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Hydrogeologické pomery 
slovinsko-gelnického rudného rajónu 

(4 obr. a 2 tab. v texte) 
KAMILA CABALOVA — DUŠAN CABALA* 

HuporeojiorHiecKHe VCJIOBHS c/ioBHHCKO-rejibHHiiKoro pyAHoro paňoHa 

B ciaTbc ouemiBaioTCfl rruporeo.iorHqecKHe ycnoBHO B Hacrosunee BpeMfl 
9KcruyaTi!p0Baniibix wecTopo>KaeHHH cioBmicKo-re.ibHHUKoro pyflHoro paiioHa. flo-
jxaeTc'a ocHOBiioe npe.iCTaB.icHHe o xapaKTepe H HHTencHBHOCTH oĎBoaneiiHH BH
CTynaroiHHX ropnwx nopo,i. 

Hydrogeological conditions of the Slovinky — Gelnica ore zone 
(Spišskogcmerské rudohorie Mts.) 

The paper deals with the evalution of hydrogeological conditions in the 
present mining of deposits of the SlovinskoGelnická ore zone. It presents 
a fundamental notion on the character and aquiferous extent of the 
emerging rocks. 

Doterajšie hydrogeologické hodnotenia slovinskogelnického rudného rajónu 
sa zamerali len na riešenie čiastkových hydrogeologických problémov. V roku 
1953 vypracoval R. S m e l k o hydrogeologickú časť na výpočet zásob ložiska 
Smolnik. Na základe starých archívnych údajov a meran í prítokov podzemnej 
vody do banských diel celkove hydrogeologický zhodnotil ložisko po úroveň 
VIII. horizontu. Hodnotenie doplnil hydrochemickou charakter is t ikou podzem

ných a povrchových vôd. 
V roku 1953 Ŕ. S m e l k o a J. D o b i á š hydrogeologický zhodnotili de

dičnú odvodňovaciu štôlňu Jozef Gelnickej žily. Zameral i sa na predpovede 
prítokov podzemnej vody a návrh opatrení na jej odvodňovanie. 

Hydrogeologické pomery ložísk v okolí Sloviniek (Gelnická žila — 29. hori

zont) na základe režimného merania prí tokov a chemických rozborov podzem

nej vody posudzovala v roku 1965 O. V r a n o v a . Hydrogeologické práce 
boli podkladom na odvodnenie a spr ís tupnenie s tarých štôlní v úrovni 21. a 27. 
horizontu Gelnickej žily. 

V roku 1965 T. R e p k a zhodnotil hydrogeologické pomery ložiska Krížová. 
Stanovený s t redný prí tok do banských diel je 250 l /min a maximálny prítok 
2500 1 min. 

* P. g. Kamila C a b a l o v á , RNDr. Dušan C a b a l a , Geologický prieskum, 
052 80 Spišská Nová Ves. 
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Hydrogeologické pomery Gelnickej a Krížovej žily naposledy riešil D. Č a 

ta a 1 a (1976) v súvislosti s prognózou zmeny režimu a prí tokov podzemnej 
vody. 

V súčasnosti sa v rámci vyhľadávacích geologickoprieskumných prác (ziste

nie smerného a h ĺbkového pokračovania žíl) vykonávajú režimné pozorovania 
prítokov podzemnej vody do banských diel. 

Geolog ické p o m e r y p r i e s k u m n é h o ú z e m i a a okol ia 

Hlavnou rudnou š t ruk túrou slovinskogelnického rudného rajónu je Hrubý 
slovinský žilník, vyvinutý na mohutnej tektonickej línii prešmykového charak

teru, pozdĺž ktorej bola gelnická séria nasunu tá na rakoveckú sériu. 
Najdôležitejšími v súčasnosti dobývanými rudnými telesami sú Hrubá žila 

a Sžila. 
H r u b á ž i l a je osou vlastného žilníka a najrozsiahlejším ložiskovým tele

.som čo do plochy aj množstva zásob Curúd. Generá lny smer žily je VSV—ZJZ, 
generálny úklon okolo 75" na juh, smerný overený rozsah 4,5 km, doteraz 
zistený hlbkový rozsah 500 m, pr iemerná mocnocť 2,5 m a maximálna mocnosť 
.až 11,0 m. 

