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K otázke vzťahu štiavnického a hodrušského rudného obvodu 

MIROSLAV KODÉRA 

A b s t r a c t . 
Dans la region métallifére prés de Banská Štiavnica et Hodruša, il y a deux 

types de la mineralisation: filons quartzeux de minerai complexe (region de Ban
ská Štiavnica) et filons quartzeux carbonates de minerai ď argent (region de Ban
ská Hodruša). Le rapport réciproque de ces deux types n' est pas encore résolu dé
finitivement. Ľ auteur est persuade que tous les deux types sont indépendants 
et leur disposition zonale de minerals est ď un caractére particulier. 

Hoci v posledných rokoch sa v št iavnickom a hodrušskom rudnom obvode 
vykonával intenzívny geologickoložiskový a paragenetickogeochemický vý

um a získal sa celý rad veľmi dôležitých nových poznatkov, niektoré dielčie 
otázky tu ostali až doteraz nedoriešené. Jednou z nich je i závažná otázka 
o vzájomnom vzťahu mineralizácie štiavnického a hodrušského rudného ob

vodu, čo bezprostredne súvisí so správnou interpretáciou zonálnosti v oboch 
rudných obvodoch. 

Novozískané poznatky o charaktere mineralizácie z h ĺbkových vrtov vyko

návaných GÚDŠ v oblasti Banskej Štiavnice a Štiavnických Baní a novootvo

renej žily J á n plne potvrdili stanovené zákonitosti zonálnosti (KODÉRA 1963) 
pre štiavnický rudný obvod. Malé korekcie bolo t reba urobiť iba pre južnú 
časť rudného obvodu  oblasť Štiavnických Baní, kde sa ukázalo, na základe 
vr tu KOV33 a dalších vrtov, že pokles paragenetických zón do hĺbky sme

rom k juhu je miernejší, ako sa predpokladalo na základe archívnych údajov. 
Súčasne tieto výsledky prispeli i k riešeniu otázky vzájomného vzťahu 

štiavnického a hodrušského rudného obvodu. Už v minulosti sa názory na 
tú to otázku rôznili. Časť autorov chápe št iavnickohodrušský rudný obvod ako 
jeden celok a rozdiel v mineralizácii pripisujú zonálnosti (napr. HELKE 1938), 
iní ho rozdeľovali na samostatné rudné obvody i s vekové odlišnou mineralizá

ciou (napr. LIPOLD, SZABÓ). Za hranicu medzi oboma rudnými obvodmi 
považovali hrebeň Tanádu. 

V súčasnosti zástancom názoru o jednotnosti celého rudného obvodu je 
ROZLOZNÍK (1966). ktorý sa opiera hlavne o obdobnú geologickú stavbu 
oboch častí rudného obvodu a STOHL a BOHMER (1959, 1963), ktorí v svojej 
koncepcii zonálnosti považujú hodrušské žily za analogické južným okrajom 
štiavnických žíl v oblasti Štiavnických Baní, prípadne analogické J á n a Stefan 
žile na východnom okraji štiavnického rudného obvodu. 

V autorovej koncepcii zonálnosti (KODÉRA 1963), vychádzajúcej z detail

ných štúdií paragenézy všetkých nateraz prís tupných žíl v oboch častiach rud

ného obvodu, sa považujú obe časti za viac menej samostatné s osobitným 
charakterom zonálnosti. Pre jednotnosť celého rudného obvodu niet zatiaľ 
dostatočných dôkazov. Ba naopak, veľa faktov svedčí o opaku. Uvediem na j 

dôležitejšie z nich: 
1. Genetickotektonický vývoj rudných žíl je v oboch častiach rudného 
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obvodu rozdielny, ale v ich rámci jednotný. V štiavnickom rudnom obvode 
sa na mineralizácii podiela šesť periód, pričom dochádza k pravidelnému 
striedaniu nerudných — kremenných a rudonosných periód. V hodrušskom 
rudnom obvode sa na mineralizácii podiela deväť periód, pričom dochádza 
k pravidelnému striedaniu kremenných a karbonátových periód. Rudonosná 
perióda je tu iba jedna (v oblasti Banskej Štiavnice dve) úplne podradného 
významu. 

