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A K T U A L I T A 

Scheel i t v P o v a ž s k o m Inovc i 

STANISLAV POLÁK — PETER HANAS 

IIlecMitT I Ioita/KCKOi o HiiOBua 

PerMOHajibHoii HIJIMXOBOM cbéMKOH noBa>KCKoro MHOBua y^ajiacb ycTaHo-
BHTb cH^bHaa pacceaHHocTb meejíHTa. 3HaMMTejibnbie KOHU.eHTpau.mf ÔMJIW 
ycraHOBJíeHbi na MecTopo>KacHMM Topxa Ha« BaroM M TpeHqnaHCKHe CraH-
KOBUC PacnpocTpaHeHHc iueejiMTa nepexpHBaeTca c npoiH03HOH TeppMTopHeii 
MMHepaJHoauHH cypbMM-MbimbaKa-30Ji0Ta-Me,nH. 

Schcelite in tlie Považský Inovec Mts. 

Regional panning prospection over a crystalline terraine in the Po
važský Inovec Mts. (Western Slovakia) discovered strong dispersion of 
scheelite in panning samples. More pronounced concentrations of scheelite 
occur near Hôrka nad Váhom and Trenčianske Stankovce villages. Scheelite 
occurences fall into the prognostic area for SbAsAuCu mineralization. 

Výskyty ojedinelých zŕn scheelitu v recent
ných náplavoch potočnej siete Považského 
Inovca sú známe už spred 10 rokov, ked sa 
tu robil prvý orientačný šlichový prieskum 
zameraný na otázky zlatonosnosti a pôvodu 
zlata v prisvahových sedimentoch na východ
nej strane vrchov. Pri súčasnom regionálnom 
šlichovom prieskume sa zhruba potvrdila 
existencia a silná dispergovanost scheelitu 
najmä v kryštalinických častiach vrchov. Sú
časne sa vyčlenili dva menšie úseky s ná
padne zvýšeným podielom tohto minerálu a 
so zaujímavými vzťahmi k okoliu. Aj keď 
tieto výsledky nemožno pri súčasnom stave 
rozpracovania považovať za priamy dôkaz 
alebo odraz výraznejšej či dokonca priemy
selnej scheelitovej akumulácie, v prípade lo
kality Hôrka nad Váhom, okr. Trenčín, sú 
nádejné náznaky spojitosti s nedávno vyčle
neným prognóznym územím Sb—As—Cu mi
neralizácie. Ďalej podávame stručnú charak

teristiku doterajších poznatkov. 
a) Lokalita Hôrka n. Váhom, Hôrčanská 

dolina, okolie býv. Seewaldovej kopanice: 
vysoký obsah scheelitu (priemerne nad 50 zŕn) 
sa objavuje v šlichu tesne pod prítokom pri 
Seewaldovej kopanici Jrénujúcom rozhranie 
permských a kryštalických hornín na S od 
Hôrčanskej doliny. V ďalšom poprúdnom 
smere podiel zŕn scheelitu v šlichoch rýchlo 
klesá, ale udržiava sa temer až po vyústenie 
potoka do prilahlého Považia (obr. 1). Zvý
šený obsah W v tomto teréne zvýrazňujú aj 
výsledky semikvantitativnych spektrálnych 
analýz jemných náplavov (obr. 2). Relatívne 
narastanie obsahu W v najvrchnejších čas
tiach spomenutého bočného prítoku a jeho 
istá korelácia s obsahom Sb, resp. As, vedie 
k predpokladu o pozičnej a možno aj gene
tickej spätosti Sb—As—W v neznámej mine
ralizácii. V každom prípade treba zdroj 
scheelitu a obsahu W hfadat iba v tunajšom 
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Obr. 1. Lokalita Hôrka 
n. Váhom, Hôrčanská 
dolina, býv. Seewaldova 
kopanica. Výsledky šli
chového prieskumu na 
scheelit. 1 — negatívny 
šlich, 2 — šlich s obsa
hom do 10 zŕn scheelitu, 
3 — šlich s obsahom 
nad 500 zŕn scheelitu, 
4 — prognózny terén 
SbAs mineralizácie a 
jeho predpokladané se
verovýchodné pokračo
vanie 
Fig. 1. Results of pan
ning prospection on the 
Hôrka nad Váhom loca
lity, Hôrčanská dolina 
valley, the former See
wald farmyard. 1 — ne
gative panning sample, 
2 — sample with up to 
10 scheelite grains, 3 — 
sample with over 500 
scheelite grains, 4 — 
prognostic terraine for 
SbAs mineralization 
and its NE continuation. 

