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HoBbie MHTepnpeTauMH Ha MecTopo»aeHHn oJiOBa HH (Be^bne none, pa
MOH, /Knap Ha.T TpOHOM) 

OnymeHHoe MCCTopoýKAemie ojiOBaccpeSpa npn #epeBne BcjibKC nojie 
(paHbiue n3BecTHoe no# Ha3BaHHCM nmia — Hn HeiiOMyuKH) CMHTaeTca TH
nwMHo MeTaco\iaTiwccKHM opŷ eHCHMeM npn TeKTOHimecKoii njiomaflii 
cflBiira cpeaHeTpiiacoBwx ii3BecTH)iKOB no KpHcraJiHHKKy. AHajira H nirrcp
npcTauiiíi B HacToamee BpeMH yKa3MBaeT, HTO rjiaBHWM sjieMeirroM opy
HeiicHita HBJíHioTca cTpyKTypHhie 3JieiweHTM 3B HanpaBJíeHHH n TaKJKe 
CC3KDIOB, KOTopwc MOflH(pni(MpyiOT pacnpefleaeHMe opy^eHeHMa Ha ne
peÄBit^Hoň njiomaflii. MO>KHO oauiflaTb ôoraTOC opyfleHeHiie H Ha ncpw
dpepiiH. 

New economic geological interpretation of the Jan lead ore deposit 
in Veľké Pole (Middle Slovakia) 

The exhausted deposit of leadsilver ores in Veľké Pole (known 
formerly under the name Píla — Ján Nepomucký) was up to now con
sidered to represent a typical metasomatic ore accumulation near to the 
overthrust surface of Middle Triassic carbonates over crystalline rocks. 
The recent analysis and new interpretation of the structure revealed 
that the main causality to the mineralization are in fact E—W to 
NNWSSE running structural elements modifying the distribution of 
ore bodies along the overthrust plane. Possibilities for the discovery of 
similar rich ores along the fiangs of the exhausted bodv are analyzed. 

Galenitové ložisko J á n Nepomucký v ka

tastr i obce Veľké Pole (obr. 1). v geolo

logickej l i teratúre skôr známe pod ne

správnym označením Pí laJán Nepomucký. 
stále patr í medzi nevysvetlené a veľmi 
špecifické objekty západokarpatského mc
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talogenetického regiónu, a to najmä zo 
s t ránky ložiskových pomerov a pozície na 
periférii stredoslovenských neovulkanitov. 
Jeho priemyselná ložisková výplň sa vše

obecne považuje za vyčerpanú: aj dotera j 

šie periodické vyhľadávanie pokračovania 
zrudnenia v jeho najbližšej periférii sa 
skončilo prakticky negatívne. 

P r á v e z obdobia jeho krátkodobej , ale 
veľmi úspešnej exploatácie (najmä v ro

koch 1812—1840) je málo konkrétnych správ 
osvetľujúcich niektoré ložiskové otázky a 
iba dve, zrejme neúplné, mapy banských 
diel z roku 1816 a 1828 (uložené v SSIJA. 
banské odd. v Banskej Štiavnici). V ro

koch 1952—1953, keď sa pod naším vede

ním čiastočne sprístupnili tri najspodnej

U 1 L®]; 

Obr. 1. Olovenorudné ložisko Ján Nepomucký 
vo Veľkom Poli. 1 — katastrálne rozhranie 
obce Pila a Velké Pole, 2 — staré banské 
exploatačné centrá (Pb — ložisko Ján Nepo
mucký. Fe — exploatácia limonitických želez
ných rúd na severných svahoch vrchu So
kolec) 
Fig. 1. The Ján Nepomucký lead ore deposit 
in Veľké Pole. 1 — cadastral boundary of 
Píla and Veľké Pole villages, 2 — old exploi
tation centres (Pb — the Ján Nepomucký 
deposit. Fe — old exploitation of limonitic 
ores on the northern slopes of the Sokolec 
hill) 

šie banské diela a vyhĺbili tri krá tke prie

skumné vrty. sa získali vlastne prvé. aj to 
iba čiastkové poznatky o ložiskových po

meroch tohto zrudnenia (Polák. 1955). 
Naša práca zároveň poslúžila aj ďalším 
autorom ako jediný konkrétny zdroj lo

