
Mineralia slovaca, 8 (1976), 2, 133—242 

HYDROGEOLOGICKÉ POMERY ORTUŤNATÉHO LOŽISKA RÁKOŠ 

(3 nhr , í frjtn a 1 Ťah. ;» texte) 

TOMÁŠ REPKA* 

Les conditions hydrogéologiques du gisement Rákoi 
(Les Monts Métalliféres du Spiš et du Gemer) 

La contribution apporte les résultats de la recherche hydrogéologique du 
gisement mercurifére ä Rákoš. Les conditions hydrogéologiques sont ex
trémement compliquées parce que le gite est situé sous la base ďérosion 
dans la region exposée aux changements tectoniques intensifs et au voisínage 
des galeries miniéres inondées. Ľauteur évalue la situation et propose des 
mesures pour émerger le gisement. 

Príspevok sa zaoberá hydrogeologickými pomermi ložiska Rákoš Hg, ktoré 
sú v dôsledku polohy ložiska pod eróznou bázou v silne tektonicky exponova

nom území a prítomnosti zatopených banských diel v blízkosti mimoriadne 
zložité. Po ich zhodnotení podáva rámcové návrhy na opatrenia pri odvodňo

vaní ložiska. 
Ložisko Rákoš Hg sa geneticky viaže na tektonickú násunovú líniu medzí 

spodným triasom a podložným permokarbónom na sv. okraji obce Rákoš. Tek

tonická línia má približne vz. smer so sklonom 10—45° na juh. Jej mocnosť 
dosahuje miestami až 30 m. Výplňou sú tektonické brekcle. Ložisko tvorí ne

pravidelný žilník v kremitosericit ických bridliciach podložného permu blízko 
tektonickej línie alebo priamo v tektonickej brekcii (A. Abonyi 1961, T. Gregor 
1964, J. Slávik et al . 1967). V podloží permu vystupuje bridličnaté súvrstvie 
karbónu. Nadložný werfén zastupujú svetlé kryštal ické vápence a súvrstvie 
ílovitopiesčití 'ch bridlíc s vložkami vápencov. Pozdĺž tektonického styku sa 
v dôsledku poklesov vytvorila neskôr depresia, ktorú vyplnili pliocénne sedi

menty v mocnosti až 80 m (pol tá iska štrková formácia) . Celý ložiskový kom

plex je okrem toho porušený systémom priečnych a smerných porudných zlo

mov, ktoré delia ložisko na tektonické bloky. 
Tesne v podloží ortuťnatého zrudnenia, najmä z. smerom, je na tej istej 

štruktúre vyvinuté aj sideritové zrudnenie. Zatiaľ čo sa ortuťové lcžisko pri

pravuje na exploatáciu banským spôsobom, ložisko sideritu je dnes zväčša 
zaplavené vedou. Banské diela po vyťažení sideritu vystupujú bezprostredne 
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109 m pod II. obzorom ložiska Hg a vo viacerých miestach taktiež prechádzajú 
hlavnou smernou tektonickou poruchou. Pri narazení na túto poruchu v minu
losti došlo na ložisku Rákoš Fe k viacerým opakovaným prievalom vody. 
Podrobnejšie sú len údaje o poslednom prievale v r. 1957, keď na XIV. obzore 
došlo po narazení na pozdĺžnu tektonickú líniu k prudkému výronu vody v in
tenzite asi 4000 l/min. Spodné obzory XIV, XIII a XII boli zaplavené vodou 
(J. S ú ľ o v e c 1957). Ťažkosti s podzemnou vodou na tejto línii boli aj 
neskôr jednou z príčin zastavenia ťažby sideritu a opustenia ložiska. 

V priebehu prípravných prác na exploatáciu dochádzalo na II. obzore 
(246 m n. m.) ložiska Rákoš Hg v západnej časti postupne pri narazení na po
zdĺžnu tektonickú poruchu prekopmi k viacerým výronom rozbahnenej masy 
výplne tejto poruchy. Odstraňovanie tejto masy mäkkoplastiokej konzistencie 
indukovalo nové výrony do chodieb, takže cľalší postup razenia sa musel 
v tomto smere zastaviť. Uvedené ťažkosti, ako aj neustále zvyšovanie celkového 
prítoku do ložiska v blízkosti zatopených banských diel si vyžiadali podrob
nejšie posúdenie hydrogeologických pomerov okolia. 

