždy taký úspech pri prieskume, aký dosahovali 
často menšie spoločnosti. Ale v každom prípade tieto veľké spoločnosti sú 
dôležitou časťou rozsiahleho prieskumu Kanady a to bez toho, aby znížili 
úlohu jednotlivcov, alebo menších spoločností. 

Pracovné skupiny — zložené zo starých osamelých hľadačov nerastov, z no
vých kvalifikovaných geológov a finančníkov, používajú pri prieskume lie
tadlá a helikoptéry. Tieto skutočnosti tvoria dynamický a mimoriadne schopný 
faktor pri objavovaní a spracovaní nesmierneho nerastného bohatstva Kanady. 

Úloha banského priemyslu v rozvoji priemyslu a civilizácie Kanady. 

Za posledných sto rokov baníctvo v Kanade malo ďaleko najväčší vplyv na 
sprístuňovanie kanadského vnútrozemia. 

O tomto všetkom svedčí vývoj osídľovania, stavby ciest a železníc i iných 
komunikácií ako priamy dôsledok vývoja a rozvoja baníctva. Strediská ban
skej činnosti sú rozptýlené po celej krajine, je ich veľmi mnoho a nemôžeme 
ich všetky menovať. Predsa však veľký banícky vplyv môžeme poznať v na
sledujúcich mestách: 
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Trail and Kimberly v B. C, Yellowknife (žltý nôž) v severozápadných ob
lastiach teritória, Dawson na Yukone. Beaverlodge v Saskatchewan. Flin Flom. 
Lynn Lake a Thompson v Manitobe, Sudbury, Timmins, Kirkland Lake, Cobalt 
a Elliot Lake v Ontáriu. Noronda, Aspetos, Murdochville, Chibougamou 
a Chefferville v Quebeku. New Castle a Bathurst v Novom Brunšviku a Buc-
kains v Newfoundlande. 

Všetky tu spomínané mestá a strediská vznikli na základe baníckej činnosti. 
V minulosti bolo tu omnoho viac osád, dedín a mestečiek, ktoré postupne, keď 
rudné zásoby boli vyčerpané, upadli a stali sa pustými mestami. V čase svojho 
rozkvetu sprístupnili nové kraje pomocou dopravnej siete. V mnohých prípa
doch obyvateľstvo ostalo v nich žiť aj ďalej a to preto, že sa umožnil rozvoj 
ďalšieho priemyslu ako lesníctva, poľnohospodárstva, rybárstva atď. 

Bez veľkého rozmachu baníckeho priemyslu bola by Kanada ostala celkom 
iste priemyselne nevyvinutá a to už vo vzdialenosti 100 mil od severných 
hraníc USA. Terajší rozvoj vyhľadávania a ťažby úžitkových nerastov posúva 
túto hranicu stále ďalej na sever a je skoro isté, že v blízkej budúcnosti roz
voj baníckeho priemyslu zasiahne i najsevernejšie oblasti našej krajiny. 

62 



+6,8% 



Ortuť 

1. Španielsko  produkcia ortuti v roku 1967 1382 ton. Z tejto produkcie za
bezpečovalo ložisko Almaden 1123 ton. 
(World Minig február 1968) (Bý) 

2. Turecko  výroba ortuti v roku 1967: 139,6 ton, v roku 1966: 113 ton, v ro
ku 1965: 99 ton. 
Ortuťové rudy sa ťažia z ložísk: 
a) ložisko Halikoy  odhadnuté zásoby: 200 000 ton o obsahu 0,25 Hg (500 ton 

koVU). 4|J 
Ročná ťažba v r. 1967: 39 800 ton. 

b) ložisko Karareis na brehu Egejského mora tvoria žily rumelky. Zásoby 
okolo 15 000 ton rudy o obsahu 0,8% Hg (120 ton kovu). Výroba v roku 
1967: 40 ton kovu. 

c) ložisko Eskigumus — zásoby: 20 000 ton rudy o obsahu 0,8 % Hg (160 ton 
kovu). Výroba v roku 1967: 10 ton kovu. 

d) ložisko Alasehir  zásoby 150 000 ton rudy o obsahu 0,31 % Hg (1035 t 
kovu). Výroba v roku 1967: 6 ton kovu. 

e) v roku 1968 začala sa ťažba na ložisku Túrkúnú — zásoby 1—2 mil. ton rudy, 
obsah 0,2 % Hg (3105 ton kovu). 

f) tak iste v roku 1968 začalo sa ťažiť ložisko SizmaLadik. Zásoby 450 000 ton 
rudy, obsah, 0,5 % Hg (2588 ton kovu). 
(Mining Journal 13. 9. 1968) (Bý) 

Zlato 

1. Kanada — produkcia zlata v roku 1967 bola 93,3 ton. Hlavní výrobcovia 
zlata v Kanade: 
a) ložisko Giant Jellowknife — zásoby ložiska 1,85 mil. ton; obsah 24 g/t. 
b) ložisko Verr Addison — zásoby ložiska 3,4 mil. ton; obsah 15,5 g/t. 
c) ložisko Dome — zásoby 2 mil. ton rudy; obsah 9,3 g/t. 
d) ložisko Campbell — zásoby 0,9 mil. ton; obsah 23—24 g/t. 
e) ložisko Carcross Whitehorse Yukon — zásoby 0,4 mil. ton; obsah 23 g/t, 679 

g/t Ag. 
f) ložisko Agassiz  zásoby 1,39 mil ton; obsah 11 g/t Au a 41 g/t Ag. 
g) ložisko Suiluga (Wawa—Ontario) — zásoby ložiska do hĺbky 290 m 2,6 mil. 

ton; obsah 9,8 g/t Au. 
h) ložisko Eagle gold pri Jontel (Nový Quebec) — zásoby do hĺbky 450 m 1,6 

mil ton; obsah 14 g/t Au. 
(Mining Journal 3. 5. 1968) (Bý) 

2. Kanada — ložisko Wawa (Ontario) sa začalo dobývať v roku 1968; projekto
vaná konečná kapacita: 590 ton denne. Zásoby ložiska 2 mil. ton o obsahu 
8,4 g/t Au. 
(Mining Journal 26. 7. 1968) (Bý) 

3. Japonsko — na ostrove Sado zatvorené ložisko v roku 1952 bude znova otvo
rené. Zásoby ložiska 2 mil. ton; obsah zlata 5 g/t. 
(Bureau de Documentation miniére, Annales des Mines, 12/1968) (Bý) 
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Molybdén 

1. USA — ložisko Questa má odhadnuté zásoby na 142,6 mil. ton o obsahu 0,186 
percent MoSu dobývateľných povrchové. Na ložisku je úpravňa o dennej kapa
cite 10 000 ton. 

Azbest 

1. Kanada — ložisko Abitibi (severne od AmosQuebec) preskúmané vrtnými 
prácami na ploche 450 X 110 m. Odhadnuté zásoby rudy 23,6 mil. ton o obsahu 
1,68% vlákien typu 4 K a 1,31% vlákien typu 5 R. Prieskum ložiska pokračuje. 
Celkom projektovaných 6000 prieskumných povrchových vrtov. Dobývanie: 
povrchový spôsob, ťažba neupravenej suroviny 3600 ton denne. 
(Northern Miner, Toronto 1. 9. 1968) (Bý) 

Wolfram 

I. Austrália — ložisko Grassy na Kráľ. ostrovoch (medzi Austráliou a Tasmá
niou) sa dobýva povrchovým spôsobom. Scheelitová ruda o obsahu cca 1 % 
WOn. Odhadnuté zásoby 908 000 ton. (Bý). 
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