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je dnes v naftovém prúmyslu zcela obvyklou prúzkomnou metódou a jak 
prokázal napr. objev ložiska Gajary baden. ohraničeného zmenou facií a kde 
téžitelné zásoby ropy pŕekročily hranici 1 mil. t. a zemního plynu 1.5 mld m \ 
múze se jednať o ekonomicky pozoruhodné prínosy. 

Prechod do téchto nových podmínek a metodiky prúzkumu však v poslcdních 
letech podstatné zmenil nároky naftové geológie na geofyzikálni, pŕedevším 
seismické práce. Naftová geológie dnes vyžaduje, s ohledem na uvedené sku

tečnosti. registrace výhradné vysokými počty prekrytú, modelovaní a migrace 
jako bežné metódy, navíc zpracováni po geoťyzikální stránce v nejkratších 
možných terminech. nejpozdéji však do šesti mésícú po dokončení polních mé

ŕení. Zatím se však Geofyzice Brno tento úkol nedarí plnit. 
Naftový prúmysl si v souladu s koncepcí SGÚ s CGÚ klade za cíl v kratké 

dobé podstatným zpúsobem pŕispét k posilnení palivoenergetické a surovinové 
základný československé ekonomiky, samozrejmé úmerné s pŕírodnimi pod

mínkami československého teritória. Plnení této základní tendence je jediným 
a rozhodujicím méŕítkem pro vkladané prostŕedky. ať již jsou z jakéhokoliv 
zdroje, do této náročné oblasti. 

Výsledky geologického prieskumu pri ťažbe rúd 
a rozvoj ich ťažby za posledných 15 rokov 

MATEJ BERENCÍK 
Rudné bane a magnezitové závody, generálne riaditeľstvo, Mýtna 23s, 

811 07 Bratislava 

Od oslobodenia našej republiky prešlo československé baníctvo veľmi zlo

žitým vývojom. Zdedili sme malé výrobné jednotky poznačené vojnovými rok

mi najmä tým. že boli vyrabované kvalitné zásoby a geologický prieskum ne

mal nijaký predstih. Závody boli technicky a technologicky zaostalé, boli v nich 
nedôstojné hygienickobezpečnostné podmienky práce, kádrovo boli nedosta

točne vybavené, a najmä bez technického dorastu. 
Napriek tomu sme vo veľmi krátkom čase rozvinuli ťažbu a spracovanie 

magnezitu, železných, mangánových, olovnatozinkových a antimónových rud 
a obnovili ťažbu medených a cínovovolfrámových rúd a pyritu. Niektoré vý

robné kapacity sme od základu zrekonštruovali a spolu s novými ťažobnými 
a spracovateľskými závodmi sú nepopierateľným dôkazom starostlivosti našich 
najvyšších straníckych a hospodárskych orgánov o intenzívnejšie využívanie 
surovinovej základne ČSSR. Aj keď sa najväčší kvantitatívny skok dosiahol 
v rokoch 1955—1965. na využívanie nerastných surovín nejestvovali pevné ná

rodohospodárske kritériá. Rozvoj odvetvia závisel viacmenej od momentálnych 
potrieb a extenzívnych snáh. Už v polovici 60. rokov sa objavili prvé pokusy 
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definovať surovinovú politiku štátu v známom uznesení vlády ČSSR č. 175 b 1956. 
Ale pozitívnu myšlienku tohto uznesenia negat ívne ovplyvnila nedostatočná, 
resp. optimistická analýza možností dlhodobo kryť naše potreby kovov n á k u 

pom v zahraničí, dočasne za relatívne výhodných podmienok. Týmto t enden

ciám zodpovedal aj systém VOC. Navyše zložité technické a technologické pod

mienky niektorých ložísk náklady na výrobu kovov. resp. koncentrá tov, ne

úmerne zvyšovali. 
Ani úroveň ekonomického myslenia nestimulovala do dostatočnej intenzifi

kácie techniky, technológie a organizácie práce, a tak sa rozpory medzi ná

kladmi na ťažbu a úpravu a platnými veľkoobchodnými cenami preh ĺbil i . 
Fakt . že v ČSSR neboli hutnícke kapacity na spracovanie cínovovolfrámo

vých. zinkových a te t raedri tových koncentrátov a len malé spracovanie olove

ných koncentrátov, a teda všetky tieto suroviny sa vyvážali do zahraničia, a to 
väčšinou za nevýhodných cenových relácií, len podporoval vtedajšie tendencie 
obmedzeného rozvoja našej surovinovej základne. K ý m zlúčenie banských 
podnikov roku 1965 do VHJ RBMZ pozitívne ovplyvnilo rozvoj baníctva, od