žiskových informácií (Biely. 1962, Kan

tor — Biely, 1965, Ivanov, 1967). 
Súčasný regionálny geochemický prie

skum a prognózovanie zrudnení v Tríbeči 
vyvolali záujem o tento starý objekt a vie

dol nás k opätovnému bádaniu starších 
podkladov, prehodnoteniu informácií a 
k novej interpretácii najmä z hľadiska 
ďalších prognóz Pb—Ag mineralizácie. Pr i 

tom sme zužitkovali aj niektoré výsledky 
novších vyhľadávacích periód, ktoré sa do

teraz nepublikovali. Pri kritickom pohľade 
sa nám pôvodný ložiskový obraz z roku 
1955 dnes javí ako zjednodušujúci a už 
nezodpovedajúci súčasným potrebám prog

nózovania. 
Na správne pochopenie problematiky 

t reba zopakovať doterajší schematický 
obraz o historickom ložisku Ján Nepomuc

ký. Ide vcelku o horizontálne pomerne 
malú ložiskovú plochu (zhruba 100X200 m) 
otvorenú šestnástimi na výšku sotva 50

metrovými štôlňovými horizontmi (okrem 
ďalších kutacích štôlní na periférii), ktorá 
sa vytvorila na stykovej ploche (ďalej ju 
označujeme PP) medzi vápencami križ

ňanskej jednotky a silne zbridličnatenými 
a alterovanými horninami kryštalinika. 
Táto plocha veľmi mierne upadá (mies

tami je temer horizontálna) smerom na 
SV pod alúvium Piľanského potoka. Pria

mo na nej alebo v najbližších laterálnych 
part iách sú často tenké dajkovité injekcie 
slabo alterovaných andezitov, ktoré už 
mineralizácia nezasiahla. 

Vápence sú v tesnom nadloží kryštal i 

nika do vzdialenosti 1 až 5 m silne dolo

mitizované (?). ankerit izované (?) a recent

ne hypergénne limonitizované. Galenitové 
zrudnenie sa podľa starých správ aj autop
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sie objavovalo priamo iba na stykovej plo
che P P čiastočne v ankeri t izovaných vá

pencoch, ale hojnejšie ako nepravidelné 
balvany alebo úlomky v akejsi ílovitej 
mase. Je pochopiteľné, že tak výrazne si

tuované zrudnenie vyvolávalo záujem 
o ďalšie sledovanie stykovej plochy P P . 
Predpokladalo sa, že sa stará exploatácia 
zastavila na hranici spodných vôd na úrov

ni Píľanského potoka, ktoré sa stali ne

prekonateľnou prekážkou ďalšieho dobý

vania. Toto zrudnenie sme zaradili medzi 
typické metasomatické prejavy na periférii 
roja andezitových dajok (Polák, 1955). Izo

topický výskum Pb (Kantor — Biely, 1965) 
poukázal na možný predterciérny vek 
zrudnenia. To vylučuje jeho vzťah k tu 

najším neovulkanitom. 

Prvé (obr. 2), ako aj neskoršie prieskum

né vr ty zo 60ych rokov naznačili, že sty

ková plocha vápenec — kryštal inikum po

kračuje od ložiska v smere na JZ a JV pod 
alúvium Píľanského potoka, ale bez ná 

znakov analogických metasomatických 
procesov. Zachytili sa aj pozične odchylné 
andezitové telesá priamo vo vápencoch so 
silne brekciovitými kontaktmi, ale bez 
akejkoľvek rudnej mineralizácie. Neúspeš

né bolo aj hľadanie pokračovania plochy 
P P smerom na S, a preto boli ďalšie prog

nózy zrudnenia veľmi skeptické a ložisko 
J á n Nepomucký sa charakterizovalo ako 
náhodný, aj keď lokálne intenzívny efekt 
metasomatózy na malej ploche a bez šir

šieho dosahu. 
Nové bádanie a prehodnotenie starších 
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Obr. 2. Situácia starých banských diel a starších prieskumných vrtov na ložisku 
Ján Nepomucký a v jeho okolí. Hlavné interpretované štruktúrne prvky. 1 — staršie 
prieskumné vrty (rok realizácie), 2 — okruh hlavných starých banských diel a hlavné 
štôlne, 3 — porudná tektonická hranica severozápadného zrudnenia pri štôlni Nová 
Ján, 4 — interpretovaná hlavná ložisková štruktúrna línia (smeru Z—V) 
Fig.' 2. Sketch map of old mining workings and older prospection drillings on the 
Ján Nepomucký deposit and in its surroundings with main structures interpreted. 
1 — older drillings (year of realization), 2 — the district of main old mining workings 
and main drifts. 3 — the northwestern postmineralization tectonic boundary of the 
orebody near the new Ján adit, 4 — main E—W structure interpreted 



