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A K T U A L I T A 

Trenčianska Turná — nový prognózny terén antimónového 
zrudnenia 

STANISLAV POLÁK, DUŠAN RAK, PETER H A N A S 

TpeHHMaHCKa TypHa — HOBNH nporHOSHbiň paňOH cypbMjmoro opyaeHeHMu 
(3an. C.-fonahiix) 

Ha ocHOBaHMU pe3yjibTaTOB perHOHaJibHoŕi reoxHMHHCCKOH ciéviKM B ro
pax noBaJKCKOro MHOBqa 6buw ycraHOBJíeHbi HOBMC nporHo3Hbie jmacncH 
cypMWHOM MHHepajiMsauMH BÔJIHSH flepeBHM TpeHMwaHCKa TypHa PaíiOH 
cypbMaHOH MHHepajiHsauHH npnypoqeH raeňcaM c namtaiviH aMcpH6ojiHTOB 
MnHepaJiH3au.ua pacope^ejieHa HcpaBHOMepHo (HCBbipa3MTejibHoe noaHMeTa
JWHecKoe opy êHCHMe co,qep>Kamee SOJIOTO, sojiOTbie poccwriH B rMijpoceTH 
MTO). npH COnOCTaBJTeHHH nOJiŷ eUHblX /raHHMX C H3BeCTHMMH CypbMHHbIMH 
MecTopo ĵeHHHMM Majiwx Kapnar MOJKHO npefliiojiaraTb cypbMHKOe opy
AeHeHHe B 3T0M paňoHe. 

Trenčianska Turná: a new prognostic terraine for antimony minerali
zation (Western Slovakia) 

Based on results of regional geochemical prospection in the Považskv 
Inovec Mts., a new prognostic terraine for antimony mineralization has 
been reckogmzed near Trenčianska Turná village Mostly micaschist 
w t h amphibohte intercalations occur in the area. The mineralization 
itself was found only rarely (minor basemetal occurences with gold 
and glodbeanng placer deposits etc.). Comparison of data with the 
situation around well known antimony mineralization of the Little 
Carpathians reveals high probability that antimony mineralization 
occurs in the area. 

Sucasny rozsiahly geochemický prieskum ciu iba na ryžovacie práce a analýzu jem
Tnbeča, Považského Inovca a Malých Karpát ných náplavov hydrosiete. 
už priniesol rad prekvapujúcich poznatkov Azda najväčším prekvapením je počet, 
a detektoval aj niekoľko doteraz úplne intakt plošná rozsiahlosť, ako aj intenzita Sb a prí
ných prognóznych terénov na rozličné typy padne Sb—As anomálií v Považskom Inovci 
zrudnem. Nemožno nespomenúť ani fakt, že aj keď sme takúto mineralizáciu na základe 
na druhej strane mnohé známe zrudnenia istej analógie s pezinsko^perneckým kryšta
tieto prace neindikovali, a to už pre ich lo linikom v Malých Karpatoch už dávnejšie 
kálnosť alebo nízku intenzitu mineralizácie. predpokladali. 
Tieto poznatky sú nesporne mementom pre Absolútnym rozsahom a intenzitou obsahu 
ďalšie vyhľadávanie a jednostrannú orientá Sb v jemných náplavoch sa nateraz javí naj
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zaujímavejším terén Blatina, ktorý sme po
menovali podlá kóty Blatina (614 m). Leží 
v hornej časti povodia Sedličnianskeho poto
ka na severozápadných svahoch Považského 
Inovca (obr. 1) v katastrálnom území obce 
Trenčianska Turná, okres Trenčín. Pri kon
frontácii výsledkov rozborov jemných nápla
vov hydrosiete (obr. 2) s hodnotením Sb 
v stupnici SPD s výsledkami z okolia Sb 
zrudnení v Malých Karpatoch je tu nesporná 
existencia výdatného neznámeho zdroja tohto 
prvku pod chrbtami vrchov. Obsah Sb sa ob
javuje ešts aj vo vzdialenosti 2 km poprúdne 
od prognózneho terénu. Naproti tomu povodia 

okolitých potokov na Z a SV od terénu Bla
tina sú na Sb úplne negatívne. 

