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MecTopowÄeHiM aiweTHCTa B MexocJioBaKHH 

M«Kfly caMHMH pacnpocTpaHéHHbiMii flparoueHiibiMii n fleKopaTiiBHhiMii 
Ka.MHflMH HcXOCJIOBaKIIU OTHOCI1TCH aMeTHCT. EľO IICnOJlb30BaHHC B OCHOB-
HOM 6MJIO B npoiiMOM. HacToamiie cBej;eHiia o cro <pii3HHecKiix n XHMJI-
MCCKIIX cBoňcTBax n pacnpocrpaHeHiie Ha Oojiee 130 MecTopo/K êHiiHX /jaioT 
aMCTiicTy onpcflCjičHHwe nepcneKTHBM n cerOflHH. MecTopo>K,j;eHitH a.\ie
TiicTOB Obijiii pa3acjieHM Ha Tpii reHCTimecKiix Tima, 113 KOTopwx ca.Mbie 
Sojibiniie nepcneKTHBM n.\ieeT aivieracT CBH3aHHbiň c nocTMar.\iaTimecKiiMii 
npouccca.Mii, OCOOCHHO C niflpOTepMaJibHbiMH KBapueBOa.Mei'iicroBbiMii JKM
^aMii n nojiiiMeTa îiHec'KiiMii jKiuiaMii. 

Amethyst occurrences in Czechoslovakia 

Amethyst represents the most widely known precious stone in Cze
choslovakia. Its use was mainly common In the past, but our 
present knowledge of its physical and chemical properties as well as 
its occurrence on over 120 localities serves as a base for further perspec
tives. Amethyst occurrences have been subdivided into three genetic 
groups from which the most hopeful are those related with postmag
matic processes namely in hydrothermal quartzamethyst veins and 
in ore veins of basemetals. 

V ostatnom čase vo svete aj u nás ne mal chrániť pred opilstvom. Okrem deko

bývale vzrástol záujem o vyhľadávanie ra t ívneho významu (našiel sa v šperkoch 
a ťažbu drahých kameňov. Medzi najpôso v hrobke Tutanchámona z roku 1139 
bivejšie a farebne najpríťažlivejšie drahé p. n. 1.) sa m u prisudzovala mimoriadna 
kamene patrí fialová odroda kremeňa — sila a vlastnosti . Ako uvádza Konrád Ma

ametyst . genburský alebo Adelischese Weydwerk, 
Ako kameň je ametyst známy odpradáv mal ochraňovať vinohradníkov, lovcov 

na. Už v 4. storočí p. n. 1. o ňom písal a bojovníkov. V stredoveku sa verilo, že 
Teophrastos, spomína sa aj v Biblii. Pli zaháňa búrku a prináša šťastie Matúšom, 
nius starší odvodzuje jeho názov od gréc J e kameňom ľudí narodených v znamení 
kého slova ametystos — neopojný, pretože Vodnára. Takýmito poverami opradené 
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vlastnosti a pekné sfarbenie ho predurčili 
k tomu, že sa stal najvyhľadávanejším de

koratívnym kameňom. 
Pôvodný názov ametystos označoval 

aj fialové variety korundu (východný 
ametyst) a granátu. Aj keď už Agricola 
poukazoval na jeho podobnosť s kremeňom 
v kryštáloch, až v roku 1708 určil Scheuch

zer ametyst ako odrodu kremeňa. 
S ametystami rozličných farieb a gene

tických typov sa stretávame aj na celom 
území Československa. Sú ozdobou šper

kov z 10. a 11. storočia, ale dôkazy o zbe

re, ťažbe a spracovávaní ametystu na na

šom území sú až z doby Karia IV., ktorý 
nechal ametystom obložiť kaplnky Sv. krí

ža a Sv. Kataríny na Karlštejne a ka

plnku Sv. Václava v katedrále Sv. Víta 
v Prahe. Ploché zonálne ametystové dos

ky, dokonale vyleštené, dosahujú hmot

nosť aj cez 50 kg. Najprv sa predpokla

dalo, že pochádzajú z podkrkonošských. 
neskôr aj zo saských lokalít, v súčasnosti 
sa spájajú s lokalitou Ciboušov v Kruš

ných horách (Machek, 1983: Bauer — Skŕi

vánek, 1984). Z rovnakého materiálu, ob

dobia aj dielní je zrejme aj rezaná ame

tystová čaša a obdĺžnikové puzdro uložené 
v zbierkach Umeleckohistorického múzea 
vo Viedni (Skŕivánek. 1985), prípadne aj 
čaše v katedrálnom poklade v Trevire 
(NSR). Ťažba na krušnohorských lokali

tách sa obnovila ešte v 2. polovici 18. sto

ročia, keď talianski prospektori ťažili su

rovinu na mozaiky (Bílek — Jangl — 
Urban, 1976). 

Neskôr sa u nás ametyst ťažil a spraco

vával už iba výnimočne alebo príležitostne 
v oblasti Kozákova pri Turnove alebo 
v okolí Bochovíc na Morave. Jeho krásu 
však stále obdivovali baníci, ktorí sa 
s nimi stretávali pri ťažbe rúd (Jáchymov 
Pribram, Banská Štiavnica), alebo kame

nári pracujúci v melafýrových lomoch. 
Svedčí o tom množstvo vzoriek, ktoré sa 
z toho obdobia sústredili v múzeách u nás 

aj v zahraničí. Intenzívny popud k nové

mu vyhľadávaniu, prieskumu a spracová

vaniu ametystu a iných surovín dala až 
štátna úlcha Drahé a ozdobné kamene na 
území Čiech a Slovenska (Zežulka, 1978; 
Ďuďa, 1980). 

Fyzikálne a chemické vlastnosti 

Ametyst má základné fyzikálne vlast

nosti zhodné s kremeňom. Typické fialové 
sfarbenie sa podľa najnovších výskumov 
kryštálového poľa prisudzuje prítomnosti 
Fe ) + za pôsobenia rádioaktívneho žiarenia 
v tzv. farebných centrách. Otázke vzniku 
fialového sfarbenia sa v spojitosti s vý

robou syntetického ametystu venovala 
veľká pozornosť v ZSSR. Rozloženie sfar

benia je nerovnomerné a aj stupnica jed

notlivých odtieňov fialovej farby je veľmi 
široká: od svetlofialovej až k tmavofia

lovej s modrými, červenými, ružovými, 
hnedými aj sivými odtieňmi. Ametyst 
z rozsypov má niekedy zelenkasté odtiene. 
Skúsenosti z našich lokalít ukazujú, že 
jednotlivé výskyty majú svoj charakteris

tický farebný odtieň. 
Sfarbenie je zvýraznené predovšetkým 

na vrcholoch kryštálov. V spodnej časti 
obyčajne prechádza do krištáľu, záhnedy 
alebo najčastejšie do mliečneho kremeňa. 
Farba môže byť selektívne rozmiestnená 
podľa rôznych ..r" plôch a zvýraznená býva 
aj podľa dvojčatných zrastov. Rôntgenový

mi lúčmi alebo lúčmi gama možno sfarbenie 
zvýrazniť. Na svetle a pri zahrievaní sfar