456 Mineralia slov.. 14, 1982 

prieskumných poznatkov, archívnych správ
aj máp. a najmä povrchovej situácie pr i
niesli celý rad informácií, ktoré sú v roz
pore s uvedenou schematickou predstavou. 
V prvom rade sa t reba pristaviť pri ana

lýze ložiskovej š t ruk túry a charaktere jej 
výplne, pretože majú pre ďalšie prognózne 
úvahy kľúčový význam. Práve tu sa azda 
najviac pociťuje nedostatok detailnejších 
ložiskových informácií a interpretácií . 

Najstaršia informácia o ložisku pochádza 
z počiatku exploatácie, spred roku 1820 
(Jonas. 1820). J. Jonas (ibid.) uviedol, že 
nie je schopný podať ucelenejší ložiskový 
obraz o zrudnení. Nazdával sa. že ide 
o akýsi ..zával" z nepravidelných blokov 
vápenca, medzi ktorými hniezdovite až 
závalkovite vystupuje galenit spolu so „že

lezitou zeminou — hlinou" (tá podľa neho 
vznikla zvetrávaním galenitu a pyritu). 
Obsah Ag v galenite dosahuje 6 až 7 lotov 
na cent (1875 až 2187 ppm). Galenit je aj 
silne arzénonosný (?). Iné horniny neuvie

dol. 
Oveľa presnejší a úplnejší je geologický 

a ložiskový opis v banskomajetkovej kni 

he bývalej banskosúdnei substitúcie v No

vej Bani z roku 1850 až 1856 (Bergbesitz

s tandbuch 1856. s. 11—12). V ňom sa už 
uvádza celá dnes známa paleta horn ín : zá

kladom je vraj najnižšie ležiaci propylit i

zovaný andezit vytvárajúci pod vápencom 
malé elevácie (?). Medzi týmito dvoma hor

ninami vystupuje ..premiešaná zmes" 
(brekcia?) úlomkov ílovitých bridlíc (asi 
dnešné alterované kryštalinikum). vápen

ca, drob (?). rúl a rozloženého andezitu. 
V tejto pozícii sa najmä na bridliciach 
objavuje tehlovočervená zemina (označo

vaná ako vlastné ložisko) so zrnkami až 
blokmi galenitu. Jednoznačne sa uvádza. 
že v kryštal iniku a v andezitoch zrudne

nie nevystupuje, alebo sa mu v kra jnom 
pr ípade nepripisuje nijaký význam. Voľné 
hniezda celistvého galenitu miestami dosa

hovali t akú veľkosť (napr. v štôlni Klára 

a Matej), že bolo nevyhnutné ich pred 
t ranspor tom z bane na mieste rozstreľo

vať. Popri tejto ložiskovej výplni sa ťažili 
aj kusy vápenca, často červenohnedého 
(asi l imonitizovaný ankeri t) . v ktorých bol 
galenit vtrúsený alebo tvoril malé žilky. 

V dokumente je pozoruhodné konštato

vanie, že ložisko J á n Nepomucký je iba 
tektonickým derivátom z mohutnejšieho 
ložiska, ktoré by bolo t reba hľadať. ..vo 
vyšších partiách pohoria". Nijaké argu

menty podporujúce hypotetické návrhy sa 
neuvádzajú, ale rovnaké konštatovanie sa 
núka aj zo súčasného prehodnotenia infor

mácií. 
Zánik exploatácie zrejme spadá do ob

dobia okolo roku 1855. keď sa vyťažilo už 
iba 680 kg olova a 2.3 kg striebra, a defi

ni t ívny zánik do roku 1862. keď bol celý 
objekt opustený a majetok predaný na 
dražbe. Všetky ďalšie a novšie správy už 
nemajú autoptický charakter ani nepo

dávajú nijakú výstižnú interpretáciu. Keď

že aj najmladší mapový podklad je iba 
z roku 1328. neprekvapuje ani existencia 
ďalších štôlní nezobrazených na tejto 
mape (napr. v 50ych rokoch čiastočne 
spr ís tupnená štôlňa Alexína a i.). Lokálna 
enormná bohatosť zrudnenia zrejme už 
pred 100 rokmi lákala k ďalšiemu vyhľa