S  ž i l a , smeru SZ—J V, je priečnou nadložnou odžilkou Hrubej žily. Má 
pomerne veľký smerný rozsah (1000 m), známy ver t ikálny dosah 490—500 m 
a maximálnu mocnocť 3,0 m. 

Od východného ukončenia (resp. ohybov) Hrubého slovinského žilníka do 
údolia Turzova a ďalej do údolia Hnilca sa t i ahne Gelnická žila, ktorá patrí 
do kremenného žilného typu. Jej generálny smer je SZ—JV, známy vert ikálny 
dosah 600 m a pr iemerná mocnosť 2.5 m. 

Podložnou odnožou východného pokračovania Hrubého slovinského žilníka 
do rudného rajónu Gelnica je Krížová žila. Ide o pravú hydro te rmálnu žilu 
so sideritovou a kremennou výplňou premenlivého zastúpenia. Krížová žila je 
v celom rozsahu vyvinutá v horninách gelnickej série a jej tesné okolie je roz

e a Eľiz EE33 'ELNICA 

Obr. 1. Schematická geologická situácia slovinskogelnického rudného rajónu, 
Jvl = 1 :100 000 
1 — spodný trias, 2 — rakovecká séria (devón), 3 — gelnická séria (kambrium—or
dovik) 

Fig. 1. Schematic geological situation of the slovinskogelnická ore zone. M = l : 100 000 
1 — Lower Trias, 2 — rakovecká series (Devonian), 3 — gelnická series (Cam
brium—Ordovician) 
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lične hydrotermálne premenené. Generá lny smer je SZ—JV a má velmi strmý 
úklon na JZ (75—90°). Zistená smerná dĺžka je 3,5 km. 

Geologické pomery rajónu dokumentu jú obr. 1, 2 a 3. 
Ložiskové telesá sú priečnymi a smernými tektonickými poruchami velmi 

porušené. 
Dobývacie práce v uvedených žilách sú rozsiahle, v najvyšších úrovniach 

(nad dedičným horizontom) sú žily skoro úplne vyťažené (zo slovinskej aj gel-

nickej s t rany prevažne do hĺbky 450 m, miestami aj hlbšie). V tesnej blízkosti 
žíl tvoria staré vyťažené priestory celý systém šácht, štôlní, píng a iných diel, 
ktoré sú nad 21. horizontom väčšinou nepr í s tupné a v oblasti Gelnickej žily 
zatopené. 
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Obr. 2. Shematický geologický rez ložiskom Krížová 
1 — vyťažené priestory, 2 — graťitické, sericitické fylity, 3 — tektonické poruchy, 4 — 
merný prah, 5 — sústredené prítoky podzemnej vody 
Fig. 2. Schematic geological ross-section of the Krížová deposit 
1 — mined spaces, 2 — graphitic, cericitic phyllites, 3 — tectonic disturbances. 4 — 
specific threshold, 5 — concentrated inflows of ground waters. 
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Obr. 3. Schematický geologický rez slovinskou Hrubou žilou 
1 — vyťažené priestory, 2 — chloriticko-sericitické fylity, diabázy, tufy, tufity a por-
fyroidy, 3 — tektonické poruchy, 4 — merný prah, 5 — čerpadlá 
Fig. 3. Shematic geological cross-section of the slovinská thick seam 
1 — mined spaces, 2 — chloritic-sericitic phyllites, diabases, tuffs, tufflites and 
porfyroids, 3 — tectonic disturbances, 4 — specific threshold, 5 — pumps 
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Hydrogeologické pomery 

V slovinsko-gelnickom rudnom rajóne a jeho okolí možno na základe geolo
gickej stavby vyčleniť podzemnú vodu staršieho paleozoika a podzemnú vodu 
kvartéru. 

Podzemná voda staršieho paleozoika sa viaže na puklinovú priepustnosť, 
ktorá je výsledkom vplyvu tektoniky, atmosferických činiteľov a banskej čin
nosti. Z hydrogeologického hľadiska sú najdôležitejšie pukliny a trhliny v zóne 
povrchového zvetrávania (rozpojenia) a pukliny vzniknuté v dôsledku inten
zívnej banskej činnosti, sprevádzajúce vyťažené ložiská. 

Pukliny a trhliny vznikli zvyčajne na starších plochách odlučnosti a siahajú 
do väčšej hĺbky. Prostredníctvom nich nastáva infiltrácia povrchovej vody 
do väčšej hlbky a do ložísk. 

