
2. Hnilec — Sn zrudnenie viažuce sa na gemeridné grani ty 

(B. Kusák) 

Oblasť vystupovania gemeridných grani tov v rajóne Hnilca, Delavy a Peklis

ka sa stala predmetom záujmu z hľadiska možnej priemyselnej koncentrácie 
vysokotermálnej Sn mineralizácie po roku 1970. 

V období rokov 1962 — 1969 zistil v tejto oblasti J. B a r a n výraznejšie geo

chemické anomálie cínu metódou pôdnej metalometrie . Jedna z najvýraznejších 
geochemických anomálií asi 1 km juhozápadne od osady Hnilec v Medveďom 
potoku dala podnet na geologicko-projektovú a pr ieskumnú činnosť. Úlohou 
geologickoprieskumných prác bolo v prvom rade overiť povahu tejto ano

málie, jej vzťah k pr imárnemu zdroju a zistiť kvali ta t ívne a kvant i ta t ívne 
paramet re zrudnenia. 

Pozitívne výsledky overenia geochemickej anomálie pri Hnilci dali podnet 
na rozšírenie geologickoprieskumných prác aj do oblasti zistených geoche

mických anomálií východne od súľovskej granitovej intrúzie. 
Územie budujú zvrásnené a metamorfované vulkanogénnosedimentárne 

komplexy hornín staršieho paleozoika gemeríd. Terajšia š t ruktúrno tektonická 
stavba územia je výsledkom niekoľkých horotvorných fáz. Z nich je najvý
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Obr. 4. Geologická mapa z oblasti Hnilec—Delava—Peklisko. 
1 — Kvartér, 2 — gemeridné granity, 3 — gabroamfiboliťy, 4 — gabrodiority, 5 — 
horniny diabázového vulkanizmu rakoveckého vývoja, 6 — metamorfované peliticko
psamitické súvrstvie rakoveckého vývoja. 7 — metamorfované horniny kyslého 
vulkanizmu (kremité porfýry) — gelnická séria, 8 — metamorfované peliticko
psamitické súvrstvie gelnickej série (fylity, kvarcity), 9 — tektonické línie. 10 — 
smer a sklon vrstvovítosti a bridličnatosti, 11 — štôlňa. 
Fíg. 4. Geological Map of the Hnilec — Delava — Peklisko Area 
1 — Quaternary. 2 — Gemeride granites, 3 — gabbroamphibolites. 4 — gabbro
diorites, 5 — Lower Paleozoic diabase rocks, 6 — metamorphosed pelitic — psammi
te beds of the Lower Paleozoic Rakovec evolution, 7 — quartz porphyries and their 
oyroclastics — Gelnica Series, 8 — metasediments of the Gelnica Series, 9 — tecto
nic lines, 10 — bedding and schistosity, 11 — galleries 



znamnejší alpínsky orogén, ktorý dal geologickej stavbe vrásovo-prešmykový 
štýl (P. G r e c u l a 1971, 1973). 

Horniny staršieho paleozoika v juhovýchodnej časti pozostávajú z kremitých 
fylitov, kvarcitov, chloritickosericitických fylitov, porfyroidov a kremitých 
porfýrov. Severozápadnú časť budujú diabázové horniny staršieho paleozoika 
na báze s detritickým psamitickopelitickým súvrstvím (kvarcity, kvarcitické 
íylity, fylity), ktoré v nadloží strieda mohutný vývoj diabázového vulkanizmu. 

Do zvrásnených a metamorfovaných hornín staršieho paleozoika intrudovali 
intermediárne až acidné granity, z ktorých erózia odkryla len ich apikálne 
časti na ploche niekoľkých km (obr. 4). 

Základným petrografickým typom je strednozrnný dvojsTudový turmalinic
ký granit masívnej, všesmerne zrnitej a bridličnatej textúry. Strednozrnný 
granit vo väčšine prípadov smerom k okraju je jemnozrnnejší a na mnohých 
miestach prechádza do greisenov a greisenizovaných granitov. Zvlášť výrazné 
autometamorfné účinky vidieť pozdĺž severovýchodného okraja súľovského 
telesa (Medvedí potok), kde sú v banských dielach a vo vrtoch dokumentované 
aj zrudnené apofýzy granitu a početné aplitické žily. Prejavy greisenizácie 
sa zistili aj v granitoch východne od osady Delava na Suchom vrchu a Mikov
ke vo forme greisenizovaných polôh vnútri granitov a v bezprostrednej endo
kontaktnej zóne granitov. 

Vysokotermálne zrudnenie viažuce sa na hnilecké granity je v súčasnosti 
na.jíepšie preskúmané v oblasti Medvedieho potoka (súľovská žulová intrú
zia). 

Mineralizáciu geneticky viazanú na súľovské teleso hnileckých granitov re
prezentuje pestrá škála minerálnych typov zrudnenia (E. D r n z í k 1973). Za
stúpené sú postmagmatické mineralizácie raného štádia, pneumatolytické, 
vysokotermálne až nízkotermálne typy mineralizácie hydrotermálneho pôvodu 
vyvinuté v endokontaktnej i exokontaktnej zóne granitu. 

Vysokotermálna SnWMo mineralizácia sa viaže na: 
— endokontaktnú zónu apikálnych častí granitných kupol, 
— bezprostrednú endokontaktnú zónu aplitického granitu v morfologicky čle

nitých výbežkoch, 
— žilné štruktúry v exokontaktnej zóne granitu. 