benie slabne. Odfarbovanie nastáva už od 
200 °C a postupným zvyšovaním teploty 
a ochladením sa sfarbenie úplne stráca. 
Pri teplotách nad 500 °C a následnom 
ochladení dostáva ametyst žlté alebo čer

venohnedé sfarbenie, čo sa často využíva 
na výrobu citrinu alebo španielskeho to

pásu (tzv. madeiry). Niektoré ametysty 
(predovšetkým brazílske) nadobúdajú sivo

zelené alebo trávovozelené sfarbenie. Pri 
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ožiarení rôntgenovými lúčmi alebo lúčmi 
gama sa pôvodné sfarbenie obnoví. Pri 
teplote nad 600 °C sa ametyst mení na 
mliečnobiely kremeň a táto zmena je ne

zvratná. 
Charakteristickým znakom značnej časti 

kremenných žíl s ametystom je ich zonál

nosť, t. j . striedanie ametystu a mliečneho 
kremeňa (vzácne aj záhnedy) alebo ame

tystu, mliečneho kremeňa, záhnedy a mo

riónu (lokalita Bochovice, Hostákov). 
Kryštály ametystu sa vyznačujú pomerne 
jednoduchým habitom. Vo väčšine prípa

dov sú známe iba koncové plochy rom

boédra s plochami „r" (tiež 1011) a „z" (tiež 
0111), pričom plochy „r" dominujú. Plochy 
„s" (1121) a „x" (tiež 5161) spravidla chý

bajú, prizmatické plochy „m" (tiež 1010) 
sa vyvinuli iba výnimočne. Kryštály s vy

vinutými prizmatickými plochami sa čas

tejšie vyskytujú iba v polymetalických ži

lách na Slovensku (lokalita Banská Štiav

nica, Hodruša, Pukanec a Vyhne). Na lo

kalite Hodruša sa zistili aj tzv. obeliskové 
kryštály ametystu. Zriedkavejšie sú oboj

stranne vyvinuté kryštály (Česká Mez, 
Hluboké) a tzv. žezlové kryštály (Banská 
Štiavnica a Česká Mez). Vzácne sú tzv. 
fantómy (Česká Mez). Pri niektorých ty

poch ametystu sa pozorovalo hypoparalel

né narastanie kryštálov (Dolné Bory). Zná

my je aj skeletový vývoj kryštálov (Bo

chovice, Hostákov a inde). Väčšina kryš

tálov ametystu vykazuje zdvojčatenie, 
predovšetkým podľa brazílskeho zákona. 

Veľkosť kryštálov, a to nielen u nás, je 
relatívne malá (niekoľko mm až niekoľ

ko cm). Výnimkou je ametyst z Hodruše, 
kde sa zistili až 17 cm kryštály (Mrákava, 
1968). Najväčšie známe kryštály (do 25 cm) 
pochádzajú z Brazílie a Kanady. 

Inklúzie iných minerálov (predovšetkým 
goethitu) v ametyste sú známe z brazíl

skych lokalít, u nás výnimočne z lokality 
Stŕíbro a Železnice. V ametystoch sa oje

dinelé zistili hematity. 

Spôsob spracovania 

Ametyst sa zbieral vo svojej pôvodnej 
kryštálovej podobe alebo vo forme agre

gátov, ktoré sa neskôr opracovávali. Ne

dostatkom väčších, homogénnych kusov je 
často nepravidelné sfarbenie, porušenie, 
zonálnosť a pod. Tieto „nedostatky" pred

určujú aj spôsob jeho spracovania. Naj

častejšou formou, známou v šperkárstve 
už z čias pred naším letopočtom, je mug

lovanie (brúsenie v zaoblených tvaroch ka

meňa). Od primitívneho spracovania do 
nepravidelných tvarov sa časom dosiahlo 
brúsenie vybraných častí podľa kryštálo

vých smerov. Okrem mugiel (cabochonov) 
sa vyrábali aj pravidelné a nepravidelné 
doštičky, tabuľky, veľmi rozšírené je aj 
tamblérovanie. Brúsenie facetových bru

sov sa obmedzuje väčšinou na čisté vrcho

lové časti kryštálov, ktoré sa u nás nachá

dzajú iba výnimočne (lokalita Kozákov, 
Kojatín, Česká Mez, Banská Štiavnica. 
Pukanec atď.). Ametyst mimoriadnej kva

lity sa používal aj v glyptike. Domáca su

rovina sa najčastejšie využíva pri výrobe 
ozdobných predmetov, v dekoračných, ga

lantérnych a plastických brusoch (lokalita 
Bochovice, Hostákov, Kojatín, Hodruša). 
Ametyst sa často používa aj pri vytváraní 
mozaiky. 

Výskyty v Československu 

Podľa genézy možno výskyty ametystu 
na území Československa rozdeliť zhruba 
do troch genetických skupín: 1. pegmatity, 
2. postmagmatické procesy, 3. rozsypy. 

Výskyty všetkých troch genetických 
skupín majú svoje zákonitosti. Zjavná je 
väzba väčšiny lokalít vzniklých postmag

matickými procesmi na komplexy hornín 
so zvýšeným obsahom Fe3 + , prípadne na 
žily s Fe mineralizáciou (hematity). Veľmi 
nápadná je väčšia frekvencia ametysto

