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S P R Á V Y 

K problému stavby a vývoja žíl v Rudňanoch 

(7 obr. v texte) 

JÁN POPREŇÁK» PAVOL GRECULA**  JÁN MIHALOV*** 

Contribution au probléme de ľedification géologique et de ľévolution des filons métalliféres 
ä Rudňany (Les Monts Métalliféres du Spiš et du Gemer) 

Rudňany, Ie plus vaste gisement des Monts Métalliféres du Spiš et du Gemer, exige 
ä present la recherche de ľévolution spatiale des filons polymétalliféres. Ce probléme 
est résolu par rapport á ľedification géologique et á la lithologie. Ces facteursci sont 
determinants pour la recherche de ľévolution spatiela des filons métalliféres. 

Oblasť Rudnian predstavuje jeden úsek najvýznamnejšieho mineralizovaného zlomového systému 
Spišskogemerského rudohoria, tzv. severogemeridnej zóny. Rudniansky ložiskový rajón vzbudzo

val a aj v súčasnosti vzbudzuje záujem, ba nastoľuje nevyhnutnosť riešiť niektoré problémy, s kto

rými súvisí smerový a hĺbkový vývoj ložiska. Medzi základné problémy patrí časový vznik zlo

mových štruktúr a ich genéza, ich diferencovaný vývoj v rozličnom litologickom prostredí a ná

sledné mineralizačné procesy a tektonika. Názory na tieto otázky a ich riešenie sú dosť odlišné. 
Vývoj žíl vo vzťahu k litológii analyzoval J. POPREŇAK (1964). Predpokladá kontinuitný hĺbkový 

vývoj žilných štruktúr, ktoré v podloží karbónu v dôsledku fylitického vývoja vrchnej časti star

šieho paleozoika by mali byť značne redukované. 
Na spätosť vývoja žíl s priečnym antiklinálnym ohybom (klenbou) v oblasti Rudnian poukázal 

S. KONEČNÝ (1966). Počas druhej etapy alpinskeho (priečneho) vrásnenia vznikla klenba a aj smero

vé zlomy, ktoré boli neskôr mineralizované. Sj. os klenby prebieha v okolí šachty Mier. So za

nikaním štruktúry na obe strany zaniká aj zrudnenie. 
Zistenie intruzívnych foriem bázického až ultrabázického magmatizmu podmienilo novú inter

pretáciu stavby Rudnian (J. HUDÁČEK et al. 1971). Oblasť Rudnian sa vysvetľuje ako pozdĺžna 
klenbovitá stavba (lepšie by bolo hovoriť o brachyantiklinále) majúca v jadre predpokladané in

truzivne teleso, ktorého apofýzy sú v súčasnosti overené 300 m pod povrchom v súvrstvi karbónu. 
Intruzivne teleso podmienilo vznik klenby a zlomových systémov vlastnej klenby. Klenba bola 
príčinou rozštiepenia hlavnej línie do dvoch smerov po ramenách klenby, t. j . žila Droždiak a Zlat

ník, ktoré v hĺbke zanikajú a nahrádza ich zlomový systém nižšej časti klenby s odlišnou minerali

záciou. 
Uvedené predstavy dosť rozdielne vykladajú tektonickomineralizačný vývoj rudnianskej oblasti. 

Nové údaje, ako aj iná kvalitatívna interpretácia starých údajov nútia nás znovu sa vrátiť k tomuto 
dôležitému rajónu. 

* Ing. Ján POPREŇAK, Geologický prieskum, 052 80 Spišská Nová Ves. 
** RNDr. Pavol GRECULA, C S C , Geologický prieskum, 040 51 Košice 1. 

*** P. g. Ján MIHALOV, Železorudné bane, 053 23 Rudňany. 
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Obr 1 Priečny geologický rez východnou časťou rudnianskej ložiskovej oblasti 
1 zlenence naleoeénu 2 - vápence str triasu, 3 - verfén. 4 - perm, 5 - grafitické a chloriticko-grafitické bridlice, 6 - diabázové bomi-
ny^7 - p"eskovc^ l - bindt-rudmanke zlepence, 9 - prevážne aglomeráty diabázového vulkanizmu (alebo netyp.cky vývoj o.ndt-rud„,an-
K zlepencov; ,0 - plutonizované horniny nad zlepencami (5-10 karbón), 11 - staršie paleozo.kum vo fyht-d.abazovom vývoj,, 12 - a) 

rudné žily, b) karbonátové telesá, 13 — dislokácie, 14 — prieskumné prace. 
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Obr. 2. Schematický priebeh rudných telies v oblasti Rudnian v úrovniach najlepšej preskúmanosti 

Obr. 3. Detailný priebeh žilného telesa vyvinu
tého na najzápadnejšej sperenej štruktúre 

1 — priebeh žilných telies a) overený, b) inter
polovaný, c) interpolovaný na väčšiu vzdiale

nosť 2 — banské diela, 3 — dislokácie. 