dávaniu, ale o jeho výsledkoch niet správ. 
Pri sprístupňovaní starej štôlne Matej sa 
dokonca narazilo na strop starej štôlničky, 
ktorá už iste sčasti ležala pod úrovňou 
spodných vôd (možno ide o niekedy spo

mínanú Vodnú štôlňu). To jasne dokumen

tuje ďalší záujem aj o otváranie hlbších 
partii okolo zrudnenia. a to napriek mimo

r iadnym ťažkostiam. V širšom okolí je zas 
rad starých štôlní, ktoré sledujú iba styky 
vápencov s andezitmi alebo presunovú plo

chu PP. 
Opísaný charakter výplne, ako aj naše 

autopické poznatky zo spristunenia niekto

rých zvyškov dobývok jasne poukazujú na 
tektonickú deštrukciu pôvodnej ložiskovej 
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výplne, najmä podložných hornín kryš ta
linika (silná foliácia paralelná s plochou 
PP). Sugestívna je preto predstava o opa
kovaných tektonických procesoch na pre-
sunovej línii PP, zvýraznených množstvom 
dajok neovulkanických hornín (obr. 3). To 
nás dávnejšie viedlo k predpokladu o ich 
genetickej a časovej súvislosti s Pb—Ag 
zrudnením. Všetky najnižšie staré banské 
diela išli výhradne po stykovú plochu se

ricitované ruly + andezitové dajky — vá

pence a smerné ju sledovali. Smerom na 
SZ sa všetky končia na čiare smeru JZ— 
SV. Po otvorení štôlne Nová Ján sa kon

štatovalo, že pravdepodobne ide o mladší 
tektonický pokles rozhrania vápence — 
kryšta l inikum so sklonom 45° na SZ 
(nikde sa tu nenašli náznaky zrudnenia). 

gi< gg? rvru g , [vj5 [v] 

Obr. 3. Schematický priečny profil Pb—Ag 
zrudnenia vo Veľkom Poli. 1 — fóliované a 
aiterované horniny kryštalinika. 2 — stredno
triasové vápence, 3 — dajky neovulkanitov, 
4 — ankeritizované vápence s Pb—Ag zrud
nením. 5 — štrkopieskové alúvium Píľanského 
potoka, 6 — indikované štruktúrne prvky 
zrudnenia. 7 — predpokladaná primárna lito
geochemická aureola zrudnenia 
Fig. 3. Schematic cross section of the leadsil
ver orebody in Veľké Pole. 1 — crystalline 
schist, foliated and altered. 2 — limestone, 
Middle Triassic, 3 — neovolcanic dyke, 4 — 
limestone with leadsilver ore, ankeritized, 
5 — sandy gravel alluvial beds of the Píla 
brook. 6 — indicated structural elements con
trolling the mineralization. 7 — presumed 
primary lithogeochemical halo of minerali
zation 

V jej nadloží už prevažujú dolomity. Pred

pokladané poklesnuté severozápadné kríd

lo zrudnenia sa bezvýsledne hľadalo vr tom 
PL3 roku 1957. ktorý až do konečnej h ĺb

ky 150 m prechádzal dolomitmi preniknu

tými iba andezitovou dajkou. tiež bez ná

znakov zrudnenia. 
Z hlbšieho štúdia priebehu väčšiny vyš

šie ležiacich štôlňových obzorov vychodí. že 
ide o dva jasne zvýraznené základné prie

behy banských diel. a to smeru SSZ—JJV 
a Z—V. Obidva sú čiastočne dokumento

vané aj s tarými dobývkami. V spr ís tup

nených starých štôlňach boli t ieto smery 
podložené priebehom stykovej plochy PP. 
Dobre rekonštruovateľná je tu najmä plo

cha smeru Z—V až JJV—ZSZ s úklonom 
na S. z ktorej vybieha aj niekoľko chodieb 
s dobovým at r ibútom „nadložné". Toto sú

stredenie diel do výrazne orientovaných 
smerov zrejme nie je náhodné, a preto ho 
interpretujeme ako priebeh hlavných lo

žiskových š t ruktúr v tomto smere. Pri ne

patrnom sklone plochy P P a jej úplnom 
zrudnení by sa totiž skôr dalo očakávať 
rozšírenie banských chodieb v smere po 
úklone (najmä smerom hore). 