V oblasti ložísk Rákoš Hg a Fe vystupuje pórová voda pokryvnvch útvarov, 
puklincvá a banská voda. Puklinové vody možno ešte podľa N. I. ľ 1 o t n i
k o v a (1957) rozčleniť na puklinovopórové, puklinovožilné a puklinovo
vrstvové. 

Pórová voda sa viaže na pokryvné útvary. Patrí tu voda alúvia, podzemná 
voda neogénnej štrkovej formácie (pol
társka) a podzemná voda sutín. Podľa 
A. A b ó n y i h o (1961) sa v pliocén
nom štrku nevytvára súvislé zvodnená 
nádrž podzemnej vody. Podobne je to 
i s ostatnými pokryvnými útvarmi 
okrem alúvia. Vcelku nemá pórová vo
da v území väčší význam. 

Puklinovopórová voda sa viaže 
na zónu zvetrávania skalnvch hornín 
približne až do hĺbky 80 m. Priepust
nosť v tejto zóne sa vertikálne í hori
zontálne výrazne mení podľa typu 
hornín a stupňa zvetrávania. Vo všeo
becnosti má táto voda významný po
diel na dopĺňaní ostatných puklino
vých a banských vôd. Oblasť infiltrácie 
vystupuje severne od ložísk v oblasti 
východov permského zlepenoového sú
vrstvia na povrch. Zlepencové súvrstvie 
je strmo uklonené, rozpukané, má sla
bo vyvinutý plášť zvetraním, a preto 
pôsobí ako významný zachytávač zrá
žok (foto 1). 

Foto 1. Zlepencivé súvrstvie permu 
s. od ložiska 
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Puklinovo-žilná voda sa viaže na hlavnú pozdĺžnu tektonickú líniu. Je 
v hydraulickom spojení so všetkými typmi vôd na ložisku a dopĺňa sa mimo 
oblasti vlastnej akumulácie. V dôsledku hlbšieho obehu je teplota vody vyššia 
ako priemerná ročná teplota okolia (teplota v šachte Rákoš Hg sa pohybovala 
od 12,0 do 13,1'C, zatiaľ čo priemerná ročná teplota vzduchu je okolo 7°C). 
Puklinovožilná voda je najväčším nebezpečenstvom pre banícku činnosť práve 
pre drenážny účinok na ostatné typy vody. Na ložisku Rákoš Hg je o to ne
bezpečnejšia, že drénuje aj zatopené banské diela ložiska Rákoš Fe. Je známe, 
že na túto vodu niekoľkokrát narazili banské diela pri exploatácii ložiska Rá
koš Fe a že z nich dochádzalo k prievalom vody. Narazili ich i priekopy na lo
žisku Rákoš Hg. Priepustnosť tektonickej línie nemá rovnaký charakter, 
miestami dochádza k prudším výronom vody, zrejme v dôsledku jej uvoľnenia 
z otvorených puklín a dutín (dutiny sa vyskytujú lokálne v súvislosti s výsky
tom karbonátov). Tektonickú zónu vypĺňajú miestami mylonity a tu došlo 
pod tlakom k ich nasýteniu a vyplavovaniu v kašovitej konzistencii do ban
ských diel. Na iných miestach zasa zrejme v dôsledku prítomnosti pevnejších 
blokov v poruche dochádza len k malým prítokom. 