delením kovohutníckych spracovateľských kapacít sa pr iama previazanosť tých

to dvoch odvetví a t lak na vzájomné ovplyvňovanie strati l i . 
Ďalšie vládne uznesenia, najmä č. 277 1966 a č. 235 69. spresnili ekonomické 

podmienky využívania našich (najmä rudných) ložísk a zavedením kategórie 
l imitných nákladov vytvorili predpoklady na dlhodobejší a cieľavedomejší pr í 

s tup k ich rozvoju. 
Možno konštatovať, že účinnými technickými a organizačnými opa t ren iami 

sa v prevažnej časti ložísk, resp. závodov, za cca 6ročné obdobie podarilo p r e 

klenúť skeptický prís tup k možnostiam našej surovinovej základne, avšak na 
niektorých ložiskách sme boli nútení ťažobnú činnosť zastaviť, a to aj so všet

kými z toho vychodiacimi dôsledkami. 
Dnes po časovom odstupe vidíme, že vtedajšie tendencie silne postihli najmä 

oblasť geologického prieskumu, čo sme na našich ložiskách pociťovali ešte aj 
koncom 70. a začiatkom 80. rokov. Pomerne nízky prí ras tok geologic

kých zásob z obdobia stagnácie nebolo možno následne doplniť a pripraviť do 
ťažby v potrebnom čase, čo vyvolalo silné napät ie v plánoch PoPD a niekde 
znamenalo aj prechodné zníženie ťažby. 

Vývoj ťažby hlavných ťažených surovín dokumentuje nasledujúca tabuľka 
(v kt). 

Druh ťaženej suroviny 

železné rudy 
mangánové rudy 
cínovovolfrámové rudy 
olovnatozinkové rudy 
medené rudy 
pyrit 
magnezit 

1945 

271 
30 
— 
SI 
— 
— 
:iô 

1955 

2790 
260 

85 
238 
197 

1456 
340 

1965 

2572 
!!0 

99 
518 
393 

1966 
1841 

1975 

1731 
— 

120 
660 
669 

— 
2892 

1980 

1942 
— 

101 
656 
815 

— 
3096 

1983 

1831 
— 

196 
763 
901 
— 

3239 
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Celková ťažba rudných a nerudných surovín dosiahla roku 1983 objem 
10 269 kt. Aj napriek takémuto rastu ťažby, a tým aj výroby bolo krytie potrieb 
národného hospodárstva domácimi prvotnými surovinami relatívne nízke a do

sahovalo približne pri Fe 4.5 %, Cu 5 %, Pb 5.3 " „. Zn 11 %, Sb 65 
Hg 75 %, Sn 6 "„ a pod. 

Z uvedeného dôvodu sa na dovoz týchto surovín vynaložilo roku 1975 viac 
ako 9 mil. Kčs FCO a roku 1981 až cca 16 mil. Kčs FCO. Pasívne saldo čias

točne znižuje vývoz nerastných surovín, prevažne v podobe koncentrátov 
a v prípade žiaruvzdorných materiálov aj finálnych výrobkov v hodnote 
2350 mil. Kčs. na čom sa cca 40 "o zúčasíňuje magnezit a dinas. Kým hmotný 
dovoz za uvedené obdobie vzrástol na 1.08násobok. finančné zvýšenie predsta

\uje 1,8násobok. Pii približne rovnakom dovoze ?o socialisticky ch a nesocia

listických štátov náklady na dovoz zo socialistických šiátov vzrástli 1.5ki '.!. 
kým náklady na dovoz z nesocialistických štátov 2.2krát. 

Najmä v polovici 70. rokov sa oblasť surovinových zdrojov stala jedným 
z určujúcich smerníkov hospodárskeho rozvoja štátov a zvýrazňuje ju mono

polistická cenová politika kapitalistických krajín vlastniacich nerastné suroviny 
a reštrikčná obchodná politika voči socialistickým štátom osobitne. 