Pri analýze východného okraja starých 
banských diel prekvapuje ich ostré ukon

čenie na okraji kaňonovitej dolinky 
v mieste, kde podľa ich zoskupenia možno 
predpokladať najproduktívnejšiu časť zrud

nenia. Ako ukázal vrt PL6. nezrudnená 
styková plocha P P pokračuje aj na druhú 
stranu dolinky v malej hĺbke pod povr

chom (—27 m). Práve pri takto nápadnom 
ohraničení starých banských diel je doku

mentovaná jediná tunajšia nehlboká šach

ta Felix, razená až na úroveň neďalekého 
Píľanského poloka a otvárajúca zrejme už 
tú časť zrudnenia. ktorú nebolo možno ex

ploatovať štôlňovými obzormi. Temer s ur

čitosťou možno tu situáciu interpretovať 
ako erozívne ohraničenie zrudnenia (pozri 
obr. 4). Pokračovanie stykovej plochy PP 
zachytené vrtom PL6 je už zrejme mimo 
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pravdepodobného priebehu osi zrudnenia, 
a preto je aj sterilné. 

Zatial čo smerom na JZ od ložiskového 
objektu prebieha styková plocha zhruba 
v očakávanej pozícii (napr. vo vrtoch Pi2 
a Pi3). situácia sa komplikuje najmä okolo 
údolia Píľanského potoka. Vo vrte PL3 až 
PL5 sa zachytilo niekoľko s t rmých ande

zitových dajok, ktoré svedčia v prospech 
silného tektonického porušenia práve 
v tých miestach a o prerušení priebehu 
stykovej plochy PP. Vystupovanie Pb—Ag 
zrudnenia v blízkosti andezitových žíl na 
ložisku Ján Nepomucký zrejme viedlo 
kutiarov k založeniu drobných kutacích 
štôlní na priľahlej s t rane údolia práve 
v miestach vystupovania andezitových da

jok. 
Z hľadiska súčasnej ložiskovej predstavy 

sa výrazne mení a spresňuje aj prognózny 
obraz o tomto zrudnení. V prvom rade t r e 

STARÁ JACHTA 
FELIX E 

' L , 2 

Obr. 4. Schematická interpretácia východné
ho ukončenia starých exploatačných banských 
diel v okolí šachty Felix (rez Z—V). PP — 
styková plocha kryštalinika (K) s vápencami 
(V), E — oderodovaná časf vápencov nad 
plochou PP, D — staré banské horizonty, 
H — hladina spodnej vody, 1 — zrudnená 
časf vápencov. 2 — nezrudnená časf vápen
cov nad plochou PP. Bez mierky 
Fig. 4. Schematic interpretation of the eastern 
termination of old exploitation workings 
around the Felix shalt (E—W section). PP — 
contact between crystalline rocks (K) and 
limestone (V), E — eroded part of the limesto
ne over the PP surface. D — old mining le
vels. H — groundwater level, 1 — limestone 
mineralized, 2 — limestone not mineralized 
above the PP surface. Without scale 

ba definitívne opustiť predstavu, že jedi

ným, a teda hlavným kauzálnym prvkom 
tunajšieho zrudnenia je spomenutá sty

ková plocha P P : ide iba o priaznivé 
tektonické a litologické prostredie expan

zie rudných roztokov okolo akejsi západo

východnej š t ruktúrnej línie. Jej priebeh 

3 
Z2ŕ 
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Obr. á. Situácia okolo porudnej dislokácie (D) 
na úrovni štôlne Nová Ján. 1 — kryštalini
kum. 2 — vápence (a — ankeritizované), 3 — 
dolomity, 4 — cukrovobiely žilný kremeň 
v štôlni, 5 — andezitová dajka v štôlni, 6 — 
otvorená časf starých štôlni (a — s viditeľnou 
geologickou situáciou, b — úsek so zakrytou 
geologickou situáciou). PP — styková plocha 
kryštalinikum — vápence. D — porudná dislo
kácia na severozápadnom okraji zrudnenia, 
A — alúvium Píľanského Potoka, K — kolú
vium okolo štôlne Alexina. Spracované podľa 
geologickej dokumentácie autora z 50ych 
rokov 
Fig. 5. Situation around the postmineraliza
tion tectonic boundary (D) on the level of 
the Nová Ján adit. 1 — crystalline schist, 2 — 
limestone (a — ankeiitized). 3 — dolomite. 
4 — sugar white quartz vein filling in the 
adit, 5 — andesite dyke in the adit. 6 — open 
parts of old adits (a — visible geology, b — 
undistinguishable geology), PP — contact 
between crystalline rock and limestone. D — 
postmineralization tectonic surface on the 
NW margin of the orebody. A — alluvial 
beds of the Píla brook. K — colluvial beds 
around the Alexina adit. Modified author's 
documentation from the fifties 
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v smere na V možno azda stotožniť s prie