Puklinovovrstvová voda sa viaže na pukliny regionálnej puklinovitosti. 
V oblasti ložiska k nej možno zaradiť vodu viazanú na kryštalické vápence 
mezozoika, na zlepence permu a na vlastné staré ložisko Fe tvorené karbo
nátmi, v ktorých sú miestami vyvinuté menšie krasové dutiny. Vzhľadom 
na polohu karbonátov v blízkosti smernej tektonickej línie možno ju vlastne 
pokladať za akýsi prechod medzi žilnou a vrstvovou puklinovou vodou. Vrstvo
vá voda z kryštalických vápencov mezozoika vystupuje na povrch asi 500 m 
južne od obce Rákoš po oboch stranách doliny potoka vo forme bariérových 
prameňov. Prameň na pravej strane má podľa odhadu výdatnosť 3—4 i/s 
a na ľavej strane 2—3 l/s (28. III. 1974). V obidvoch prípadoch vystupujú 
pramene spod blokov značne porušených vápencov v kontakte s alúviom. 
Vrstvcvopuklinová voda zlepencového permského súvrstvia vystupuje na povrch 
v niekoľkých prameňoch na dne údolia severne od ložiska. Pramene majú malú 
výdatnosť (0,1—0,2 l/s) a väčšina z nich je v sústave zachytená pre miestny 
vodovod. 

Banská voda sa viaže na početné banské diela v okolí. Vodorovné banské 
diela ústiace na povrch nad miestnou eróznou základňou (sv. a sz. od ložiska) 
sú prevažne suché. Systém banských diel na opustenom ložisku Rákoš Fe je 
zaplavený vodou až po úroveň 311 m n. m., je v ňom teda akumulované 
značné množstvo banskej vody. Napriek tomu, že v úrovni 275 m n. m. je 
zo šachty vyvedená stará odtoková štôlňa ústiaca na povrch v údolí potoka 
pri Hrabinke, je hladina v opustenej šachte vyššie (t. j . na úrovni 311 m n. m.), 
čo svedčí o tom, že štôlňa je v neogénnom úseku zavalená a nepriechodná. 
Tento významný fakt dokazuje, že smerná tektonická línia, a teda i ložisko 
Rákoš Fe, nedrénaje v súčasnosti zvodnené súvrstvie kryštalických vápencov 
mezozoika. Bázu odvodňovania tohto súvrstvia tvorí potok, t. j . približne 
úroveň 270 m n. m. 

Súvrstvie sericitickochloritických a kremitých bridlíc je prestúpené sieťou 
priečnych porúch bez pásiem drvenia. V miestach silnejšieho drvenia, resp. 
s polohami karbonátov, sa i z tohto súvrstvia zjavujú na poruchách väčšie 
prítoky (pozri mapu II. obzoru na obr. 2). 
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Podmienky obehu a prítoky podzemnej vody do ložiska 

Zrážková voda infiltruje predovšetkým v oblasti východov permského súvrstvia 
na povrch. Časť infiltrovanej vody zostupuje prevažne po priečnych poruchách 
a puklinách hlbšie a časť prechádza do súvrstvia chloritických, sericitických 
a kremitých bridlíc vo vrchnej zvetranej zóne po sekundárnych puklinách, 
priečnych poruchách a čiastočne i cez staré banské práce (obr. 1). Podzemná 
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Obr. 1. Schematické priečne rezy ložiskami: A — Rákoš Fe, Rákoš Hg (Geologické 
podklady A. Abonyi. 1961), M 1:5 000 
1 — poltárska štrková formácia (pliocén), 2 — svetlé kryštalické vápence (spodný 
tríasj, 3 — hnedozelené bridlice s vložkami vápencov (zeis), 4 — sericitíckochlori
tirkokremité bridlice, 5 — kremité zlepence a brekcie, [4—5 = vrchný karbón), 6 
— zelenkasté a ŕiernošedé bridlice (sp. karbón), 7 — Hg zriclnenie, R — fo zrud
nenie. 9 — tektonické plochy, 10 — prirodzené pramene, 11 — miesta infiltrácie 
a smery pohybu podz. vôd. 

voda sa akumuluje prevažne v širokej drvenej tektonickej zóne, ktorá predsta
vuje styk permu s mezozoikom, ďalej čiastočne i v jej tesnom podloží v mies
tach slabo skrasovatených kartonátových šošoviek a v opustených banských 
dielach s hlbším dosahom. Banské diela na viacerých miestach prenikajú 
pozdĺžne tektonickou zónou, preto sa po ich zatopení vytvoril z hľadiska aku
mulácie podzemnej vody systém, ktorý je pre exploatáciu ložiska Rákoš Hg 
veľmi nepriaznivý. Banské diela nielenže pomáhajú drénovať okolité prostredie, 
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a tým zrýchľovať pôvodnú prirodzenú cirkuláciu podzemnej vody, ale aj 
zadržujú veľké statické zásoby, ktoré by sa pri narazení vhodnej komunikácie 
na pozdĺžnej tektonike mohli prevaliť do banských diel Rákoš Hg (obr. 3). 