Preto každý spotrebiteľský štát. a takým je aj ČSSR. hľadá spôsoby racio

nalizácie spotreby a novelizuje vlastnú surovinovú politiku s dôrazom na zvy

šovanie podielu surovín z vlastných zdrojov. Uznesenia vlády ČSSR. ako aj 
národných vlád správne vystihli svetové tendencie, ale napĺňanie týchto doku

mentov nie je z vecného a časového hľadiska dostatočné. 
Sedemdesiate roky v ČSSR možno charakterizovať nielen ako roky postup

ného oživovania banskej činnosti, ale aj postupnej cieľavedomej koordinácie 
záujmov ťažby a geologického prieskumu. Programy, ktorých realizácia <=a 
v tomto období začala, resp. zintenzívnila, v SSR pozitívne ovplyvnili najmä 
rozvoj magnezitu a rúd Spišskogemerského rudohoria, banskoštiavnického 
rudného revíru, v CSR najmä rozvoj jeseníckej oblasti a fluoritu. Kladne ?a 
to prejavilo na prírastku zásob našich ložísk. 

Uvedieme niekoľko príkladov reprezentujúcich 6. päťročnicu a 3 roky 7. päť

ročnice. 

Ložisko 

Košice 
Lubeník 
B. Št iavn ica 
Hodruša 
Slovinky 
Niž. Slaná 
D ú b r a v a 
R u d ň a n y 
Dúbrav , mas ív 

S u r o v i n a 

m a g n e z i t 
m a g n e z i t 
polymet . 
Cu 
Cu 
s ider i t 
a n t i m ó n 
komplex , r uda 
m a g n e z i t 

0 
roč. ťaž. 

kt 

530 
500 
190 

58 
218 
691 

32 
816 

1760 

P o h y b 
zásob 

+ 3 104 
4 2 216 
+ 894 
— 12 
+ 1 766 
— 1 291 
+ 170 
— 6 385 
—24 687 

Náklady 
(mil. 

P o P 

64 930 
44 400 
33 459 

8 395 
87 804 
32 066 
17 179 

115 831 
72 883 

n a G P 
Kčs) 

T P 

19 298 
16 192 
40 456 

9 427 
6 939 
2 499 

10 463 
30 041 
31 676 
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J e pravda, že do tejto bilancie je premie tnu tý aj prepočet zásob na kondície 
7. päťročnice, odzrkadľujúce existujúce l imitné náklady, avšak aj tak je prínos 
geologického prieskumu evidentný. Na druhej s t rane tabuľka zahŕňa len zásoby 
v evidencii VHJ. t. j . zásoby dooverené v etape podrobného a ťažobného prie

skumu, ako aj prevzaté počas tohto obdobia od SGÚ po predbežnom prieskume 
a uhradené z OF GP. Je to báza. na ktorej uskutočňujeme súčasný a pr ipra

vujeme budúci rozvoj VHJ. 
Z toho vidieť, že okrem ložiska magnezitu Dúbravský masív a komplexných 

Fe rúd Rudňany je na ostatných ložiskách úbytok zásoby kry tý prírastkom. 
Na ložisku Dúbravský masív takúto situáciu spôsobuje pomerne vysoká ťažba 
a evidencia zásob len po horizont + 300. ktorej stav sa prakt ický odrazu zmení 
po ukončení prieskumných prác na horizonte + 200. 

V Rudňanoch je situácia zložitejšia. Analýza ukázala, že cca od roku 1960 
do roku 1980 (podľa dostupných podkladov) bolo v etape VP a P P overených 
29 mil. t geologických zásob kategórie C| a Ci a z nich len 18 mil. t bolo odo

vzdaných ťažobnej organizácii (za 20 rokov sa v Rudňanoch vyťažilo cca 
16 mil. t). Navyše dnes s odstupom času možno konštatovať, že výpočet zásob 
z počiatku 60ych rokov vychádzal z jednoduchšej in terpretácie ložiska, a preto 
vo vyšších etapách GP bolo nevyhnu tné závažné zásoby redukovať. 

Istú orientáciu v tejto situácii môžu poskytnúť aj náklady na 1 t overených 
zásob za uvedené obdobie, ktoré predstavujú 7.98 Kčs t v VP a PP, ale su

márne , t. j . vč. PoP a T P 11,31 Kčs t. keď pri niektorých akciách PoP dosaho

vali aj vyše 100 Kčs t. 
Získané poznatky bude t reba využiť pri ďalších geologickoprieskumných prá

cach v tejto oblasti, ale aj v iných ložiskách. 
Z odborového fondu VHJ sa na financovanie geologickoprieskumných prác 

vynaložili takéto prostr iedky: 