Tektonická stavba územia 

V súčasnosti možno naprieč rudnianskou lo
žiskovou oblasťou viesť minimálne dva rezy dos
tatočne doložené prieskumnými prácami hlavne 
v blízkosti rudných žil. Jeden v západnej časti 
územia (šachta Mier), kde žily Droždiak a 
Zlatník v dôsledku odlišných smerov sa už 
zblížili (obr. 2), a druhý vo východnej časti 
územia (šachta Jozef), kde vzdialenosť medzi 
spomenutými žilami sa blíži známemu maximu, 
teda kde by mal byť prejav klenbovitej stavby 
najmarkantnejší (obr. 1). Rez zahrňuje staršie 
paleozoikum, reprezentovanej v južnej časti 
územia fylitmi rakoveckého vývoja, o ktorých 
sa už skôr štatisticky zistilo, že sú pre vývoj 
väčších ložiskových telies nevhodným prostre

dím. V severnej časti územia je rakovecký 
vývoj v amfibolitovej fácii. Vyššie vystupuje 
A. PŔIBYL 1960), potom perm, spodný a vrchný súvrstvie vrchného karbónu (vestfál C, B. BOUČEK 

trias a paleogén. 
K známemu obsahu karbónu v jeho spodných častiach pristupujú horniny intermediárneho 

až ultrabázického látkového zloženia. Nejasnej stratigrafickej príslušnosti a genézy sú aglomeráty 
z diabázových hornín, ktoré vystupujú v hĺbkovom pokračovaní zlatníckej žily. Nemožno vylúčiť, 
že je to netypický vývoj bindtrudnianskych zlepencov, ktoré podľahli metamorfne-metasomatic-
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Obr. 4. Schematický priebeh rudných telies v západnej časti žily Droždiak 
1 — priebeh rudných telies v úrovni XIII. hor. a) overený, b) interpolovaný, 2 — zistený priebeh 
rudných telies na XVI. hor., 3 — banské práce a) na XIII. hor., b) na XVI. hor., 4 — dislokácie. 

kým premenám podobne ako aj iné horniny karbónu a staršieho paleozoika. Stavba rakoveckého 
vývoja staršieho paleozoika sa zatiaľ neštudovala, pretože nebola prístupná priamemu pozorovaniu 
a možno ju predpokladať iba analogicky — karbón v južnej časti rezu tvorí miernu synklinálu 
(smerové zhodnú so žilnou štruktúrou Droždiak, ktorá je vyvinutá na jej severnom ramene), ďalej 
na sever je karbón mierne zvrásnený a až v severnej časti územia začína súvrstvie strmšie upadat 
na sever. 

Na základe uvedeného rezu, doloženého dostatočným množstvom prác, ťažko predpokladať 
takú výraznú klenbu, ako bola interpretovaná. Podľa povrchovej geologickej mapy tiež ťažko 
usudzovať o klenbovitej stavbe. Skôr tu ide o vyzdvihnutý blok, ktorý sa západne od poráčskeho 
zlomu postupne ponára, a preto sa smerom na západ objavujú vyššie vrstvy karbónu a potom 
permsko-mezozoické komplexy. Východná časť na poráčskom zlome poklesla o cca 200—300 m. 
V tomto zmysle nemožno hovoriť ani o priečnej klenbe, ale skôr o blokovej stavbe s rozdielnym 
vertikálnym premiestnením okrajov blokov. Táto mladá porudná bloková tektonika zvýraznila 
generálnu unduláciu vrásový ch B-osí, preto sa priečne vrásnenie preceňuje, a to nielen v rudnianske 
oblasti, ale v celom Spišsko-gemerskom rudohorí. 

Pozdĺžna antiklinálna vrásová stavba v hlbšej časti rudnianskeho rajónu nie je vylúčená, ba 
naopak, možno ju predpokladať v staršom paleozoiku ako pokračovanie antiklinály z Poráčskej 
doliny a v dôsledku nej aj vnútený antiklinálny ohyb vyšších súvrství. Vznik klenby sa však spája 
s intrúziou magmatického telesa a jeho vertikálneho tlaku na plášť. Hoci o prítomnosti klenby 
už bola reč, treba sa pozastaviť pri intruzívnych horninách (K. MANDÁKOVÁ et al. 1971), ktoré 
sa podľa nich pričinili o vznik klenby. 