Na I. obzore je len veľmi nepatrný prítok podzemnej vody. Výnimku tvorí 
východná časť v priestore vyššie položených starých banských prác štôlne 
Petrliny. Voda drénovaná banským systémom Petrliny pravdepodobne v tomto 
mieste preniká na I. horizont. Podľa chemickej analýzy (vz. C. 2 tab. I) ide 
o veľmi rýchly obeh, pri ktorom sa voda nestačí výraznejšie obohatiť. Kalcium
magnézium hydrokarbonátový typ vody zodpovedá bežnému typu vody perm
ských súvrství. 

Na II. obzore je situácia úplne odlišná. Väčšie a sústredenejšie prítoky sú 
znázornené na obr. 2. Prítoky na hlavnej pozdĺžnej tektonickej poruche sa 
sústreďujú prevažne v západnej časti a jednotlivo spravidla nepresahujú hod
notu 10 l/min. Na priečny zlom východne od šachty sú sústredené vyššie prí
toky vody (až 30 l/min. — obr. 2). Priečne poruchy bez výplne, drénujúce 
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Obr. 2. Schematická geologická mapa II. obzoru ložiska Rákoš Hg [246 mn. m.) 
so zakreslením význačnejších tektonických línií a prítokov vody. 
1 _ sencitickochloritické a kremíté bridlice, 2 — mylonitová zóna na poruche, 
3 — poruchy s označením sklonu, 4 — prítok podzemnej vody s označením množ
stva v l/min., 5 — silnejšie vyzrážaniny železa. 

vodu zo zlepencov i z hlavnej pozdĺžnej tektoniky, nemali v období od decembra 
1973 do marca 1974 väčšie zmeny vo výdatnosti jednotlivých výtokov. Je to 
v súlade aj s denným záznamom čerpaného množstva vody zo šachty v nbdobí 
od augusta 1973 do marca 1974 (obr. 3). S postupným rozfáravaním banského 
poľa, t. j . s uvoľňovaním ďalších prítokových ciest, v tomto období mierne 
narastal i celkový prítok z asi 3,5 l/s v jeseni 1973 na okolo 5,5 1/ v mimo
riadne suchej jari 1974. Jarné maximum prítokov (okolo 11,5 l/s] nastalo 
prakticky v čase topenia sa snehu začiatkom februára 1974. Okrem tohto jarného 
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maxima, keď boli i mimoriadne veľké zrážky, sa 10 záznam w o čerpaní nedá 
zistiť skutočná závislosť prítokov od zrážok, pretože denne vyčerpané množstvo 
nepredstavuje skutočný denný prítok do ložiska. Tento stay sa dá čiastočne 
eliminovať použitím priemerného týždenného čerpaného množstva, ktoré sa 
približuje skutočnému priemernému prítoku. Na porovnanie sme 29. III. 1974 
vykonali kontrolné meranie prítoku do šachty zameraním výstupu hladiny 
v zbernej odvodňovacej štôlni (Q = 5,88 I/s). Priemerný prítok, vypočítaný 
padla týždenného vyčerpaného množstva v tomto období, predstavuje 5,5 l/s. 
Porovnanie týždenného čerpaného množstva so stavom rozfárania ložiska a zá
znamom zrážok (obr. 3) naznačuje, že prítok do ložiska dotuje rozsiahla nádrž 
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Obr. 3 Grafický záznam denných vyčerpaných množstiev vody zo šachtv Rákoš Hg 
v porovnaní s denným záznamom zrážok a stavom roziárania banského pofa. 