Obdobie 

1967—70 
1971—75 

1976—80 

1981—85 

Tis. Kčs 

116 758 
283 783 

580 351 

932 000 

P o z n á m k a 

z toho za real izáciu P P 82 mil. Kčs (SSR 27 mil. Kčs 
CSR 55 mil. Kčs) 
z toho za real izáciu P P 78 mil . Kčs (SSR 35 mil. Kčs, 
CSR 43 mil. Kčs) 
prognóza 

Vývoj obsahu úžitkových zložiek rozhodujúcich ložísk od roku 1970 bol 
nasledujúci: 

Ložisko Úž. zložka 1. 1. 1970 1. 1. 1984 
d 0 ' 

0 II 

Rudňany Fe 
Nižná Slaná Fe 
Slovinky Cu 
RožňavaMária Fe 34,30 33,66 

30,37 
.33,00 

0,84 

29,39 
33,60 

0,77 
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Ložisko 

Banská Š t iavnica 

Hodruša 
D ú b r a v a 

Úž. zložka 

P b 
Zn 
Cu 
Cu 
Sb 

1. 1. 1970 
n 

2.10 
3.40 
0,50 
1,08 
4.2 

1. 1. 1984 
0 
.n 

1.82 
2,73 
0,38 
0.76 
2.78 

Aj v tomto porovnaní treba vidieť vplyv prepočtu na nové kondície. 
Vo väčšine prípadov viedlo zníženie kovnatost i geologických zásob aj k zní

ženiu obsahu úžitkových zložiek v ťažených rudách. S týmto t rendom t reba 
aj v budúcnosti počítať, a preto sme prikročili k rekonštrukcii , rozširovaniu 
a výstavbe nových úpravárenských kapacít . Ich cieľom je zvýšeným spracú

vaním pokryť aspoň úbytok výroby kovov spôsobený zníženou kovnatosťou. 
Máme na mysli hlavne Banskú Štiavnicu. Hodrušu a Dúbravu , kde je pokles 
kovnatost i najväčší. Avšak aj v ďalších úpravniach sa pomocou technického 
rozvoja technologické procesy zefektívnili, hlavne zvýšením parametrov výťaž

nosti. Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov nešlo len o kvant i ta t ívny rast 
ťažby, ale o kvali ta t ívne vyššie zúžitkovanie ťaženej suroviny a jej finalizáciu. 

Pri zvyšovaní ťažby magnezitu podľa už uvedenej tabuľky bolo jeho využitie 
v hlavných produktoch nasledujúce: 

Výrobok 

Vy i oba koncent r . 
Tehl ia r sky slinok 
Ocel iarsky slinok 
Bázické s taviva 

Jed 
no tka 

mil. t 
kí 

k t 
k t 

J945 

0,035 
5.2 

— 
1.2 

1950 

0.215 
89,9 
27,5 
26.6 

1960 

0.817 
171.1 
157.5 
117.1 

1970 

1,547 
271.7 
359.5 
208.5 

1980 

1 667.8 
326.3 
336,3 
285.3 

1983 

1 673,3 
330,3 
328.9 
293,2 

Tento vývoj zodpovedá požiadavkám rozvoja hutníc tva a cementárskeho 
priemyslu nielen doma. ale aj v zahraničí, čo sa prejavilo aj v exporte . Roku 
1983 dosiahol podiel exportu z výroby 46.7 "n. 

Začiatok 80. rokov bol v znamení nových pozitívnych prís tupov k rozvoju 
surovinovej základne. Dlhodobá koncepcia rozvoja našej VHJ do roku 1995. 
resp. do roku 2000. vypracovaná na základe uznesenia vlády ČSSR č. 10 1983 
a č. 138 1983. je úzko previazaná s koncepciou rozvoja CCĽJ a SGÚ a zabez

pečuje základné strategické ciele technického a ekonomického rozvoja odvetvia 
v reálnom čase. Berie pri tom do ohľadu potreby národného hospodárstva, ale 
aj reálne možnosti tohto rozvoja ako z pohľadu potrebných geologických zá

sob, tak aj ich využitia a pamätá na výstavbu potrebných ťažobných a spraco

vateľských kapacít. 
Podľa tejto, podčiarkujeme, spoločnej koncepcie možno pokryť potreby nášho 

národného hospodárstva v roku 2000 nasledujúco: Vo výrobe surového železa 
na 4.7 " „. Cu na 8.2 " „. Zn na 29.3 " „. Pb na 11.1 %, Sn na 32.8 "„. Sb na 
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106,2 %, Au na 18,8 ".„. Ag na 11.2 % W na 17,0 " „, Hg na 60,0 % . 
Tento proporcionálny rozvoj surovinovej základne nemožno pokladať za 

extenzívny, ale za in tenzívne stabilizujúci faktor, pretože jednoznačne zmier

ňuje našu sús tavne sa zvyšujúcu závislosť od dovozu farebných kovov, hlavne 
z oblasti voľnej meny. 