Magmatické horniny a ich pôvod 

Dioritové a gabroidné horniny sú najlepšie vyvinuté v prekope jz. od šachty Zlatník na X. 
obzore, kde ich teraz možno najlepšie priamo pozorovať, ale aj na ďalších miestach X. obzoru 
a na XVI. obzore žily Droždiak. Hoci z petrografickej a petrochemickej stránky ide o uvedené 
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Obr. 6. Pozdĺžny rez „strednou štruktúrou" 
1 — bilančné zrudnenie overené banskýfňi prácami, 2 — nebilančné zrudnenie overené banskými 
prácami, 3 — údaje z vrtov a) pozitívne, b) negatívne, 4 — pozitívny hĺbkový údaj na zrudneni 
a) južnejšom, b) severnejšom, 5 — zrudnenia, z ktorých jedno je západným pokračovaním „stred

nej štruktúry" a) južnejšie zrudnenie, b) severnejšie zrudnenie. 

typy hornín (petrograficky ich určil D. Hovorka), to však ešte neurčuje ich genézu, čo je z hľadiska 
interpretácie tektonickej stavby veľmi dôležité. Vzniká otázka, či sú to skutočne intruzívne hor
niny. 

Už aj pri zbežnom štúdiu týchto hornín v uvedených banských dielach vidieť, že v celom pro
file „intruzívnych" hornín pozorujeme sedimentárne textúry, prúžkovanie, striedanie jemnejšej 
a hrubšej frakcie a vložky bridlíc, ako aj pozvoľný prechod z bridlíc cez psamity až do hrubozrn
ných klastických variet. Tieto pozorovania vyvolávajú silnú pochybnosť o intruzívnom pôvode 
gabroidných hornín. Zdá sa pravdepodobnejšie, že ide o metasomatózu — plutonizáciu pôvodných 
klasto a vulkasedimentov staršieho paleozoika a karbónu. Obdobné prejavy granitizácie opísal 
L. ROZLOŽNÍK (1965) z okolia Dobšinej. V ostatnom čase pripisujeme (P. GRECULA 1973) procesu 
granitizácie veľký význam — naň sa viaže aj vznik podstatnej časti gemeridnej žuly (ako to pred
pokladal aj J. GUBAČ 1962) a tiež tzv. intruzívnych bázických hornin. Granitizácia nastala počas 
prvej vrásnivej fázy alpínskeho orogénu, keď bol pôvodný geosynklinálny priestor silne stlačený, 
čím sa horninové komplexy dostali do väčších hĺbok, kde došlo k parciálnej anatexii a k regionálnej 
metasomatóze. Vzhľadom na východiskový materiál vznikali kyslé alebo bázické plutonizované 
horniny, ktoré sa pri príkvovovom vyvrásnení presunuli do dnešných pozícií. Tieto úvahy potvrdzuje 
aj vrt (SGRV9) pri Košickej Belej v tzv. gabroidnom telese. Aj keď sa intruzíva nemusia vy
svetľovať len tak, ako uvádzame, v nijakom prípade nejde o batolit ktorý spôsobil vznik klenby. 

Ak akceptujeme pozorovania v bani a predchádzajúce úvahy o genéze gabroidných hornín, 
potom ani v oblasti Rudnian nie je nevyhnutné predpokladať intrúziu hlbinného telesa a v dô
sledku nej vznik klenbovitej stavby. 

Vznik a charakter mineralizovaných štruktúr 
V zmysle interpretácie stavby rudnianskeho ložiskového územia ako klenby štruktúra Hrubej 