Podľa charakteru obehu podzemnej vody možno vyčleniť podzemné vody 
puklinovovrstvové (viažuce sa na regionálnu puklinovitosť) a hlavne pukli
novožilné podzemné vody (viažuce sa na tektonické poruchy) vytvárajúce 
lineárne vytiahnuté zvodnené zóny. 

Priepustnosť závisí od typu horniny, ktorou tektonické poruchy a regionálna 
rozpukanosť prechádzajú. Na starších líniách sa tektonická činnosť zvyčajne 
obnovovala (hlavne smerné a priečne poruchy), v dôsledku čoho je žilná výplň 
priepustnejšia. Puklinovožilné vody sú miestami spojené s vodami kvartéru 
a s vodami puklín pásma zvetrávania. 

Podľa priepustnosti rozdeľujeme horniny slovinskogelnického rudného ra
jónu na slabo priepustné (kvarcity, rudné žily) a veľmi slabo priepustné (ostat
né vystupujúce horniny v pásmach povrchového zvetrávania a tektonických 
porúch). 

Tab. 1 

Séria 

R a k o
v e c k á 

G e l 
n í c k á 

Lltologický typ 

diabázy, diabázové tufy, tufíty, 
chlorítickosericitické fylity 

rudné žily 

porfyroidy, kremité chlorítickose

ricitické fylity s polohami kvarci
tov 

grafitickosericitické fylity s polo

hami lyditov 

kvarcity, piesčité fylity 

Stručná hydrogeologická 
charakteristika 

Velmi slabá puklinová priepustnosť 
vyvinutá v zónach povrchového 
zvetrávania; prítoky vody majú 
malú výdatnosť; väčšia časť hornín 
je prakticky nepriepustná 

Relatívne dobrá puklinová prie
pustnosť v súvislosti so starými 
banskými dielami 

Velmi slabá puklinová priepustnosť 
vyvinutá hlavne v zónach povrcho
vého zvetrávania; výdatnosť pod
zemných vôd je malá 

Vefmi slabá puklinová prepustnosť 
vyvinutá väčšinou v povrchových 
pásmach 

Slabá puklinová priepustnosť, lo
kálne vyvinuté malé zvodnené ko
lektory 
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V tabuľke 1 je stručná hydrogeologická charakteristika hornín slovinsko-gel-
nického rajónu. 

Vzhľadom na charakter zvodnenia podľa V. H o m o l u a S. K l í r a (1975) 
zaraďujeme ložiská slovinskogelnického rudného rajónu do I. typu. Ide o lo
žiská v pevných horninách s puklinovou priepustnosťou, v ktorých sú horniny 
ložiska priepustnejšie ako okolité horniny. 

Hlavné obehové cesty podzemnej vody sú v ložiskových oblastiach, najmä 
v miestach, kde žily vystupovali až na povrch. Pre výskyt množstva banských 
diel v ich tesnej blízkosti nastáva v týchto miestach priama infiltrácia po
vrchovej vody a vzniká umelá odvodňovacia báza (erozívna základňa), ktorá 
silne ovplyvňuje hydrogeologické pomery v okolí. 

V starých banských dielach nenastáva len zostupný prechod vody do naj
nižších polôh, ale miestne vznikajú aj vzduté nádrže, z ktorých podzemná voda 
zvyčajne odteká prepadávaním. Predstavu o množstve zadržanej vody vo vy
ťažených priestoroch dáva objem vody odčerpanej pri odvodňovaní Gelnickej 
žily medzi 21. a 29. horizontom (28 000 m1). Odvodnenie sa vykonalo kombi
náciou banských diel a vrtov. Pri sprístupňovaní štôlne Jozef v roku 1976 sa 
uvoľnilo 7500 m3 vody. 

Infiltrovaná podzemná voda dosahuje prevažne úroveň dedičných horizontov, 

Obr. 4. Režimné pozorovanie prítokov podzemnej vody do banských diel — Krížová. 
Fig. 4. Regime observations of ground water inflows to mine works — Krížová 
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odkiaľ sa odvádza samospádom na povrch. Väčšie množstvo podzemnej vody 
preniká pod dedičný horizont iba v období dažďov. 