vých výskytov viazaných na pegmatity 
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Obr. 1. Výskyty ametystu v Československu. 1 — pegmatity, 2 — hydrotermálne 
kremennoametystové žily, 3 — ametyst v polymetalických a metasomatických lo
žiskách, 4 — ametyst v geódach, žilkách a brekciách melafýrov a ryolitov, 5 — 
ametyst v geódach a žilkách sedimentov (2—5 — postmagmatické procesy), 6 — 
rozsypy, 7 — číslo lokality, 1 — Smržovka, 2 — Jablonec n. N., 3 — Dolní Bory, 
4 — Česká Mez, 5 — Fiolník pri Vlastéjoviciach, 6 — PísekJetétice, 7 — Horní 
Halže, 8 — I Kováŕska, 9 — Ciboušov, 10 — Boží Dar, 11 — Horní Blatná, 12 — 
Prebuz, 13 — Výsluní, 14 — Pŕísečnice, 15 — Mezilesí, 16 — Domašín, 17 — Hra
dišté u Kadané, 18 — Cerný Potok, 19 — Blahuňov, 20 — Polubný u Tanvaldu, 
21 — Kŕížany, 22 — Český kŕemenný val, 23 — Chválov, 24 — Kŕemenice, 25 — 
Chlum u Milevska, 26 — Jezviny, 27 — Bochovice, 28 — Hostákov. 29 — Vladíkov. 
30 — Kojatín, 31 — Velké Meziŕíčí, 32 — Horní Vilemice, 33 — Adolfovice, 34 — 
Bíly Potok u Javorníku, 35 — Bíly Potok u Vrbna p. P., 36 — Domašov, 37 — 
Horní Hostice, 38 — Horní Lipová. 39 — Hukovice, 40 — Ondŕejovice, 41 — 
Stará Červená Voda. 42 — Trávna, 43 — Velká Kras, 44 — Zálesí, 45 — Žulová. 
46 — Maršíkov, 47 — Loučka p. D.. 48 — Petrov n. D.. 49 — Bludov, 50 — Hluboké. 
51 — Jestŕábí, 52 — Sedlec u Náméšté n. O., 53 — Louky, 54 — Tišnov, 55 — Morav
ská Tŕebová, 56 — Boršov, 57 — Zemplín, 58 — Jáchymov, 59 — Prebuz, 60 — Horní 
Slavkov. 61 — Stŕíbro. 62 — Stríbrné Hory u Horažďovíc, 63 — Pribram, 64 — 
Vrančice, 65 — Tŕebsko, 66 — Doubravice u Českých Budéjovíc. 67 — Horký u Tá
bora, 68 — Ratiboŕské Hory, 69 — Cejkov. 70 — Čejov u Peihŕimova, 71 — Pohled, 
72 — Bartoušov, 73 — Roztoky, 74 — Hončová Hurka. 75 — Bystrice p. L., 76 — 
Starý Hrozenkov, 77 — Bučník, 78 — Pukanec, 79 — Nová Baňa, 80 — Kremnica, 
81 — Banská Štiavnica, 82 — Hodruša, 83 — Vyhne, 84 — Poniky, 85 — Srní Kopec, 
86 — Zlatá Baňa. 87 — Kozákov, 88 — Proseč, 89 — Frýdštejn, 90 — Rváčov, 91 — 
Doubravice, 92 — Stará Páka. 93 — Nová Páka. 94 — Šonov u Broumova, 95 — 
FrýdštejnBezdečín. 96 — Zďár u Hodkovíc, 97 — Rišovce. 98 — Hodkovice. 
99 — Morcinov. 100 — Lomnice n. P., 101 — Cidlina, 102 — Železnice. 103 — Kum
burský Újezd, 104 — Vidochov, 105 — Malužiná. 106 — Hliník, n. H.. 107 — Ru
dice, 108 — Olomoučany. 109 — Brezina. 110 — Kunštát, 111 — Zabčice, 112 — 
Klášterec n. O.. 113 — Tŕebenice. 114 — Podsedice. 115 — Mérunice. 116 — Újezd 
p. T.. 117 — Jičín, 118 — Cejkovice, 119 — Libuň, 120 — rieka Jihlava, 121 — 
rieka Oslava, 122 — rieka Svitava 
Fig. 1. Amethyst occurrences in Czechoslovakia. 1 — pegmaiite. 2 — hydrothermal 
quartzamethyst vein, 3 — ore vein of basemetals and metasomatic orebody, 4 — 
geode, vein and breccia in melaphyre and rhyolite country rock, 5 — geode and 
veinlet in sedimentary country rock (2—5 — postmagmatic process), 6 — placer 
deposit, 7 — locality number 
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alebo postmagmatické procesy v horninách 
vykazujúcich zvýšenú rádioaktivitu. To sa 
pochopiteľne vzťahuje aj na oblasti, kde sa 
priamo vyskytuje uránová mineralizácia. 

Z veľkého počtu uvádzaných výskytov 
ametystu na celom území Československa 
(Bernard et al., 1969. 1981: Burkart, 1953; 
Kratochvíl, 1957—1966; Krúťa. 1966, 1973; 
Tuček. 1970; Zipser, 1817: Zepharovich, 
1859, 1873. 1893) možno objektívne zhod

notiť iba obmedzenú časť lokalít (lokalizá

cia, charakter lokality, mineralizácie atď.; 
obr. 1). 

Pegmatity 

Nálezy ametystu spájané s pegmatitmi 
sú u nás, na rozdiel od zahraničia (ZSSR, 
Mongolsko. USA. Madagaskar), chudobné, 
alebo je ich priradenie k pegmatitom veľ

mi problematické. Nie celkom spoľahlivo 
môžeme k pegmatitom priradiť ametyst 
z pegmatitovej ťažby v okolí Písku (napr. 
Jetétice, odkiaľ sa opísal zonálny ametyst 
z monominerálnych zón K živca a kreme

ňa), prípadne z okolia Liberca a Jablonca 
n. N. (Kratochvíl, 1957—1966). Výnimku 
snáď tvoria výskyty overené novými zber

mi v záreze cesty Jablonec n. N. — Tur

nov. Narastené kryštály ametystu svetlých 
farieb v kremennom jadre majú veľkosť 
15 mm (Machek, ústna informácia). Za 
overený možno považovať aj nález ame

tystu viazaného na pegmatit pri obci 
Smržovka. V zbierkach Moravského múzea 
v Brne je vzorka záhnedy s náznakmi fia

lového sfarbenia a typickými hypoparalel

nými zrastami kryštálov z lokality Dolné 
Bory pri Velkom Meziŕíčí. Podobný cha

rakter má aj ametyst (často obojstranne 
vyvinutý) opisovaný z elúvií pegmatitov 
pri Českej Mezi, dosahujúci veľkosť až 
10 cm. Je priehľadný, s fialovým jadrom, 
ktoré prechádza do okrajovej zóny tvore

nej krištáľom. Surovina je vhodná na vý

robu mugiel, facetových brusov a vybrané 

kryštály možno použiť aj na výrobu drob

ných plastík. Na lokalite sa vzácne vysky

tujú ..fantómy a žezlové kryštály. 
K mladším kremenným žilám treba pri

radiť výskyt ametystu prerážajúceho 
skarn na vrchu Fiolník pri Vlastéjovi

ciach. Pegmatitový lem mávajú niektoré 
kremennoametystové žily v oblasti tŕebíč

skeho masívu. Otázka priradenia niekto

rých ametystových výskytov k pegmatitu 
je pre neznalosť pôvodného dokumentač

ného materiálu (v múzeách väčšinou chý

ba), veľmi nepresnú lokalizáciu a nedosta

točný mineralogický opis zatiaľ otvorená. 
Množstvo ani kvalita a sfarbenie ametys

tovej suroviny z našich lokalít neumož

ňuje jej použitie a prognózne jej pripisu

jeme malý význam. 

Postmagmatické procesy 

Z hľadiska rozsahu majú postmagmatic

ké ametysty pre územie Československa 
najväčší význam. Výskyty ametystu mož

no na základe formy vystupovania, aso

ciácie a petrografického prostredia rozdeliť 
na: a) hydrotermálne kremennoametysto

vé žily, b) ametyst v polymetalických ži

lách a metasomatických ložiskách, c) ame

tyst v geódach, žilách a brekciách mela

fýru (paleobazaltu) a ryolitu, d) ametyst 
v geódach a žilkách sedimentov. 

a) Hydrotermálne kremennoametystové 
žily sú v rôznych typoch hornín a ich 
výskyty na území Československa sú z hľa

diska kvantity suroviny najvýznamnejšie. 
Jednotlivé výskyty môžeme podľa typic

kých znakov a väzby na určité geologické 
prostredie rozdeliť do niekoľkých základ

ných skupín. Z historického hľadiska naj

rozsiahlejšia a najvýznamnejšia je oblasť 
výskytov v Krušných horách. Kremenné 
a kremennohematitové žily s ametystom 
viazané na výrazné tektonické poruchy sa 
tu nachádzajú približne medzi Prebuzou 
a Kadaňou, sú však známe aj pri Hornom 
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Slavkove a inde. Najviac a najkvalitnejšiu 
surovinu poskytovali kremenné žily v oko
lí Hornej Halže, Kováŕskej a Ciboušova. 
Menší význam majú výskyty Boží Dar. 
Horní Blatná, Prebuz, Jelení, Bludná, Vý

sluní, Pŕísečnice, Mezilesí, Domašín, Hra

dišté u Kadané, Cerný Potok, Blahúňov 
atď. 