žily a žily Droždiak (sú známe z povrchu) s hĺbkou zanikajú na ramenách klenby a ich nepriamym 
hĺbkovým pokračovaním sú nové perspektívne štruktúry posunuté do jadra klenby. Podľa toho 
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Obr. 5. Vetvenie žilnej štruktúry (v okolí komína K—3085 Z) 
1 — banské práce, 2 — dislokácie, 3 — úseky žíl a) overené, b) interpolované, 4 — hydrotermálne 

zmenené pásmo na XVI. hor. 
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nepriamym pokračovaním Hrubej žily je mineralizácia overená prekopom razeným severne od 
šachty Mier (XVI. obzor), cca 200 m v nadloží zlatníckej žily (obr. 2 a 3). Nepriamym hĺbkovým 
pokračovaním žily Droždiak je zložité žilné teleso vystupujúce v jej nadloží vo vzdialenosti 0—300 m, 
nesúvislé overené na smerovej dĺžke cca 3 km (obr. 4 a 6). O tomto hĺbkovom pokračovaní hlav
ných žil treba uviesť niekoľko údajov: Prieskum overil, že od zlatníckej žily odbiehajú do nad
ložia mineralizované sperené trhliny (obr. 2). Najvýchodnejšia bola zistená a preskúmaná na úrovni 
zlatníckej štôlne (cca 570 m n.m.). Na povrchu sa neprejavuje žiadnymi indíciami. Druhý, západ
nejší sporený odžilok je známy z povrchu (cca 700—760 m n.m.), ale úroveň zlatníckej štôlne ne
dosahuje. Ekonomicky je zaujímavý barytspekularitovou výplňou. Smer oboch je zhruba V—Z, 
úklony sú strmé na juh. ' 

Ďalšia sperená žila je známa pod menom Štefan a je vyvinutá vo vertikálnom reze od 730 m 
po X. obzor (340 m n.m.), kde vykliňuje. Zatiaľ čo na povrchu má smer V—Z, v hĺbke sa jej smer 
mení na ZSZ—VJV. Úklon je okolo 70° na juh. V podloží ju sprevádza paralelná mineralizovaná 
puklina. Tá bola zistená na povrchu, ale údaje o jej hĺbkovom pokračovaní nie sú. Spoločným 
znakom všetkých spomenutých sperených puklín je šošovkovitý tvar a pomerne malý smerový 
dosah (200—300 m). 
^ Hrub;i žila, ktorá má charakter diagonálnej mineralizovanej pukliny zsz— vjv. smeru medzi 
žilami Zlatník a Droždiak, je známa z banských prác v dĺžke cca 1 km, od povrchu (700 m n.m.) 
po úroveň XIII. obzoru (cca 50 m n.m.), pod ktorým vykliňuje. 

Z toho možno dedukovať, že sperené mineralizované pukliny odbiehajúce od zlatníckej štruktúry 
sú vyvinuté v rozličných hĺbkových úrovniach, majú menlivé vertikálne rozpätie, ich smer je zhruba 
V—Z a smerný dosah relatívne malý. 

Zrudnenie interpretované podľa koncepcie klenbovitej stavby a považované za nepriame hĺbko
vé pokračovanie Hrubej žily (obr. 3) je overené zatiaľ na XVI. obzore banským dielom na smernej 
dĺžke asi 150 m. Ak považujeme indíciu (8 cm sideritu) z vrtu 219 za jeho východné vyklinenie, 
potom jeho celková smerná dĺžka je asi 350 m. Dovrchový a hĺbkový dosah je nedoriešený. Jeho 
smer je V—Z so stáčaním na S v jeho západnej časti. Úklony sú strmé smerom na juh a sever. Pre 
zhodnost charakteru tohto zrudnenia s inými sperenými mineralizovanými puklinami odbiehajú
cimi do nadložia od zlatníckej štruktúry je logické interpretovať toto zrudnenie ako jednu z nich. 
Tým je daná jej pomerne malá perspektívnosť. Ostatné zrudnenia zistené prekopom môžu byť 
paralelnými mineralizovanými puklinami, ako je to známe na žile Štefan. 

Žilná štruktúra, ktorá sa pokladá za hĺbkové pokračovanie žily Droždiak (tzv. stredná štruktú
ra), je vyvinutá v priestore západných rudnianskych šácht (obr. 4). V horizontálnych rezoch nie je 
vztah žily Droždiak (južnejšej) a tzv. strednej štruktúry celkom jasný. Priečne rezy vedené detailne 
preskúmanou časťou žilného systému (medzi súradnicou 304550—304600) jednoznačne ukazujú 
rozvetvovanie žily Droždiak (obr. 5). Zatiaľ čo na úrovni X. horizontu vystupuje jedna žila, na 
úrovm XII. horizontu sú už 2 vetvy, z ktorých sa južnejšia pokladá za vlastnú žilu Droždiak a se
vernejšia je časťou tzv. strednej štruktúry. Tá sa s narastajúcou hĺbkou rozvetvuje ďalej (XVI. 
horizont). V dôsledku postupného vetvenia, ktoré sa prejavuje aj v smerovom priebehu a čiastočne 
aj v zmene smeru, sa smerom na východ severnejšie vetvy od vlastnej žily Droždiak postupne vzďa
ľujú. 