Veľkosť prítokov do banských diel je priamo závislá od množstva zrážok 
a ich rozdelenia počas roka. Maximálny prítok je po zrážkach s mesačným 
úhrnom nad 100 mm (väčšinou vo vegetačnom období). 

Štatistickým hodnotením režimného pozorovania prítokov do banských diel 
sa zistilo, že v suchom období je vplyv zrážok na zvodnenie pomerne malý 
(koeficient korelácie = 0,3) a infiltrovaná voda sa väčšinou odvádza dedičnými 
horizontmi. Naproti tomu v mokrom období (ako bolo napr. v roku 1974) je 
vplyv zrážok veľmi veľký (koeficient korelácie = 0,73). 

Obr. 4 znázorňuje kolísanie prítokov podzemnej vody do banských diel, 
ktoré je vo všetkých ložiskách podobné. 

V prehľade uvádzame prítoky podzemnej vody do jednotlivých ložísk: 
L o ž i s k o S l o v i n k y . Väčšiu časť prítokov odvodňuje 21. horizont (de

dičný horizont) samospádom na povrch. Hlbšie horizonty sa odvodňujú šachtou 
Dorotea a Emil čerpadlami. Z 21. horizontu sa odvádzalo max. 2300 l/min 
a minimálne 300 ľmin, zo šachty Dorotea maximálne 720 l/min a minimálne 
120 l/min a zo šachty Emil maximálne 540 l'min a minimálne 135 l/min. Za 
rok sa z ložiska odvádza priemerne 576 648 m l 
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Tab . 2 

S04,'M 

L o ž i s k o S l o v i n k y 

Štôlňa 
Ladislav 

Adam — Eva 
(27. hor.) 

Potok Slovinky 

L o ž i s k o G e l n i c a , K r 

Ostie z dedič. 
štôlne 

Ostie 3. hor. 
pred šachtou 

Staré banské 
dielo (šachta) 

Potok Thurzof 

Jozefka (ústie 
š tôlne) 

0,832 

1,57 

0,251 

í ž o v á 

0,781 

0,819 

1,02 

0,435 

0,477 

5,4 

6,9 

7,1 

8,32 

8,37 

8,27 

7,93 

8,16 

9,6 

12,52 

10,45 

29,47 

51,85 

12,23 — 

60,72 

35,60 

77,32 

4,092 

1,62 

0,59 

3,92 

9,77 

6,43 

3,60 

3,91 

28,96 

33,13 

46,97 

22,43 

37,19 

— 

— 

— 

67,1 

57,08 

46,58 

73,32 

58,85 

6,7 

6,5 

2,72 

3,48 

2,59 

0,30 

0,48 

0,13 

0,15 

0,19 

0,25 

0,12 

0,25 
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rocks of the Paleozoic, represented by an older gelnická and a younger rako-
vecká series. Both series are formed by sedimentary rocks (various types of 
phyllites, with intercalations of quartzites and lydites) and volcanic rocks (acid 
syngenetic submarine effusions and rocks of basic-diabasic volcanism). 

The main ore structure of the slovinsko-gelnická ore zone is the Hrubý slo
vinský stockwork, developed on the powerful tectonic line of thrust character. 
The principal genetic type are the hydrothermal siderite-sulphidic and quartz 
sulphidic seams — Hrubá, „S", Gelnická and Krížová. 

The deposit bodies are transversal and directional distrurbances considerably 
dislocated, however, the joints are predominantly tight. In the uppermost zones 
the seams are almost completely mined and in their close proximity there is 
a vast system of underground water works, due to which there takes place 
an artificial erosion base. 

Based on the geological structure it is possible to delineate ground waters 
of the earlier Paleozoic and Quaternary. Ground waters of the earlier Paleozoic 
are bound mainly to joints in the zone of surface weathering and to joints 
accompanying the mined deposits. 

According to the character of ground water flow we distinguish joint-strata 
and joint-seamy ground waters. Outcropping rocks are divided into slightly 
permeable and very slightly permeable. 

Deposits of the Slovinsko-Gelnická ore zone are ranked in the I. type (Ho-
mola, Klir). 

Extent of ground water inflows to mine works is directly dependent on pre
cipitations and their distribution in the course of the year. Infiltrated ground 
waters reach predominantly the level of hereditary horizons. 

Ground water of the deposit area are predominantly of the magnesium—cal
cium—bicarbonate type with increasing mineralization to depth. 

Preložil E. Bleho 
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