behom údolia Píľanského potoka (teda pod 
alúvium). Eventuálne pokračovanie do kar 

bónskych hornín chočskej jednotky je ne

jasné a málo pravdepodobné. Priaznivejšie 
výsledky sa črtajú v smere na Z do mo

hutného komplexu dolomitov a vápencov 
krížňanskej jednotky. Už spomenutá po

radná dislokácia v štôlni Nová J á n síce 
viedla k porušeniu bezprostredného pr ia

meho pokračovania kauzálneho š t ruk tú r 

neho prvku aj priaznivého tektonického 
rozhrania, ale v nijakom prípade to ne

musí značiť definitívne ukončenie zrudne

nia. Hodno spomenúť, že už na starej ban

skej mape z roku 1828 je nedatovaná 
kresba ceruzkou akéhosi projektu ďalších 
sledných prác v smere na Z z oblasti štôl

ne Nová Ján . a to asi z miest, kde je tu 
zachytená inde neznáma vyše 10 m mocná 
žila (sic!) cukrovobieleho bezrudného kre

meňa neznámeho postavenia a významu 
(pozri obr. 5). 

Metasomatický charakter aureoly Pb—Ag 
zrudnenia v karbonatických horninách 
mezozoika dáva dobrý predpoklad na apli

káciu geochemických metód vyhľadávania. 
V prvom rade treba overiť terén pr iamo 
nad vyexploatovaným zrudnením. aby sa 
potvrdil predpoklad aureoly zrudnenia aj 
vo vert ikálnom smere a získala predstava 
o jej dosahu. Situácia je tu totiž nejasná, 
pretože niektoré morfologické zjavy indi

kujú existenciu starých neidentifikovateľ

ných kutacích prác. Obdobné indície sú 
z viacerých miest širšieho okolia hlavne 
v smere na Z a JZ. t. j . z miest, ktoré sú 
už nad silne zvodneným alúviom Píľan

ského potoka, ako aj tesne západne nad 
obcou Píla (staré štôlne čiastočne dnes po

užívané ako zachytený zdroj pitnej vody). 
Pre úplnosť treba ešte uviesť, že v úde

lovej knihe bývalého banského súdu 
v Banskej Štiavnici (Munthungsbuch 
1836—1844, archív SSUA v Banskej Štiav

nici) sa pri údele čis. 2142 1843 spomína 

isté Pb—Zn—Cu zrudnenie v oblasti do

lomitov pri Sklených Tepliciach, ktoré je 
vraj úplne analogické veľkopoľskému lo

žisku J á n Nepomucký. Ale napriek inten

zívnemu pátraniu sa nám nepodarilo zistiť 
polohu toho v danom teréne zrejme ne

zvyčajného ložiskového prejavu (údajne 
išlo o dve výrazné dutiny vo vápencoch 
vyplnené galenitom. chalkopyritom a okro

vitolimonitickými rozkladnými produkt

mi). 
Pri súčasnom regionálnogeochemickom 

vyhľadávaní v Tríbeči (šlichová metóda a 
pomocou jemných náplavov hydrosiete) sa 
nepodarilo zistiť nápadnejšie indície ďal

ších Pb—Ag zrudneni v širšom okolí lo

žiska J á n Nepomucký. Analogické nega

t ívne výsledky okolo niektorých známych 
zrudneni sa vo vrchoch západného Sloven

ska už stali bežnými. Sú skôr výstrahou 
pred preceňovaním indikačných možností 
týchto metód najmä pre zrudnenia skon

centrované do menších objektov bez ploš

ne rozsiahlej mineralizačnej aureoly. 