podzemnej vody v okolí. V porovnaní s chemickými analýzami časť tejto vody 
pochádza nepochybne zo starých banských priestorov. Keď porovnávame údaje 
o prítoku do ložiska z obdobia prieskumu, ked ešte banské diela na ložisku 
Rákoš Fe neboli zatopené (prítok 1,6—2,5 l/s), a na začiatku príprav na ťažbu 
(prítok asi 3.5 l/s, pričom rozsah banských diel bol rovníky), vidíme, že zato
penie starého ložiska zrejme spôsobilo výrazné zvýšenie prítokov. Hodnotené 
aspekty zhodne naznačujú, že väčšia časť prítokov do ložiska Rákoš Hg po
chádza zo zatopených banských diel ložiska Rákoš Fe. Ako sme už uviedli, 
úroveň hladiny v zatopených dielach je 311 m n. m. Úroveň odvodňovania 
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v šachte Rákoš Hg je 235,9 m n. m., voda zo starín preniká de šachty Rákoš 
Hg pod tlakom približne 7,5 atm. 

Podzemná voda zo smernej tektonickej poruchy (vz. 3 a 4 v tab. 1) je po
merne málo mineralizovaná (207 a 308 mg/l) s celkovou tvrdostou 7,17 
a 9,98 °N. V obidvoch prípadoch ide o kalcium-magnézium hydrokarbonátové 
vody s nízkym obsahom zložky S04

 v°da je mierne kyslá (pH nknln 6,5). 
S výnimkou obsahu Zn = 0,12 mg/l vo vzorke č 3 je vo vode i všeobecne 
veľmi nízky obsah ťažkých kovov. Táto voda teda alebo neprichádza do styku 
s banskými dielami, alebo len vo veľmi malej miere. Vzorky odobraté východne 
od šachty z priečnych tektonických porúch (vz. 5 a 6 v tab. 1] majú teplotu 
vyššiu o 1CC (13 =C), podobne pH je viditeľne nižšie (5,7, resp. 5,9). Naproti 
tomu mineralizácia dosahuje až 874, resp. 1108 mg/l a celková tvrdosť 30,5, 
resp. 39,63 °N. Voda je výrazne kalciummagnézium síranového typu s vysokým 
obsahom agresívneho CO, (44 a 53,9 mg/l). Aj obsah kovov je badateľne vyšší. 
Je to typická banská vada. Na porovnanie chemizmu sme odobrali aj vzorku 
vody priamo zo šachty Rákoš Fe (č. 1 v tab. 1). Táto voda má však typické 
zloženie vody permského súvrstvia. Vzorka bola odobratá zo šachty pri hladi
ne, kde sa zrejme ešte nemieša banská voda s vodou hlbších obzorov. 

Po zhodnotení chemizmu odobratých vzoriek vody možno potvrdiť konštato
vanie o pôvode prítokov do ložiska a spresniť predpoklady o obehových cestách 
podzemnej vody. Značná časť prítokov pochádza zo zatopených banských 
priestorov ložiska Rákoš Fe. Voda preniká jednak hlavnou pozdĺžnou tekto
nickou líniou a priečnymi otvorenejšími poradnými zlomami, pozdĺž ktorých 
sú časté posuny. Lokálne sú v permskom súvrství vyvinuté karbonáty s dutina
mi, ktoré vytvárajú ešte otvorenejšie cesty Prítok z týchto zdrojov je stály 
a s postupným rozširovaním banského poľa ešte stúpa. Ostatné prítoky, vrátane 
prítokov ZJ starín štôlne Petrlina, sú ovplyvňované zrážkami, lebo pochádzajú 
prevažne z puklinovopórovej vody zóny zvetrávania. Hlavne ona spôsobuje 
výkyvy vo veľkostí prítoku do ložiska (pozri obr. 3). Zatiaľ čo dotovanie lo
žiska Rákoš Hg infiltrovanou vodou v oblasti permských ztopencov a banskou 
vodou zo systému Rákoš Fe pokladáme za preukázané, drenážny účinok odvod
ŕiovaného ložiska Hg na vápence mezozoika možno len predpokladať. 