V oblasti Hornej Halže sa ametyst via

že na kremenné žily prerážajúce migma

titizované ruly v blízkosti skarnových te

lies. Nepravidelné žily tvorí okrem kre

meňa a ametystu aj železitý kremeň, 
jaspis, chalcedón, opál, hematit a vzácne 
aj fluorit. Svetlé odrody ametystu tvoria 
drobné kryštáliky v dutinkách alebo fia

lové polohy v zrnitom agregáte žiloviny. 
Pre žily sú typické zložité textúry (pás

kované, zrúcaninové, korálové, brekciovité 
a pod.). V tejto oblasti sa vyskytujú dva 
typy žiloviny, tzv. čierna a červená halže. 

Ametysty z Kováŕskej (v zbierkach Ná

rodného múzea v Prahe) sú sýtofialovej 
farby. Vyskytovali sa na Vlčej hore. 

Najznámejšou lokalitou Krušných hôr 
je Ciboušov. Jej popularita vzrástla zvlášť 
v ostatnom čase, keď sa preukázala jej 
spojitosť s ametystom, ktorým sa obložila 
kaplnka na Karlštejne a v chráme Sv. Víta 
v Prahe. Táto lokalita sa už niekoľkokrát 
podrobne zhodnotila, a to ako z hľadiska 
historického, tak aj mineralogického (Skŕi

vánek — Bauer — Rykl. 1985). Kremenno

hematitové žily, hrubé až x dm, prerážajú 
svorové, často migmatitizované ruly. Naj

staršiu časť žilnej výplne tvorí asi baryt, 
po ktorom sa zachovali kremenné pseudo

morfózy. Potom nasledovala kryštalizácia 
kremeňa, ktorá prechádzala od mliečno

bieleho cez sivý až po svetlofialový. Celý 
kryštalizačný proces sa ukončil vytvore

ním tenkej vrstvy záhnedy. Kremenné 
a ametystové agregáty sú ukončené kryš

tálovými plochami a voľný priestor ná

sledne vyplnila kremennohematitová 
hmota. Zonálna ametystová surovina po

skytuje veľmi kvalitný materiál na plošné 
brúsenie, plastiky alebo na drobné kame

nárske práce. V súčasnosti sú ťažobné 
možnosti veľmi obmedzené, lebo územie 
bolo vyhlásené za chránenú prírodnú pa

miatku. 
Ametyst bez praktického použitia je 

známy aj z kremennohematitových žíl 
v krkonošskojizerskom plutóne (Polubný 
pri Tanvalde) a z fluoritovobarytových žíl 
(Kŕižany). Podobného charakteru sú aj 
výskyty viazané na tzv. český kremenný 
val prakticky v celej dĺžke medzi Domaž

licami a Tachovom. Vždy ich sprevádzajú 
oxidy Mn a Fe. 

Ametyst sa nachádza aj v niektorých 
kremenných žilách prerážajúcich cez hor

niny moldanubika. K najznámejším patrí 
lokalita Chválov pri Pelhŕimove so svet

lým ametystom. Na lokalite Kŕemenice 
boli kryštály s vývojom prizmatických 
plôch do 10 cm so sýtofialovou farbou vo 
vrcholovej časti. Má iba mineralogický vý

znam. Ametyst je známy aj z ďalších kre

menných žíl, často brekciovitého charak

teru (Chlum pri Milevsku, Jezviny atď.). 
Najrozšírenejším výskytom ametystov je 
systém kremenných žil prerážajúcich hor

niny tŕebíčskeho masívu. Hlavné výskyty 
sú v okolí Bochovíc. Hostákova, Vladíkova 
a Kojatína. Menej významné výskyty sú 
aj v okolí Velkého Meziričí, Horných Vi

lémovíc. severne od Tŕebíča. v okolí Vla

dislavi atď. 
Lokalitou Bochovice sa podrobne za

oberal Mrázek — Rejl (1980). V širšom 
okolí opísali kremennoametystové žily 
tvoriace tri samostatné žilné polia. Dĺžka 
žil je do 600 m, šírka až 1 m. smer SZ—JV 
a S—J. V miestach ich križovania sa vy

skytovali dutiny s kryštálovou výplňou. 
Žily tvorí hrubozonálna žilovina mliečno

bieleho, svetlofialového, tmavofialového, 
hnedého až čierneho kremeňa. Kryštály 
v dutinách dosahujú až 5 cm. Sú ukončené 
iba romboédrami, prizmatické plochy sa 
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vyskytujú len veľmi vzácne. Kremenno

ametystové žily v súčasnosti poskytujú 
najväčšie a najkvalitnejšie množstvo ame

tystovej suroviny vhodnej na ozdobné dos

ky, plastiky, mozaiky, ale aj na výrobu 
šperkov. Okrem mugiel a tamblérovania 
možno časť suroviny opracovať aj face

tovým brusom. Zásoby presahujú súčasné 
možnosti spotreby. 

V okolí Hostákova a Vladikova (Nemec, 
1946; Mrázek et al.. 1978) ide o zložitý 
systém kremennoametystových žíl väčši

nou smeru SV—JZ so zonálnou výplňou 
prevažne mliečnobieleho kremeňa. Ametyst 
je zriedkavejší. Na spracovanie je vhod

nejšia surovina z lokality Vladíkov. Pre 
kamenárske účely sú farebne atraktívne 
kremennoametystové žily pri Kojatíne. 
Žily prerážajú migmatitizované ruly, sú 
veľmi nepravidelné a rýchlo sa vykliňujú. 
Zonálnu žilovinu tvorí mliečnobiely kre

meň, menej ametyst a morión. Ametyst 
má miestami sýtu fialovú farbu. Drúzy 
kryštálov dosahujú ojedinelé až 4 cm, ale 
sú veľmi vzácne. Surovina je vhodná na 
výrobu mugiel. doštičiek, ale aj facetových 
brusov. Časť vybranej suroviny možno 
použiť na drobné plastiky. Kremennoame

tystové žily, bližšie nepreskúmané, sa vy

skytujú aj v okolí Tasova a Velkého Mezi

ŕíčí v tŕebíčskom masíve. 
Pomerne hojné sú výskyty kremenno

ametystových žíl v oblasti Rychlebských 
a Orlických hôr a Jeseníkov. Ametyst sa 
tu väčšinou vyskytuje vo svetlých zónach 
kremeňa, kryštály sú veľmi vzácne. 
Lokality majú iba mineralogický vý

znam (Adolfovice, Bíly Potok u Javor

níku. Bíly Potok u Vrbna, Domášov, Hor

ní Hoštice, Horní Lipová, Hukovice, Ondŕe

jovice, Stará Červená Voda, Trávna, Vel

ká Kras, Zálesí, Žulová, Maršíkov, Loučná 
n. D., Petrov n. D. atď.). Významnejší 
výskyt ametystu je iba na lokalite Bludov, 
kde sa vyskytovali voľné kryštály s vyvi

nutými prizmatickými plochami až 8 cm. 