Vetvenie žily Droždiak je jej charakteristickou črtou. Na základe toho môžeme strednú štruktúru 
interpretovať nie ako samostatnú žilu, ale ako zložitú vetvu žily Droždiak, ktorá od nej odbieha 
do podložia. Ak tzv. stredná štruktúra nieje samostatnou štruktúrou (s ťažiskom významu v hĺbke), 
ale je vetvou žily Droždiak, potom by pre jej hĺbkový vývoj mali platiť tie isté zákonitosti ako pre 
iné časti, resp. vetvy žily Droždiak, t. z. postupné ponáranie sa západným smerom do hĺbky a vy
kliňovanie vo vrchných fylitických častiach rakoveckého vývoja staršieho paleozoika, resp. v spod
ných častiach karbónu tam, kde karbón preberá stavebné prvky podložia. Nevylučuje sa opätovné 
nasadenie v hĺbke vo vhodnom horninovom prostredí. 

Doteraz realizované technické práce potvrdzujú, že zatiaľ čo táto žila vo východnej časti vykli
ňuje pod XVI. obzorom (okolo 150 m n.m.), v západnej časti, kde je báza karbónu hlbšie, je mi
neralizácia dokázaná na dvoch podložných žilách, ktoré súvisia s vetvením' žily Droždiak v hĺbke 
okolo 0 až 100 m n.m. 
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Záver 

Uvedené údaje a úvahy dovoľujú prikloniť sa k predstave, že hĺbkový vývoj hlavných rudn.an

skych tektonických štruktúr je kontinuitný, pričom tieto hlavné zlomové a následne mineralizované 
štruktúry sa vetvia systémom sperených strižných puklín 2. radu a ich priestorový dosah je nepo

rovnateľne menši ako dosah hlavných žil. . . . • u 
Príklady vývoja mineralizovaných sperených zlomov odbiehajúcich od hlavných zlomových 

štruktúr sú vo svetovej literatúre dosť časté, napr. v rudnom rajóne Coeur dAlene v state Idaho 
(in Ch. F PARK—R. A. MACDIARMID 1964). 
k Klenbovitá stavba je tu veľmi ťažko preukázateľná a podobne aj s ňou suvISiac. vývoj minerali

zovaných zlomových štruktúr. Opísané gabroidné horniny nemajú charakter intruzívnych hornín 
ale sú najskôr produktom granitizačných metasomatických premien pôvodných geosynklinal

nych produktov v období alpinskej orogenézy. 
Doručené: 15. 3. 1973 Geologický prieskum, n. p., 
Odporučil: Ján Litavec Spišská Nova Ves 
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To the problem of structure and development of veins in Rudňany (Spišskogemerské 
rudohorie) 

JÁN POPREŇÁK PAVOL GRECULAJÁN MIHALOV 

The deposit Rudňany belongs among the largest exploited vein deposits of complex ores (Fe, 
Cu Hg Ba). At present its depth and strike solution is topical. For this sake the character of the 
tectonic structure and its influence on distribution of deposits, also relation between the l.thological 
environment and development of veins as well as the role of magmatism in formation of the struc
ture of the area and of metallogenetic development are being studied. 

In the lower deposit parts gabbroid rocks, to which an intrusive character and a distinct vault 
structure due to intruding rocks was attributed, were mined in the last years. In the artic e it is 
said that these gabbroid rocks represent plutonized Devonian and Carboniferous basic volcanics 
and graywacke rocks, originated during Upper Cretaceous granitization. So the determining in
fluence of intrusion on formation of the vault structure is excluded. On the contrary a gentle anti
clinal structure is supposed there, with the mineralized structure of the Droždiak and ZUitnik veins 
developed on its limbs. These veins are the principal veins of the Rudňany ore district Other veins 
are only mineralized pinnate faults, (mostly shear, less of the tension faults of Ilnd order). So also 
their subordinate importance in solution of continuation at depth and in strike is being explained. 
The influence of the lithological environment on development of veins is conspicuous^ I he ore 
mineralization is well developed in the competent environment of diabase rocks and Carboniferous 
conglomerates, whilst in phyllite complexes it disappears or intensely ramifies being of a very ir
regular lensoidal character. Therefore also a great importance is attributed to lithostratigraphical 
investigation. 
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