Obr. 2. Lokalita Hôrka 
n. Váhom, Hôrčanská 
dolina, býv. Seewaldova 
kopanica. Obsah W 
v jemných náplavoch 
hydrosiete. 1 — nega
tívne, 2 — obsah W 1 
až 2 SPD, 3 — obsah 
nad 2 SPD W, 4 — prog
nózny terén SbAs mi
neralizácie a jeho pred
pokladané severovýchod
né pokračovanie 
Fig. 2. Tungsten content 
in fine stream sediments, 
Hôrka nad Váhom loca
lity, Hôrčanská dolina 
valley, the former See
wald farmyard. 1 — ne
gative sample, 2 — 
tungsten content in 1 to 
2 degrees of relative 
concentration (SPD), 3 — 
tungsten content over 
2 SPD, 4 — prognostic 
terraine for SbAs mi
neralization and its NE 
continuation 
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Obr. 3. Lokalita Tren
čianske Stankovce, po
tok pri hájovni Beli
ce. Výsledky šlichového 
prieskumu na scheelit. 
i — negatívne šlichy, 
2 — šlichy s obsahom 
do 10 zŕn scheelitu. 3 — 
šlichy s obsahom do 100 
zŕn scheelitu, 4 — staré 
banské práce na PbZn
CuAu zrudnenie Tren
čianska TurnáBIatina. 
5 — prognózny terén 
Sb mineralizácie 
Fig. 3. Results of re
gional panning prospec
tion for scheelite. Tren
čianske Stankovce loca
lity, brook near to the 
Belice cottage. 1 — ne
gative panning sample, 
2 — sample with up to 
10 grains of scheelite. 
3 — sample with up to 
100 grains of scheelite. 
4 — old mining work
ings on a PbZnCuAu 
■nineralization near Tren
čianska TurnáBlatná. 
•*> — prognostic area 
lor antimony minerali
zation 

kryštaliniku svorového charakteru. 
Pre úplnosť treba ešte uviesť, že analogické 

spojenia sú čiastočne pozorovatelne aj v se
vernejších potokoch v okolí Kálnice (najmä 
v tzv. Krajnej doline), ktoré erodujú pred
pokladané pokračovanie Sb—As—W anomál
nej zóny na SV. Naproii tomu doliny južne 
od Hórčanskej sú na W úplne negatívne a 
bez výskytu scheelitu. 

b) Lokalita Trenčianske Stankovce. okres 
Trenčín. Vo vrchných častiach pravostranné
ho prítoku Seleckého potoka od hájovne Be
lice sa tiež zistil lokálne kolísavý, ale nápad
ne zvýšený podiel scheelitu v šlichoch (obr. 3), 
v dvoch prípadoch dosiahol množstvo do 
100 zŕn. Aj keď značná časť prítoku prechá

dza horninami permu, najvyššie časti erodujú 
svorové kryštalinikum. Na základe našich 
skúseností z iných vrchov (napr. z Tríbeča) 
možno predpokladať, že veľké výkyvy v ob
sahu scheelitu a jeho celkove nižší podiel vy
volali kolísavé pomery ťažkých minerálov 
z hornín permu a kryštalinika, príp. prevaha 
permského detritu s hojnejšími ťažkými mi
nerálmi v spodných častiach toku. Preto sa 
tu môže scheelitonosnost úplne alebo čiastoč
ne zastrieť. 

Obdobné zjavy sú tu zrejme aj v prípade 
nízkeho obsahu W v jemných náplavoch 
(obr. 4). ktoré sa pri prechode cez permské 
horniny úplne strácajú. Pre zaujímavosť tre
ba azda doplniť, že na východnejšie ležiacom 
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Obr. 4. Lokalita Tren
čianske Stankovce, po
tok pri hájovni Belice. 
Obsah W v jemných ná
plavoch hydrosiete. 1 — 
negatívne. 2 — obsah 
1 až 2 SPD W, 3 — 
obsah nad 2 SPD W, 
4 — staré banské práce 
na PbZnCuAu zrud
nenie Trenčianska Tur
náBlatina. 5 — prog
nózny terén Sb minera
lizácie 
Fig. 4. Tungsten content 
in fine stream sediments, 
Trenčianske Stankovce 
locality, brook near to 
the Belice cottage. 1 — 
negative sample. 2 — 
tungsten content in 1 to 
2 degrees of relative 
concentration (SPD). 3 — 
tungsten content over 
2 SPD, 4 — old mining 
workings on a PbZn
CuAu mineralization 
near Trenčianska Tur
náBlatná, 5 — prog
nostic area for antimony 
mineralization 

Sedličianskom potoku (odkial sa v šlichoch 
nekonštatoval takmer nijaký scheelit) sa ob
javuje relatívne vyšší obsah W azda v súvis
losti s druhým považskoinoveckým prognóz
nym terénom pre Sb—As zrudnenia s ozna
čením Trenčianska TurnáBlatina. Najvyšší 
obsah W je vo vrchnej časti prítoku nad ta
mojším starým polymetalickým zrudnením 
v štôlni Ján Baptista, kde obsah do istej 
miery koreluje s obsahom Sb. 

Doterajšie výsledky prieskumu v Považ
skom lnovci jednoznačne ukazujú na lokálne 

obmedzený výskyt scheelitu v dvoch terénoch 
kr3'štalinika, pričom je tu veľmi nápadná 
spojitosť týchto prejavov s prognóznymi úze
miami Sb—As—Au—Cu mineralizácie. Po
dobné zjavy sú známe aj z oblasti Malých 
Karpát, aj keď tu doteraz jediný konkrétny 
primárny mineralogický výskyt scheelitu nie 
je bezprostredne spätý s As—Sb—Au zrudne
ním, ale s neďalekými amfibolitmi. 

Geologický prieskum 
Bratislava 