Samostatnú skupinu výskytov ametystu 
možno vymedziť aj v horninách moravika. 
Kremenné žily s ametystom sa opísali na 
lokalite Hluboká a Jestŕebí. Bližšie neove

rené sú výskyty Sedlec u Námésté n. O., 
Louky atď. (Pelišek, 1985). Žily pri Hlu

bokej prerážajú bítešské ortoruly v smere 
SSZ—JJV. Tvoria zložitý žilník tvorený 
mliečnobielym kremeňom, menej krištá

ľom a ametystom. Ametyst je svetlofialo

vý, veľmi vzácne sýtofialový. Veľkosť 
obojstranne vyvinutých kryštálov je 
1—3 cm. ojedinelé až 10 cm. Surovina je 
zriedkavo vhodná na spracovanie vo for

me mugiel. faciet a drobných plastik. 
Do skupiny ametystov viazaných na 

hydrotermálne kremenné žily patria tiež 
výskyty v kvétnickej sérii v okoli Tišnova. 
Značne nepravidelný systém žíl variabil

nej mocnosti preniká cez bazálne devón

ske kvarcity. Kryštály ametystu svetlej 
farby sú veľké do 2 cm. Majú iba mine

ralogický význam. Aj ametyst z kremen

ných žíl v horninách zábŕežskej série pri 
Moravskej Tŕebovej a Boršove (Mrázek — 
Rejl, 1979) má len mineralogický význam. 

K tomu typu priraďujeme aj kremenno

ametystové žily v polohách až šošovkách 
jaspisov pri Zemplíne (Ďuďa et al.. 1985). 
V širšom okoli výskytu sú telesá extru

zivnych spodnosarmatských ryolitových až 
ryodacitových vulkanoklastík s reliktmi 
lávových prúdov pyroxenických andezitov 
stredného až vrchného sarmatu (Kali

čiak — Lexa in Baňacký et al., 1984). 
V nadloži majú mocný horizont redepo

novaných ryolitovoryodacitových vulka

noklastík ako produkt explozívnohydro

termálnej brekciácie silicifikovaných ryo

litov a ich tufov v submarinnom prostre

dí. Miestami sú v nich pozorovateľné sil

ne hematitizované polohy až šošovky a vý

skyty jaspisov. Ametyst tvorí s krištáľom 
až mliečnobielym kremeňom žilky do 
10 cm. Je svetlofialový, priehľadný, hypo

paralelne zrastený, ojedinelé dosahuje 
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veľkosť až 4 cm. Sprevádza ho chalcedón, 
chlorit, hematit a miestami baryt. Suro

vina je iba vo veľmi obmedzenej miere 
vhodná na facetový alebo muglový brus. 

b) Ametyst v polymetalických žilách 
a metasomatických ložiskách sa vyskytuje 
v Českom masíve, ale zvlášť v karpatskej 
sústave. Mineralizácia sa viaže na staršie 
variské žily (Český masív) a terciérne žily 
(karpatská sústava) v spätosti s neovulka

nitmi. 
Výskyt ametystu na polymetalických ži

lách Českého masívu (Jáchymov. Prebuz, 
Horní Slavkov, Stŕíbro, Stríbrné Hory. 
Pribram, Vrančice, Tŕebsko, Ratiboŕské 
Hory, Doubravice u Českých Budéjovíc. 
Horký pri Tábore, Cejkov, Cejov pri Pel

hŕimove, Pohled a Bartoušov pri Havlíč

kovom Brode atď.) má v súčasnosti iba 
mineralogický význam, aj keď ojedinelé 
sa nájdu drúzy dobrej kvality. Ich použitie 
v kamenárstve je bezvýznamné. Podobný 
význam má aj ametyst vyskytujúci sa 
s mladou terciérnou essexitovou výplňou 
pňa pri Roztokách v severných Čechách. 

Významnejší je ametyst na hydroter

málnych polymetalických žilách viazaných 
na karpatskú predhlbeň (Hončova Hurka 
pri Príbore, Bystrice p. Lopeníkom. Starý 
Hrozenkov, Bučník atď.), ale predovšet

kým na oblasť slovenských neovulkanitov. 
Klasickou oblasťou výskytu ametystu rôz

nych odtieňov fialovej farby sú polymeta

lické hydrotermálne žily banskoštiavnic

kého rudného revíru (Banská Štiavnica. 
Hodruša, Vyhne). Územie tvorí mohutný 
komplex neovulkanitov (rôzne andezity 
a dacity) s mezozoickými horninami a hy

poabysálnymi telesami granodioritov a 
kremenitých dioritov v podloží. Rudné 
žily majú smer SSV—JJZ a strmý úklon 
70—90° na V, dĺžku cca 6 km, mocnosť 
do 20 m. Zrudnenie v rudných žilách sa 
sústreďuje do rudných stĺpov. Ametyst sa 
viaže na vrchné časti žil v asociácii 
s mliečnobielym kremeňom, rodochrozi

tom, Ag minerálmi (polybázit, stefanit, 
pyrargyrit, argentit), galenitom, sfaleritom, 
chalkopyritom a vzácne aj s ihličkami an

timonitu. Sfarbenie ametystu je variabilné, 
našli sa aj pekné tmavofialové kryštalické 
drúzy (sú ozdobou mnohých európskych 
múzeí). Veľkosť kryštálov sa pohybuje oko

lo 1—3 cm, ojedinelé aj viac. Vzácnosťou je 
tzv. žezlový vývoj ametystu alebo výskyt 
obeliskových kryštálov (Hodruša). V Hod

ruši sa v kremenných žilách našli aj šo

šovky masívneho ametystu. Ametyst na lo

kalite Vyhne bol iba drobnokryštalický, 
ale tmavo sfarbený. Z minulosti je zazna

menaný výskyt ametystu v štôlni Michal, 
Božieho požehnania, Pacher, v šachte Žig

mund a Amália, v žile Rozália v Hodruši, 
Terézia a Spitáler v Banskej Štiavnici. Do

konca jeden z rudných stĺpov sa volá 
Ametystový. Najväčšie kryštály ametystu 
obeliskových tvarov (do 17 cm) sa našli 
v roku 1967 v žile Rozália (Mrákava, 
1968). Novší výskyt ametystu v bansko