Vzťah vody ložiska a kryštalických vápencov mezozoika vystupujúcich 
na povrch v údolí potoka Turiec je zložitý. F. H e r c o g (1959) uvádza, že 
v priebehu prievalu vody z tektonickej poruchy na XIV. obzore r. 1957 sa 
odvodňovali zamokrené lúky južne od ložiska v údolí potoka Turiec, a že teda 
časť prítokov v ložisku pochádzala z povrchovej vody Turca. Toto konštatovanie 
dokladá i chemickou analýzou. Dnešný stav, ako sme už uviedli, je odlišný: 
úroveň hladiny v zatopených banských dielach je 311 m n. m., úroveň potoka 
je približne 270 m n. m. To značí, že napriek dobrej priepustnosti vápence 
mezozoika nedrénuju staré ložisko Fe. Tieto protichodné údaje hy bolo možno 
vysvetliť pomocou dvojakej funkcie ilitickej výplne hlavnej tektonickej poruchy 
[F. H e r r o g 1959J, ktorá pri malom rozdiele tlaku vody pôsobí v podstate 
ako bariéra, ale pri umelom znížení tlaku vody je ilitická výplň vyplavovaná. 
Tak v období prievalu na ložisku Rákoš Fe na XIV. obzore bol v ložisku nižší 
tlak vody o 20,8 atm., ako vo vápencoch mezozoika. V súčasnosti je v ložisku 
Fe vyšší tlak vody o 4,1 atm a výplň zrejme pôsobí ako bariéra. Na druhej 
strane llak vody v ložisku Rákoš Hg je o 3,4 atm nižší ako v mezozoických 
vápencoch a o 7,5 atm nižší ako v ložisku Rákoš Fe. 
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Tabuľka chemnmu podzemných vôd 
Table o) the chemism of underground waters 

Číslo analýzy 

Teplota vody (°C) 

Dátum odberu 

pH 

Celk. mineralí-
zácia (mg ' l ) 

Katióny 
(mg/ l ) 

Na-

K-

Li-

Ca • 
M g -

Fe (celk) 
Mn ■ 

NH4-

P b -

Z n -

Cu ■ 

Cľ 

SO4" 
Anióny ( N o 2 " 
(mg/ l ) N 0 3 . . 

P 0 4 ' ' ' 
HCO3' 

H2SÍO3 (mg/ l ) 
C0 2 (viaž) 
Mg/Ca 
SOVM 
Typ chemizmu 

1 

12,0 

III. 74 

7,65 

268,1 

1,60 
3,28 
0,007 

38,53 
16,47 
0,05 
0,11 
0,64 

— 
— 

I 
8,53 

17,29 
0,32 
0 
0 

170,9 

10,4 
61,6 
0,703 
0,052 

Ca HCO3 I 

2 

12,5 

III. 74 

J 7,5 
268,0 

2,08 
1,36 
0,007 

41,57 
19,10 
0,01 
3,13 
1,44 

— 
— 
— 

7,67 
29,93 
0,02 
0 
0 

170,9 

10,8 
61,6 

0,754 
0,106 

Ca HCO3 

3 

12,0 

XI. 73 

6,45 

207,2 

2,70 
1,00 
0,005 

27,16 
14,76 

0,2 
1,08 
1,11 
0 
0,12 
0,0008 

3,41 
20,16 
0,05 
0 
0,08 

128,1 

7,4 
46,2 
0,895 
0,077 

C a H C 0 3 

4 

12,0 

Xt. 73 

6,5 

308,7 

4,3 
0,80 
0,005 

43,26 
14,14 
0,48 
0,10 
0,68 
0 
0 

0,0008 

3,41 
14,20 
0,02 
0 
0 

207,5 

16,8 
74,8 

0,653 
0,038 

Ca HCO3 

5 

13,0 

XI. 73 

5,9 

874,2 

4,2 
2,88 
0,03 

126,76 
55,55 
20,5 
14,0 
4,03 
0,01 
0,007 
0,004 

1 

4,26 
468,4 

0,01 
0 
0 

168,4 

8,8 
59,4 
0,722 
0,381 

C a S 0 4 

6 

13,0 

XI. 73 

5,7 

1108,6 

5,0 
3,01 
0,03 

162,98 
73,13 
20,0 
16,3 
7,29 
0,015 
0,0007 
0,007 

8,52 
607,1 

0 
0,45 
0,25 

195,3 

9,6 
70,4 
0,739 
0,387 

Ca SO4 

Šachta RákoS Hg: 1 — I. obz. V prekop, 3 — IT. obz. 2. prekop 7. ŕeľna 4 — I 
Ota 1. prekop Z, vodorovný vrt, 5 — II. obz. V 100 m od šachty, strop, fi — II. obz! 
V 30 m od šachty, dno 