2. Medzi oboma rudnými obvodmi zatiaľ neboli zistené pozvoľné prechody, 
ale naopak existuje tu paragenetický skok. Najvýchodnejšie žily v hodruš

om rudnom obvode — Všechsvätých a Východná majú mineralizáciu úplne 
typickú pre hodrušské žily, kým zasa najzápadnejšie žily štiavnického rud
ného obvodu — Rozália. Medená a Bährenleuten majú mineralizáciu typickú 
pre štiavnické žily. 

3. Hranicou medzi obomi obvodmi nie je hrebeň Tanádu, ale táto prebieha 
medzi žilami Bährenleuten a Všechsvätých a preto žily s polymetalickou mi
neralizáciou, uvádzané z hodrušského rudného obvodu — ako Rozália, Bähren
leuten, Hoffer a i. sú normálnou súčasťou štiavnického rudného obvodu, hoci 
vzájomné prelínanie je veľmi pravdepodobné. 

Tento prípad nastal asi na Bankách, kde sa podľa POLÁKA (1965) vysky
tuje v blízkosti seba štiavnický i hodrušský typ zrudnenia. , 

Obdobne v oblasti Štiavnických Baní došlo veľmi pravdepodobne k pre
krývaniu oboch rudných obvodov. Tu sa podľa BERGFESTA (1953) vyskytuje 
celý rad menších priečnych žíl, ktoré prerážajú hlavné štiavnické žily a sú 
teda mladšie. Tieto priečne žily boli veľmi bohaté na striebro. Tak napr. žily 
Wasserbruch podľa BERGFESTA, (ktorý sa odvoláva na údaje Baumhertha) 
sú mladšie ako Spitáler žila, ktorú pretínajú pod uhlom 45°. Tieto žily boli 
veľmi bohaté na striebro, kým Spitáler žila bola bohatšie zrudnená iba v okolí 
preniku týchto žíl (na novších trhlinách) a vo väčšej vzdialenosti od nich 
ostala jalová. V prípade, že tu išlo skutočne o prenik žily hodrušského typu 
cez žilu štiavnického typu, je hodrušský revír skutočne samostatný a jeho 
zrudnenie mladšie ako v štiavnickom rudnom obvode. Nie je však možné 
úplne vylúčiť možnosť, že tu išlo iba o mladšie periódy, viazané na samostatné 
priečne pukliny. 

Viaceré príklady preniku mladších striebronosných kremennokarbonátových 
žíl cez staršie „olovené" žily uvádza vo svojej práci i LIPOLD (1867). 

4. K vysokej akumulácii striebra v oblasti Štiavnických Baní na južných 
okrajoch štiavnických žíl došlo prevažne sekundárne, avšak odlišne ako na 
hodrušských žilách. V oblasti Štiavnických Baní sú na hlavných žilách (Ján. 
Bieber, Spitáler) podľa Bergfesta uvádzané popri kremitej výplni i mohutné 
polohy tzv. „hlinitej výplne", čo bol zrejme tektonický íl, vzniknutý vplyvom 
lohutnej poradnej tektoniky. I v tejto „hlinitej" výplni boli bohatšie aku

mulácie strieborných rúd. 
Jedine Terézia žila, ktorá nemala „hlinitú výplň" mala i v oblasti Štiav

nických baní iba „olovenú mineralizáciu". Z toho vyplýva, že bohaté akumu
lácie striebra sú do značnej miery sekundárneho pôvodu vzniknuté v dôsledku 
hlbokej cirkulácie podzemných vôd po tektonicky intenzívne porušených ži
lách. Svedčila by o tom i novootvorená časť Ján žily na XII. obzore Michal 
šachty. Ján žila bola i v centrálnej časti štiavnického rudného obvodu bohatá 
na striebro. Na XII. obzore Michal šachty má už typickú polymetalickú 
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mineralizáciu. avšak je tu vyvinutá mohutná, niekoľko metrov mocná mylo

nitová zóna, vzniknutá pri poradnej tektonike (na iných žilách v tejto h ĺbko

vej úrovni neznáma), čo mohlo spôsobiť jej sekundárne obohatenie na striebro. 
Bohatá akumulácia str iebra vo vrchných častiach hodrušských žil je síce 

tiež do značnej mierv sekundárna, ale k jej akumulácii došlo prevažne v po

réznom kremeni , vzniknutom hydro te rmálnym vyluhovaním karbonat ickej brek

cie, ktoré bolo súčasne sprevádzané vyluhovanim a premiestnením str iebra 
z hlbších častí žíl (KODÉRA 1960). 