štiavnickom rudnom revíri je zriedkavejší. 
V podobnej pozícii sa nachádzal ametyst 

aj na polymetalických a AuAg žilách 
v okoli Pukanca. Novej Bane a Kremnice 
(Zipser. 1817). Ametyst z okolia Pukanca 
bol svetlofialový až tmavofialový, tvoril 
kryštalické drúzy do 2 cm, sprevádzal ho 
galenit, pyrit a Ag minerály, v Kremnici 
bol tmavofialový, ale veľmi zriedkavý. 
O ametyste z okolia Novej Bane nie sú 
známe žiadne bližšie údaje. Výskyt ame

tystu v asociácii s chalcedónom na poly

metalickom ložisku Poniky je zazname

naný iba v archívnych údajoch (Zipser, 
1817). Neúplné a málo dôveryhodné sú 
údaje o ametyste zo Srnieho Kopca pri 
Kyslinkách (Húsenica. 1979). Ametyst 
z týchto lokalít má iba mineralogický vý

znam. 
Ametyst v okolí Zlatej Bane v Slan

ských vrchoch bol veľmi vzácny a stručné 
archívne údaje o ňom vzbudzovali pochyb

nosti. V novšej dobe sa v starých pingo
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vých poliach v blízkosti Sb ložiska Zlatá 
Baňa našli drobnokryštalické (nepresahujú 
1 cm) agregáty svetlofialového ametystu 
na mliečnobielom kremeni s ojedinelým 
pyritom, antimonitom, arzenopyritom a 
galenitom. Veľkosť kryštálikov nepresa

huje 1 cm (Ďuďa, 1981). Ametyst je podľa 
rozsiahlych prieskumných prác aj inde 
v okolí Zlatej Bane v bezprostrednom 
okolí polymetalických žíl až žilní kov na

chádzajúcich sa vo vulkanických horni

nách (andezit, ryolit, dioritový porfyrit) 
neogénneho veku. Zilnožilníkové zrudne

nie má smer S—J až SSZ—JJV a strmý 
úklon 70—90° na V aj Z. Pri banskej ťaž

be by bolo možné očakávať obmedzené 
množstvo suroviny na kamenárske účely, 
facety, mugly a tambléry. 

c) Ametyst v geódach, žilách a brek

ciách melafýru (paleobazaltu) a ryolitu: 
Pre kamenárstvo má v zahraničí najväčší 
význam hydrotermálny výskyt viazaný na 
dutiny a trhliny v mladších paleozoických 
subsekventných vulkanitoch (melafýre, 
porfýre). Najväčší výskyt toho typu na 
svete (5 mil. km2), produkujúci veľké 
množstvá kvalitnej suroviny, je na roz

hraní Brazílie a Uruguaya. Ametyst väč

šinou vypĺňa geódy (veľkosti až x m) 
a trhliny s achátovým lemom. Svetoznáma 
je dutina objavená v roku 1900 v Serra 
do Mar v južnej Brazílii (štát Rio Grande 
do Sul) s rozmermi 10X5X3 m a hmot

nosťou ametystov 35 t. Jej sýtosfarbené 
ametysty veľkosti až 8 cm sú snáď vo 
všetkých múzeách sveta, nevynímajúc ani 
Národné múzeum v Prahe. 

Výskyty v Československu sa svojím 
plošným rozsahom ani veľkosťou geód 
a šperkárskou kvalitou nedajú porovnať 
s Brazíliou, hoci neraz poskytli unikátne 
vzorky a surovinu pre šperkárske účely, 
čo dokumentujú niektoré práce v Strednej 
umeleckopriemyslovej škole v Turnove 
alebo anonymné práce v zbierkach múzeí. 

Najrozšírenejšie výskyty ametystu via

zaného predovšetkým na melafýry, menej 
porfýry, sú v západnej časti podkrkonoš

skej panvy. Nachádzajú sa v jej najvrch

nejších častiach s tholeitickými fáciami 
sprevádzanými tufmi a tufitmi. Najviac 
ametystu sa nachádza v úzkom pruhu me

lafýrov medzi obcami Proseč a Frýdštejn 
a v oblasti medzi Kozákovom, Rváčovom 
a Doubravicou. Menší význam majú aj 
výskyty okolo Starej a Novej Páky a 
Broumova (Sonov). 

V oblasti Proseč — Frýdštejn je najvý

znamnejšou lokalitou Frýdštejn. Ametyst 
sa vyskytuje v geódach (až do 20 cm veľ

kých) v mandľovcových melafýroch, ktoré 
sa ťažia v lome pri obci Bezdéčín. Geódy 
zvyčajne tvorí lem bieleho kašolongu, na 
ktorom narastá krištáľ alebo ametyst. 
Stred geódy je potom vyplnený nažltlým, 
presvitajúcim kalcitom. Svetlofialové ame

tystové kryštáliky dosahujú 1—5 mm. 
Častý je výskyt goethitu. Ostatné lokality 
nemajú zvláštny význam. Svetlý ametyst 
sa zistil v Proseči, Zďári u Hodkovíc, Ri

šovciach a v Hodkoviciach. 
Významnejšia je oblasť Kozákov — Rvá

čov — Doubravice. Mimoriadne pekný 
ametyst, porovnateľný s brazílskymi, po

skytoval v minulosti Votrubcúv lom na 
Kozákove. V zbierkach múzeí sú geódy 
veľkosti do 40 cm a hmotnosti 100 kg. Sú 
vyplnené mliečnym kremeňom, ktorý po

stupne prechádza do ametystu tmavofialo

vej farby. Geódy po okrajoch často lemuje 
tenká vrstva achátu. Pre kozákovské geódy 
je charakteristický zelený chloritový po

vlak. Ametystové geódy sa tiež vyskyto

vali v elúviách pod svahmi Kozákova. Jed

nu z najväčších vykopali v roku 1923 pri 
obci Koberov. Kryštály pozostávali iba 
z koncových romboédrov a mali veľkosť 
až 3 cm. Ametyst v geódach z oblasti Ko

zákova bol známy aj v zahraničí, používal 
sa na brusy všetkých typov. Pekné geódy 
s ametystami sa vyskytujú aj v okolí Rvá

čova. V rozložených melafýrových elúviách 
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sa vyskytovali geódy (až do 0,5 m) zvy
čajne svetlofialového, miestami až tmavo

fialového ametystu . Ametyst je opäť na 
vrcholkoch mliečnobieleho kremeňa, ktorý 
je podstatnou súčasťou geód, a na acháto

vých lemoch. Podobný ametyst sa vysky

tuje aj pri Morcinove na J Z od Lomnice 
n. Popelkou v 25 cm veľkých geódach. 
V súčasnosti je najväčším . .dodávateľom" 
ametystov melafýrový lom Doubravice na 
SZ od obce Železnice. Ametyst sa tu vy

skytuje v geódach (max. 40 cm veľkých), 
alebo tvorí výplň nepravidelných puklín 
v dĺžke až 70 cm. Kryštály ojedinelé pre

siahli 5 cm. Ametyst v žilách je často zo

nálny, premenlivého sfarbenia. Z väčších 
kryštálov sa vyrábali mugly a facetové 
brusy. Geódy s ametystarni vyhľadávajú 
aj zberatelia. V elúviách sa vyskytuje 
ametyst aj v okolí Cidliny, Železnice. 
Kumburského Újezdu atď.. v achátových 
geódach v lome Hvezda pri Novej Pake, 
prípadne aj vo Vidochove. 