Šachta Pákoš Fe: 2 ■ hlbka 42 m. 
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Záver 

Hydrogeologické pomery ložiska Rákoš Hg sú velmi zložité, a to najmä 
v dôsledku polohy ložiska pod úrovňou potoka Turiec, jeho miesta v tektonicky 
značne exponovanom území a v susedstve zatopených starín po vyťaženom 
ložisku Rákoš Fe. V odvodňovanom ložisku je tlak vody o 4,5 atm nižší ako 
v susedných starinách. Jeho dôsledkom pri preukázanom hydraulickom spojení 
je neustále narastanie prítokov a rozplavovanie výplne tektonickej poruchy 
do banských diel. Navrhnuté opatrenia (odvodnenie starín, hĺbkové predod
vodnenie 1. etáže atď.) majú pomôcť zmierniť nebezpečenstvo hroziaceho prle
valu vody a zlepšiť podmienky dobývania suroviny. 

Doručené 13. 9. 1974 
Odporučil A. Porubský 

LITERATORA 

A b on y i, A. 1961: Záverečná správa a výpočet zásob Rákoš Hg. Mínuskript — Bra
tislava, Geoľond, 110 s. 

G r e g o r , T. 1969: Vzťah zrudnenia k štruktúrnotektonickým pomerom na ložiskách 
Železník a Rákoš. Geol. práce, Spr. 31 (Bratislava), 7 s. 

H e r c o g, F. 1959: Záverečná zpráva, hydrogeológie Rákoš. Manuskript — archív 
ZB, Sp. Nová Ves, 28 s. 

P a 1 č á k, I. — S c h m i d t, F. 1960: Návrh na ďalší postup pri hlbknvom otváraní 
ložiska Rákoš vzhľadom na možnosť katastrofálnych prítokov vôd. Manuskript — 
archív ŽB, Sp. Nová Ves, 7 s. 

P 1 o t n i k o v, N. I. — S y r n v a t k o , M. V. — S c e g o 1 e v, ľ). I. 1957: Podzem
nyje vody rudných mestoroždenij. 1. vyp. Moskva, Met.ilurgizdat. 613 s. 

S l á v i k , J. et al. 1967: Nerastné suroviny Slovenska. Praha, ÚGO, 510 s. 
S ú I o v e c, J. 1957: Geologický posudok o prievale vody na 14. obzore v Rákošbani. 

Manuskript — archív ZB, Sp. Nová Ves, 5 s. 

HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS OF THE MERCURY DEPOSIT 
OF RAKOŠ 

(SPIŠSKOGEMERSKÉ RUDOHORIE MTS.) 

TOMÁŠ REPKA 

The Hg deposit of Rákoš, situated in the SVV part of the Spišskogemerské 
rudohorie Mts., Is genetically bound to the longitudinal tectonic line of the 
Permian Mesozoic contact. The tectonic line is at places up to 30,0 m thick 
and filled with mylonites. Linked with this line is also the minedout Fe deposit 
of Rákoš, the inundated mine workings of which reach directly 109 m below 
the mercery deposit. At both deposits the mine workings extend below the 
level of the near brook. The situation is still complicated by a system of 
transverse faults. In the frame of the investigation of the hydrogeological con
ditions the following groundwater types have been distinguished in vicinity 
of the deposits: porous and jointporous, jointveiny, jointbed and pit water. 
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From the standpoint of deposits joint-veiny water (i e. water from tectonic 
dislocatians) and pit water are most important. At present the mercury deposit 
is being penetrated by infiltrated water in the area of Permian conglomerates 
outcrops, as well as by water from old men, directly through the longitudinal 
line and transverse faults. With continuing mining of the mercury deposit 
the inflows increase and the filling of the tectonic line is washed away into 
the mine workings, with danger of water rush from old men. The most im
portant measures for lowering the danger with further exploitation of the 
mercury deposit are: drainage of inundated mine workings of the Fe deposit 
of Rákoš and an early drainage of the mercury deposit prior to the exploitation 
of the deep level. 

Preložil j . Pevný 
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