5 Odlišnosti v zonálnosti. V prípade, že hodrušské str ieborne žily su ana

lógiou južných častí štiavnických žíl v oblasti Štiavnických Baní, prípadne J á n 
a Stefan žily na východnom okraji štiavnického rudného obvodu, mali by 
s hĺbkou prejsť do polymetalických, ako tomu bolo v Štiavnických Baniach, 
kde podľa výsledkov hĺbkových vrtov už v neveľkej hĺbke bola zistená poly

metalická mineralizácia, odpovedajúca vrchnej a spodnej PbZn zóne, a v hĺb

ke pod 600 m sa už nachádza mineralizácia odpovedajúca medenej zone. 
Obdobne J á n žila. novootvorená na XII. obzore má výlučne polymetalicku 
mineralizáciu. Hodrušské žily, i keď boli niektoré z nich sledované po uklone 
až 500 m, nevykazovali zmenu mineralizácie. Len u Východnej žily sa preja

vilo s hĺbkou slabé zvýšenie obsahu medi, nie však olova a zinku, ako by sa 
očakávalo podľa analógie so štiavnickými žilami. 

Podľa STOHLOVEJ (1959) koncepcie zonálnosti, stanovenej pre š t iavmcko

hodrušský rudný obvod ako celok, by AuAg mineralizácia periférnej zóny 
mala s hĺbkou prechádzať do striebornej, hodrušského typu. Na Gruner žile k to 

rej vrchné obzory počíta Stohl k AuAg zóne, sa však zistilo, že tá to mineralizá

cia s hĺbkou prechádza priamo do polymetalickej a zóna AgAu hodrušského 
typu tu chýba. 

Pre jednoznačné riešenie otázky vzťahu štiavnických žíl k hodrusskym bude 
ešte t reba zhromaždiť ďalšie dôkazy. I keď azda mnohé z uvedených skutoč

ností by mohli byť zapríčinené lokálnymi podmienkami, rozhodne zákonitosti 
zonálnosti zistené v jednom rudnom obvode (prípadne jeho časti) nie je možne 
jednoducho aplikovať v inom rudnom obvode. 

Doručené: 17. VII. 1969 Katedra mineralógie a kryštalografie 
Lektoroval dr. Vlastimil Konečný Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského, Bratislava 
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On the Relationship of Štiavnica and Hodruša. Ore—Districts. 

MIROSLAV KODÉRA 

Resume 
In Štiavnica—Hodruša ore district two types of oremineralization developed: 

quartz veins with polymetallic mineralization (the area near Banska Štiavnica) 
and Agbearing quartzcarbonate veins (the area of Banská Hodruša). The mutual 
relation of both types has not been unambiguosly determined as yet Some authors 
take the ore district for an entire complex and the two types of mineralization — 
for a result of primary zonality while others consider parts more or less indepen
dent, with special characteristic zonalities for each. 

In the present work, the author summarized the facts, indicating the necessity 
to consider both types of oremineralization independent. The facts are as follows: 
1. the genetictectonic evolution of ore veins in both parts of the ora district was 
different, 2. no gradual transitions between both types of mineralization 
have been observed The boundary between both areas is not on the 
Tanád ridge, but running between the veins Bährenleuten and Vsechsvä
tých (All Saints), and veins with polymetallic mineralization in Hodruša district 
are therefore a normal component part of Štiavnica district. On the contact areas, 
there were found penetrations of the veins of Hodruša type through the veins 
of Štiavnica type, in the past. At present, these parts of the deposit are inaccessib
le, sp the facts cannot be verified. 4. Agaccumulations in the upper parts of 
Štiavnica veins arose in a different manner than on Hodruša veins. 5. Differences 
in zonality. In the marginal parts of the Štiavnica district — the Hodruša veins 
being considered analogous with the former — zonality was similar to that in 
the central part of Štiavnica district (transition to polymetallic and Cuminera
lization with depth which was not found in Hodruša veins). A unambiguous sol
ving of this serious problem requires further data. No doubt, the regularities of 
zonality in one oredistrict (or in its part) cannot be simply applied in other ore
district. 
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