Endokontaktnú zónu apikálnych častí granitu reprezentuje kremitosľudnatý 
greisen a zachytilo ju niekoľko vrtov. Obsah Sn je bilančný. Podrobnejšie 
údaje o zákonitostiach priestorového rozmiestnenia sú v štádiu rozpracovania 
a overovania. 

Endokontaktnú zónu aplitických granitov tvorí sľudnatokremenný greisen 
s okami turmalínu. Zrudnenie je veľmi nepravidelné, vcelku chudobné. Bi
lančný obsah Sn je podľa doterajších poznatkov v miestach, v ktorých do 
hornín plášťa prenikajú apofýzy mikrogranitu s prejavmi neskoršej vysoko
termálnej mineralizácie. 

Žilné štruktúry v exokontaktnej zóne granitu reprezentuje monolitná kre
meňoturmalínovoarzenopyritová výplň s kasiteritom. Ide o vysokotermálne 
žilné zrudnenie. vekové mladšie ako aplitické apofýzy a aplitické žily granitu 
v plášti (E. D r n z í k 1973). 

Žila sa postupne vyvinula tam, kde sa začína apofýza aplitu, avšak do endo
kontaktnej zóny nevstupuje a ani v granite nie je vyvinutá. 

Obsah Sn je veľmi vysoký a niekoľkokrát prevyšuje spodnú hranicu bilanč
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nosti. Mocnosť žily v blízkosti granitu dosahuje 3 mm. Smerom od granitu 
sa vetví na niekoľko žiliek, ktoré mocnosť postupne strácajú. 

Oblasť Belavý a Pekliska je z hľadiska možnej koncentrácie Sn mineralizá
cie v súčasnosti v začiatkoch riešenia. Geologickoprieskumné práce sú zame
rané na zistenie vzťahu sekundárnych geochemických anomálií k primárnemu 
geochemickému poľu. 

Účastníci exkurzie navštívia ložisko Hnilec — Medvedí potok, kde na halde 
štôlne budú môcť zbierať vzorky z rudných telies a okolitých hornín. 

3. Štruktúrny vrt SG—2 (Prakovce) — staršie paleozoikum gemerika 

(P. Grecula) 

Štruktúrny vrt SG2 bol lokalizovaný v centrálnej časti gemerika a jeho 
cieľom boli hlavne stratigrafické problémy staršieho paleozoika, a to v sú
vislosti s rozsiahlym vyhľadávaním rudných ložísk žilného aj stratiformného 
typu, ako aj problémy žulového magmatizmu. mineralizácie, tektonickej stav
by a ďalšie. 

Z litologického profilu vrtu (obr. 5) vychodí, že sa v ňom dajú vyčleniť cha
rakteristické horninové súbory. Vo vrchnej časti vrtu je to vulkanogénne sú
vrstvie, pod ním je súvrstvie grafitickosericitických fylitov, ktoré v spodnej 
časti prechádza do granitizovaných hornín toho istého súvrstvia. Tieto horni
nové celky a ich superpozícia sa dajú dobre korelovať so stratigrafickou sché
mou staršieho paleozoika P. G r e c u l u (1965. 1970). Podľa nej a z výsledkov 
vrtu SG2, ako aj z ďalších vrtných, banských a mapovacích prác možno sta
noviť litostratigrafickú schému staršieho paleozoika, ktorá vychádza z regio
nálneho rozšírenia určitých superponovaných fácií (v stratigrafickom zmysle 
súvrstvia). V rámci nich sú ešte lokálne vývoje. Najvyššie je vulkanogénne 
súvrstvie s produktmi kyslého vulkanizmu. a to v strednej a južnej časti 
gemerika (porfyroidový vývoj), kým v severnej časti prevládajú diabázové 
horniny (fylitovodiabázový — rakovecký vývoj). Nižšie s pozvoľným pre
chodom sa vyvíja súvrstvie grafickosericitických fylitov, ktoré vo vrchnej 
časti obsahuje polohy karbonátov, lyditov a vulkanických hornín, kým na báze 
je lokálne vyvinuté psamitické súvrstvie (epimetamorfované pieskovce, droby, 
bridlice). Tento vrstvový sled možno vidieť aj vo vrte SG2, a to s porfyroido
vym vývojom vulkanogénneho súvrstvia. Sú však aj iné stratigrafické členenia, 
ktoré sú spomenuté v zjazdovom referáte. 

Stratigrafické rozpätie uvedených súvrství staršieho paleozoika sa zatiaľ 
presne nezistilo. Palinologické výsledky ešte nedovoľujú ich presnejšie zaradiť. 
Podľa korelácie s inými územiami usudzujeme, že ide najskôr o silúr a devón. 

Vrt SG2 priniesol aj dôležité údaje o kriedovom žulovom magmatizme, 
s ktorým sa viaže aj hydrotermálna mineralizácia v Spišskogemerskom ru

dohorí. Záujem o gemeridné žuly stúpol v ostatnom období v súvislosti s ob

javením v nich SnW zrudnenia (J. B a r a n et al. 1970). Hoci žuly v uvede

nom vrte neboli navŕtané, zistila sa veľmi rozsiahla metamorfóza pôvodných 
hornín charakteru metasomatických, resp. granitizačných premien. Tieto pre

meny postihli predovšetkým vhodné litologické typy (pyroklastiká kremitých 
porfýrov, arkózy, droby, pieskovce), kým v pelitických horninách (hlavne s pri
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