Spracovaná koncepcia rozvoja súčasne znamená aj š t ruk turá lnu zmenu 
v účinnosti a komplexnost i využívania našej surovinovej základne. Výstavbou 
Hydrometalurgickčho závodu v Bruntál i bude k dispozícii kapacita na kom

plexné spracovanie polymetal ických koncentrátov doteraz neefektívne vyvá

žaných do zahraničia. Stavba Bezželezité slinky Hačava umožní oveľa efekt ív

nejšie zhodnotiť magnezi tovú surovinu a nadväzne stavba Špeciálna keramika 
Lovinobaňa zabezpečí nášmu hutníc tvu a pre export vysokokvali tné žiaru

vzdorné mater iá ly pot rebné pri moderných hutníckych technológiách. Podobne 
by bolo možno menovať ďalšie s tavby a programy rozvoja. 

Netreba vôbec zdôrazňovať, že jednou zo základných podmienok, ale skôr 
súčasťou rozvoja surovinovej základne, je geologický výskum a pr ieskum. 
Sme toho názoru, že ďalšia intenzifikácia jednej aj druhej oblasti je nevyhnu t 

ná. Z hľadiska moderných geologických koncepcií nám chýbajú pohľady na 
š t ruk tu rá lnu s tavbu rudných polí. genézu zrudnenia, geochémiu, mineralógia , 
petrografiu a pod. aj v známych rudných revíroch. Niekedy chýba aj vzá

jomná informovanosť o realizácii či výsledkoch týchto prác. Pre to napr . pre 
oblasť Banskej Štiavnice navrhu jeme vytvoriť pracovný tím, kde by boli za

s túpené všetky organizácie, ktoré akýmkoľvek spôsobom môžu pomôcť objasniť 
geologické zákonitosti , skoordinovať postup prác, a tým urýchliť rozvoj tohto 
síce historického, ale stále ešte perspekt ívneho rudného rajónu. 

Oveľa väčšiu pozornosť ako doteraz budeme musieť venovať s topovým 
prvkom, ich kval i t a t ívnemu a kvant i ta t ívnemu hodnoteniu, a to pomerne pres 

nému, aby sa na tomto základe dala zhodnotiť ich reálna ekonomická hodnota. 

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

B o h u s l a v C a m b e l : Rozpracovanie zá dárskeho rozvoja. Treba zabezpečiť, aby sa 
verov 8. zasadnutia ÚV KSC na podmienky vedeckotechnický rozvoj stal základom plá
Geologiektho ústavu SAV (Bratislava 31. 1. novania a riadenia a aby sa uplatňovanie 
19341 jeho výsledkom stalo hlavným obsahom ria

diacej, plánovacej a organizačnej práce na 
Osme zasadnutie ÚV KSC, ktoré bolo ve všetkých stupňoch, t. j . ako na pracoviskách, 

nované otázkam urýchlenia vedeckotech tak aj vo sfére centrálneho riadenia s po
nického rozvoja, má zásadný význam pre silnením jeho nadrezortných koordinačných 
celú našu spoločnosť. Vedeckotechnická re funkcií. Tým sa majú vytvoriť podmienky 
volúcia je dnes objektívnou skutočnosťou a pre iniciatívu a celospoločenský užitočnú a 
jej univerzálny charakter znamená, že sa jej inovačnú aktivitu vedeckých a hospodárskych 
vplyvu nemožno vyhnúť. Každý štát, ktorý organizácii aj jednotlivcov. 
chce udržať kontakt s najpokrokovejšími V Geologickom ústave SAV ide v oblasti 
výsledkami modernej vedy a techniky, musí hospodárskej politiky o nasledujúce opatre
vedeckotechnickú revolúciu pokladať za zá nia: 
klad stratégie svojho rozvoja. Dôsledne orientovať vedeckovýskumný po

Zasadnutie ÚV KSC v júni 1983 ukázalo, tenciál ústavu na riešenie závažných priorit
že hlavné problémy sú v realizácii výsled ných úloh Štátneho plánu základného výsku
kov vedy a techniky a v ich nedostatočnom mu tak. aby sa získané poznatky bezpro
využívarií na zvyšovanie efektívnosti hospo stredne využívali v spoločenskej praxi. 