Ametyst tejto asociácie sa na Slovensku 
vyskytuje veľmi vzácne iba v dvoch loka

litách. V mandľovcovom melafýre permu 
pri Malužinej tvorí s chalcedónom, bary

tom. kalcitom a hemati tom drobné kryš tá

liky svetlofialovej farby. Má iba minera 

logický význam. Častejšie sú nálezy ame

tystu na lokalite Hliník n. H. V geódach 
a puklinách ryolitov sa tvoria drobnokryš

talické agregáty veľkosti až 1 cm. Ame

tyst sprevádza t akmer vždy krištáľ, mies

tami aj záhneda. chalcedón, hemati t a 
jaspis. Ametyst je priehľadný, väčšinou 
s vyvinutými vrcholovými romboédrický

mi plochami. Vyskytuje sa iba v najvrch

nejšej časti ryolitového telesa (Ďuďa et al., 
1985). 

d) Ametyst v geódach a žilkách sedi

mentov: Zaujímavý je výskyt tzv. rudic

kých gúľ v širšom okolí obcí Rudice 
a Olomoučany. Geódy sú až 50 cm veľké, 
uložené v jurských rohovcových vápen

coch a ich elúviách. Ich vznik sa spája so 

zatlačovanim organických zbytkov (huby) 
kremenným gélom pri diagenéze. Geódy 
vypĺňa predovšetkým mliečnobiely kre 

meň, menej chalcedón a kašolong. Výskyt 
svetlého ametys tu je veľmi vzácny. Na 
sedimentárne horniny sa viažu aj početné 
výskyty ametys tu po celom územi Česko

slovenska. Vyskytujú sa v žilkách v krie

dových kremencoch a pieskovcoch pri Bre

zine a Kunštáte . v kvarcitoch pri Žabči

ciach atď. 

Rozsypy 

Z kamenárskeho hľadiska nie sú bezvý

znamné ani výskyty viazané na rozsypy, 
predovšetkým riečny štrk. Voľné, často 
opracované kryštály a drobné agregáty, 
prípadne aj geódy s ametystovou výplňou 
sa nachádzajú bezprostredne v okolí pr i 

márnych výskytov, alebo ich riečne toky 
t ransportoval i aj do značnej vzdialenosti. 

Najznámejšie a najperspektívnejšie sú 
štrkové terasy riek Jizera. Cidlina, Plouč

nice a ich prítokov (lokality Újezd p. T., 
Jičin. Cejkovice, Libuň atď.). Ametyst sa 
našiel aj v rozsypoch a š t rku v podkruš

nohorí (Klášterec n. O.). Známy je z pyro

pového š t rku v okolí Tŕebeníc, Podsedíc 
a Mérunic. Hojné nálezy pochádzajú z tzv. 
vltavínového š t rku medzi Tŕebíčom a Ivan

čicami v povodí rieky J ihlavy a Oslavy. 
V štrkových terasách rieky Svitava sa na

chádzali tzv. rudické gule často až nie

koľko desiatok km vzdialené od pôvod

ných lokalít. 
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Amethyst occurrences in Czechoslovakia 

In time immemorial, amethyst is known 
as a precious stone. Amethyst had its role in 
mythologies, it safeguarded from drunkness 
(from this property comes the name "amet
hystos" what means undazed). The violettish 
coloured variety of quartz has also the main 
physical properties identical with common 
quartz. Its violet colour is ascribed to the 
presence of Fe'+ admixture under the 
influence of radioactive radiation in so called 
colour centres. The colour of amethyst is va
rious, it fades on daylight or under slight 
heating. With temperature increase over 
500 °C and subsequent cooling the amethyst 
becomes yellowish to orange coloured (the so 
called topas madeira). 

Amethyst occurs in relatively simple 
crystal forms. Crystal faces ' V (1011) and 
"z" (0111) of the terminal rhomboeder predo
minate and the "m" (1010) prismatic faces are 
extraordinarily developed. Sizes of single 

crystals commonly attain 1—5 cm whereas 
crystals over 25 cm size are extraordinarily 
rare. The amethyst raw is usually processed 
into the shape of facet grindings, cabochons 
or plates and it is suitable also as tumbler 
product. Larger pieces may be shaped into 
small sculptures, glyptics or mosaics. Amet
hyst is also used as trimstone. 

Over 120 occurrences of amethyst are known 
in Czechoslovakia displaying various quality, 
amounts and exploitability of the amethyst 
raw. Generally, all occurrences may be sub
divided on genetic grounds into three main 
groups: pegmatites, postmagmatic products 
and placer deposits. Occurences of all three 
genetic groups have their own regularities 
from which the most striking one is the 
higher ferric ion content in rocks and the 
higher radioactivity of the mother rock va
rieties. 

There are only rare occurrences of amethyst 
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related with pegmatite bodies in Czechoslo
vakia. According to not fully reliable data, 
such amethyst is present in the pegmatite 
exploited in the surroundings of Pisek town 
in Bohemia. Other localities are Jablonec nad 
Nisou and Smržovka. Amethyst has also been 
found in elluvial beds over pegmatite near 
Česká Mez. 

The most common and also important 
occurrences of amethyst are related with 
products of postmagmatic activity. Setting 
out from the mode of occurrence, minera
logical assemblage and country rock type, 
these localities may be subdivided into se
veral groups: hydrothermal quartzamethyst 
veins; amethyst occurrences in hydrothermal 
veins of basemetals: and in metasomatic 
orebodies; amethyst in geodes, veins and 
breccia in melaphyre and rhyolite country 
rock; amethyst in geodes and veinlets in 
sedimentary country rock. 

The hydrothermal quartzamethyst veins 
are, from a qualitative point of view, the 
most significant Czechoslovak occurrences. In 
the Krušné hory Mts. (Erzgebirge) area, 
amethyst is present on several localities. 
Quartzamethyst veins are known from Horní 
Halže, Kováŕská and Ciboušov. Small occur
rences are near Boží Dar, Horní Blatná, Pre
buz, Bludná, Pŕísečnice and elsewhere (fig. 1). 
Near Horní Halže the veins are cutting mig
matitic gneiss not far from skarn bodies. 
Amethyst creates heavily irregular veins to
gether with milky white quartz, jasper, chal
cedony and haematite, in which the filling 
reveals zoned, ruin and breccia structures. 
Quartz—haematite veins with amethyst in 
migmatitic gneiss country rock occur also on 
Ciboušov locality. It has been proved that the 
trimming in chapels of the Karlštein castle 
and in the St. Vitus cathedral in Prague 
originated from the raw of this locality. 

Lesser significance have the amethystbear
ing veins located in the Krkonoše — Jizera 
plutonic mass (Polubný and Kŕížany are the 
main localities) or along the so called Czech 
quartz wall between Domažlice and Tachov. 

A set of amethystbearing quartz veins is 
known from the Moldanubian area of the 
Bohemians Mass. A significant locality is 
Chválov near Pelhŕimov with light amethyst 
whereas crystals up to 10 cm size have been 
found on Kremenice locality. But the most 
significant occurrences at all are those in 
quartz veins near Bochovice, Hostákov, Vla
dikov and Kojetin. Single quartzamethyst 

veins of NW—SE or N—S strike attain up to 
600 m strikelenght and 1 m thickness on the 
Bochovice locality. Chambers with crystal 
druses occurred on the crossings of both 
strikes. The veins have coarse zonal struc
tures in which several coloured varieties of 
quartz alternate. Similar occurrences are near 
Hostákov and Vladikov. Veins on the Kojetin 
locality are developed in migmatitic gneiss 
country rock and pinch out rapidly. 