Recenzoval M. Slavkay 
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New economic geological interpretation 
of the Ján lead ore deposit in Veľké Pole Middle Slovakia) 

STANISLAV POLÁK 

Old explanations of the geological structure 
of the Ján leadsilver ore deposit in Velké 
Pole assumed as the sole structural feature 
controlling this mineralized body the lowangle 
overthrust surface of Middle Triassic carbo
nates over the crystalline basement. The re
cent reassessment proved strong dependance 
of metasomatic alterations on the attitude of 
E—W and NNW—SSE running structural 
boundaries. The character of ore filling in 
the deposit together with the found andesite 
djkes along the overthrust plane clearly point 
to important postmineralization movements 

along it. These movements may have displa
ced also the metasomatic products from their 
supposed 'roots'' (such veins are known in 
the surroundings). The possibility that similar 
orebearing surfaces do exist in the wider 
surroundings of the exhausted orebody to
gether with the ascertained similar features 
in the continuation of vein structures into 
Mesozoic rocks westwards and southwestwards 
motivate the necessity of surficial geochemical 
mapping aimed at the discovery of hidden 
rich orebodies. 

Preložil I. Varga 

Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

R u d o l f M o c k — D u š a n H o v o r k a : 
Geológia Bukových vrchov (MĽR) a pctrolo
gický model ich mezozoického vulkanizmu 
(Bratislava 22. 4. 1982) 

Bukové vrchy (Búkk). Uppony a Szendro 
v severnom Maďarsku geologicky predstavu
jú jdden celok — biikkikum. ktoré sa v sú
časnosti pokladá za najjužnejšiu tektonickú 
jednotku vnútorných Západných Karpát. Bu
duje ho paleozoikum a mezozoikum juhoalp
skodinaridneho typu. Stavba biikkika je veľ
mi komplikovaná. Typická je juhovergentná 
vrásovoSupinová stavba, hlbinný tektonicky 
štýl. prevrátené vrstvové sledy v regionál
nom rozsahu (južná časf Bukových vrchov) 
a prevažne vysokotlaková metamorfóza paleo
zoických. ako aj mezozoických súborov. 

Devón (dominuje vápencový vývoj) a kar
bón vystupujú hlavne vo vrchoch Szendro a 
Uppony. Typický je mocný flyš podobný 
hochwipfelskému. V búkkiku neboli prejavy 
herc.V nskej tektogenózy. Pre vlastné Bukové 
vrchy je typický vrchný perm vo vývoji mor
ského plytkovodneho vápenca s plynulým 
prechodom do spodného triasu (vápenec). 
V strednom a vrchnom triase prevládli pan
vové fácie, v ladine a kárne boli prítomné 
vulkanity. Najnovšie výskumy ukazujú, že 
v búkkiku je mohutne zastúpená jura v hlbo
kovodnom vývoji s vulkanitmi. 

Vztah búkkika k panónskemu bloku na J 
a ku gemeriku na S nie je doteraz jasný. 

Mezozoický eruptivny komplex juhozápad
nej časti Bukových vrchov, odokrytý najmä 
v profile kaňonovitého údolia Egerského po
toka (oblasť Szarvaskô). tvoria (od nadložia 
do podložia): a) mohutný (300—400 m) kom
plex . .pillow láv tholeiitového typu. b) nedi
ferencované sily gabra a doleritu. c) diferen
cované sily (oproti typu ad b) sú mocnejšie) 
s diapazónom hornín od gabra po peridotit. 
Vývoj komplexu je nasledujúci (Balia — Ho
vorka — Vinogradov, v tlači): po efúzii ba
zaltíckej lávy na dno bazénu intrudovali daj
ky a uplatnili sa: asimilácia okolných sedi
mentov (a tým sa lokálne zmenilo zloženie 
taveniny): prijatie vody z okolných sedimen
tov, a tak sa zmenil kyslíkový režim (zmena 
zloženia amfibolu, frakčná kryštalizácia rud
ných minerálov koncentrovaných vo forme 
šlírov a i.): frakčná kryštalizácia. 

Lokálny nerovnovážny vzťah typu ..pevná 
fáza — tavenina" viedol k vzniku reakčných 
minerálov (najmä biotitu) okolo rudných mi
nerálov. Celý komplex bol metamorfovaný 
v podmienkach prehnitovopumpellyitovej 
fácie. Svojou horninovou náplňou je porov
nateľný s ..pillow lávami a komplexom pa
ralelných dajok (teda vrchnou časťou) klasic
kých ofiolitových komplexov. 