Terén Blatina leží v rozsiahlom území 
monotónneho svorového kryštalinika s ojedi
nelými vložkami amfibolických hornín, ako 
aj drobnejšími partiami permských hornín 
v nateraz nejasnej štrukturálnej pozícii. Súčas
ne známe prejavy mineralizácie sa obmedzu
jú na sporadické kremeňovohematitové žilky 
(v kryštaliniku, ale aj perme), ako aj na roz
sahovo nevelké kremeňovopolymetalické 
zrudnenie smeru Z—V otvorené starou stol
nou Ján Baptista v jednom z prítokov Sed
ličnianskeho potoka. Posledné drobné prie

1 

Obr. 2. Detailný po
hľad na prognózny 
terén Blatina a vý
sledky vyhľadávania 
metódou jemných 
náplavov hydrcsietc 
1 — miesto odberu 
vzoriek a obsah Sb v 
stupňoch SPD 
Fig. 2. Detail of the 
prognostic terraine at 
Blatina with placer 
sample sites of fine se
diments and their re
sults exvalues pressed 
in relative antimony 
content 
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Obr. 1. Situácia prognózneho terénu Tren
čianska Turná — Blatina 
1 — vlastný terén 
Fig. 1. Localization of the prognostic terraine 

near Trenčianska Turná and Blatina 

skumné práce sa realizovali v rokoch 1766— 
1789 hlavne s ohradom na striebronosný ga
lenit. V žilovine sme konštatovali aj viditeľné 
zlato, ale iba nepatrný obsah Sb (podľa ana
lýz max. 0,001 %). Ako vidno z obr. 3, na 
ktorom sú zobrazené výsledky zahusteného 
kroku jemných náplavov práve pod a nad 
tou štôlňou, nevychádza obsah Sb z tohto 
zrudnenia, ale z neznámej protiprúdne ležia
cej akumulácie. 

Sedličniansky potok je súčasne jediným 
potokom na západných svahoch Považského 
Inovca so zlatonosnými náplavmi (na rozdiel 
od plošne rozsiahlej zlatonosnosti potokov vo 
východných svahoch). Nie je jasné, či zlato 
pochádza zo zlatonosnej polymetalickej žilo
viny zo štôlne Ján Baptista alebo treba uva
žovať aj o jeho možnej korelácii s antimó

Obr. 3. Výsledky rozborov jemných náplavov 
hydrosiete z bočného prítoku Sedličnianskeho 
potoka v okolí starej štôlne Ján Baptista. 
Pi — prítok od J, P;, — prítok od Z, S JB — 
pozícia starej štôlne Ján Baptista 
Fig. 3. Spcctrochcmical data of ore content 
in fine alluvial sediments from the tributary 
of Sedličniansky potok brook near Jan Bap
tista old adit. P, — southern tributary, P, — 
western tributary, S.IB — the Ján Baptista 
old adit site 

nom. Doteraz sa tu nepodarilo zistiť výraz
nejšiu koreláciu medzi obsahom Sb a ostat
nými sledovanými prvkami, z čoho usudzu
jeme, že pri Sb ide o „čistý sulfidický zdroj", 
nie o sulfosoli Cu—Pb—Ag alebo iných prvkov. 

Nový prognózny terén Sb zrudnení Tren
čianska Turná — Blatina má v ostatných čas
tiach vrchov niekoľko analogónov s nižšou 
intenzitou obsahu Sb alebo v spojitosti Sb—As. 
Náznaky rozsiahlej, ale zrejme silne rozptý
lenej mineralizácie tohto druhu sa objavujú 
aj v znosovej oblasti známych sekundárnych 
akumulácií zlata v teréne Dubodiel — Zlatní
ky — Nemecky na východnom úbočí Považ
ského Inovca. Hlbšia prieskumná analýza te
rénu Blatina azda prinesie aj cenný príspe
vok do konečného riešenia stále problematic
kej existencie primárneho zdroja zlata 
v týchto vrchoch. 
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