In the area of Rychlebské hory Mts., Orlic
ké hory Mts. and the Jesenik Mts., amethyst 
occurrences in quartz veins are more rare 
(Adolfovice, Bílý Potok u Javorníku, Doma
šov, Hukovice, Velká Kras, Zálesí and 
others). The single more significant site is 
near Bludov where prismatic crystals of up 
to 8 cm size have been found. 

Amethyst occurrences have also been re
ported from rocks of the Moravikum crys
talline near Hluboká and Jestŕebí. Localities 
with amethyst occurrences are known in the 
Kvétnica suite near Tišnov as well as in the 
Zábŕeh suite near Moravská Tŕebová and 
Boršov. 

In Slovakia, quartzamethyst veins occur 
near Zemplín in extrusive rock of rhyolite to 
rhyodacite composition and of Lower Sarma
tian age. 

Amethyst in ore veins of basemetals and 
in metasomatic deposits are mostly known 
in the Carpathian system being related to 
magmatic products of Neogene age. Such 
occurrences of amethyst in the Bohemian 
Mass were only found in orebodies of the 
Jáchymov, Pribram and Stŕíbro deposits as 
well as in some further small occurrences 
which have but mineralogical significance. 
Small occurrences located in the Carpathian 
foredeep are near Hončova Hurka. Bystrice 
pod Lopeníkem, Starý Hrozenkov and Bučník. 

Famous area of amethyst occurrences is 
represented by the Banská Štiavnica ore 
district. Built by a huge complex of volcanic 
rocks (andesite and dacite of Neogene age) 
with Mesozoic sediments in their basement 
and pierced by hypabyssal bodies of grano
diorite and quartz diorite, the up to 6 km 
long vein bodies have there NNESSW strike 
dipping under high angles (70°—90°) to the 
east. Amethyst mainly occurred there in the 
upper part of single ore veins exploited dur
ing the Middle Ages and the found crystal 
druses are adornments of several museums 
throughout Europe. Single findings have 
recently been made as well (Banská Stiav
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nica, Hodruša and Vyhne localities). Similar 
character have further localities near Puka
nec, Kremnica, Nová Baňa, Poniky in Central 
Slovakia, Zlatá Baňa in Eastern Slovakia and 
less significant localities elsewhere. 

Amethyst crystals in geodes, veins and 
breccias in melaphyre or rhyolite country 
rock are relatively abundant in Czechoslo
vakia. A classical and worldwide known 
area of occurrences is represented by the 
Permocarboniferous basin at the southern 
foot of the Krkonoše Mts. (Podkrkonošská 
pánev) with Kozákov, Frýdštejn, Proseč, Rvá
čov, Doubravice, Cidlina and further known 
localities. Agate geodes with amethyst up to 
40 cm in size and weighting up to 100 kg 
have been found in the past (Kozákov). 

Amethyst occurs there in the elluvial cover 
of melaphyre bodies as well. 

Occurrences of amethyst in geodes and 
veinlets within sedimentary mother rock are 
very rare and more or less insignificant. Such 
are the so called Rudice balls from the locality 
of the same name and similar occurrences in 
the area of Olomoučany. Localities occur in 
Cretaceous sandstone and quartzite near Bre
zina, Kunštát as well as in quartzite near 
Zabčice. 

From its primary occurrences amethyst 
easily passes into placer deposits, namely into 
river gravels deposited near to the primary 
site or transported up to several tens of 
kilometers. Such hopeful areas are represented 
by river terraces of the Jizera, Cidlina, Plouč
nice, Jihlava, Oslava and Svitava rivers. 

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

Seminár Hlbinná stavba vo vzťahu k uhľovodíkom a metalogenéze 
geofyzikálne indície a interpretácie 

Seminár usporiadala odborná skupina geo
fyziky SGS dňa 19. 2. 1987. Zúčastnilo sa ho 
92 odborných pracovníkov a odznelo na ňom 
päť prednášok. 

M. F i l o — I. G n o j e k — P. K u b e š — 
M. K u r k i n — L. P o s p í š i l — D. O b e r 
n a u e r — M. S t r á n s k a : Metalogenetic
ké zóny Západných Karpát a ich vzťah ku 
geofyzikálnym poliam 

Autori sa zamerali na analýzu výsledkov 
komplexných geofyzikálnych výskumov všet
kých metalogenetických zón vnútorných Zá
padných Karpát s výnimkou Malej Fatry 
a Vysokých Tatier, ktorá poskytuje velmi zá
važné poznatky o prítomnosti regionálnych 
a lokálnych príznakov zrudnenia. 

Poukázali na niektoré fyzikálne rozhrania, 
ktoré zatiaľ nenachádzajú zobrazenie v geo
logických mapách. Ich priebeh je kontrolo
vaný prítomnosťou rôznych fyzikálnochemic
kých fenoménov, ktoré podmieňujú vznik 
pestrej mozaiky geofyzikálnych anomálií. 
Z metód diaľkového prieskumu Zeme, gravi
metrie a magnetometrie vyplýva, že v oblasti 
Západných Karpát existuje podstatne viac ne
lineárnych štruktúr, ako sa doteraz predpo
kladá. Dôsledná analýza takýchto štruktúr, 
najmä tzv. uzlových bodov, ktoré tieto štruk
túry vytvárajú, môže mať velký význam pri 
riešení problémov metalogenézy. 

Ľ. K u c h a r i č — A. S t e i n e r — J. M i
k u š k a : Odraz geologických fenoménov cen
trálnej časti Spišskogemerského rudohoria 
v geofyzikálnych poliach 

Geofyzikálna preskúmanosf a úroveň geolo
gického poznania do značnej miery umožňujú 
aj širší a hlbší pohrad na predmetnú proble
matiku. Prednášajúci sa sústredili na také 
geologické fenomény, ktoré majú v geofyzi
kálnych poliach výrazný a jednoznačný pre
jav. Takéto fenomény a ich geofyzikálne pre
javy sa dali do regionálnych a tektonických 
súvislostí z hľadiska geofyzikálnej interpretá
cie. Na základe dlhoročných skúseností, zís
kaných v rámci viacerých geologickogeofy
zikálnych projektov, sa zostavil súčasný geo
fyzikálny obraz gemerika a zároveň sa pouká
zalo na konsekvencie takéhoto obrazu. 

D. Ď u r i c a et al.: Ložiská ropy a zemné
ho plynu v strednej Európe 

Rovnomennú monografiu skoncentrovane 
a aktualizovane predstavil sám autor. Jej 
hlavným cieľom je ozrejmiť z hľadiska súčas
ných geologických názorov a na základe do
terajších výsledkov geofyzikálneho a vrtného 
výskumu hlbšiu stavbu veľkých stredoeuróp
skych panví z hľadiska ropnej geológie. Ide 
súčasne o nový pokus zjednotiť na spoločnom 
klasifikačnom základe rýchlo pribúdajúce 


