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OcnOBHbie poy.ibTaTM H iiyni reo.ioropa3Be;iOHiioii ,iejrre:n>nocTit B paiio
iie cpe.iHCC.iOBanKiix HCOByjiKauiiTOB 

B paOoTe npHBefleHa oueHKa pc3yjibTaiOB reojioropa3BeflOHHwx pa6oT 
3a nponiefluiMK 35 jieT, TO ecrb 3a nepnofl cymecTBOBamw reoJioropa3Be
flOHHoro npe^npiiaTHH. TjiaBHoe BHwviaHHe yflejiaeTca maBHHijKOMy M Kpeiw
miUKOMy py^HHM paňoHaM, KOTopbie M Bnpefli. npeflCTaBsaioT OCHOBHOH 
noieHiniaji MCTOHHMKOB noJiHMeTajnmecKoň H aparoueHHoii MMHepanM
3au,mi MexocjiOBaKHM. Kpoivie ocHOBHbix pe3yjibTaTOB reojioropasBeflOHHbix 
paôoT B paooTe npwBefleHbi H OCHOBHMC nyTM reojioropa3Be,noiHMx pa
6OT RO 2000 ro^a c y^eroM KOHu.enu,nH cnoBauKoro reojionmecKoro 
ynpaBjíeHwa. 

Main results and tendencies in geological prospecting of the Middle 
Slovakian neovolcanic area 

Results of geological prospecting in the last 35 years, e. i. during 
the activity of a regional geological team, are recapitulated in the 
article. The main attention is paid to the areas of the Štiavnica and 
Kremnica ore districts respectively, which still represent one of the 
principal potential sources of base and precious metals in the 
CSSR. The most important plans of prospection geology in this century 
planned in agreement with the development of the Slovak geological 
office, are presented in the article in addition to the above main results, 
which have been achieved by geological prospection. 

Oblasť stredoslovenských neovulkani tov rúd farebných a drahých kovov sústredila 
v histórii i dnes predstavuje jeden z n a j  do oblasti Banskej Štiavnice a Kremnice, 
významnejších zdrojov polymetalickej Geologická činnosť v tejto oblasti sa za

a drahokovovej mineralizácie v celej čala rozvíjať až po ukončení druhej sveto

CSSR. Najväčší rozmach baníctva tu bol vej vojny, keď začiatkom 50. rokov vznikli 
v 17. a 18. storočí, odkedy rozvoj ťažby rezortné organizácie geologického priesku

postupne upadal . V 20. storočí sa ťažba mu a v širšej miere sa začal rozvíjať i zá
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kladný geologický výskum terajšieho Geo
logického ústavu D. Štúra v Bratislave. 

Počiatočné geologickoprieskumné práce 
sa v súlade s industrializáciou Slovenska 
zamerali hlavne na riešenie konkrétnych 
problémov spojených s obnovou a ďalším 
rozvojom ťažby v aktívnych banských re

víroch. 
V roku 1958 došlo k zmene v organizácii 

geológie v CSR, ktorú dovtedy usmerňo

val Vládny výbor pre geológiu. Z rezort

ných podnikov vznikol samostatný rezort 
zjednotenej geológie vedený Ústredným 
geologickým úradom v Prahe, ktorý kom

plexne zabezpečoval geologickú činnosť 
v štáte. Ďalším medzníkom bolo federálne 
usporiadanie ČSSR v októbri 1968. V Bra

tislave vznikol Slovenský geologický úrad, 
ktorý od roku 1969 riadi slovenskú geoló

giu. 
V podmienkach zjednotenej geológie 

došlo postupne k progresívnemu rozvoju 
geologických vied, základného i aplikova

ného geologického výskumu a geologic

kého prieskumu. 
Organizačné zmeny v usporiadaní slo

venskej geológie sa pozitívne odrazili už 
začiatkom 70. rokov, keď dochádza k tvor

be širších koncepčných zámerov na rieše

nie regionálnych celkov so zameraním na 
intenzívnejší rozvoj domácej surovinovej 
základne. Proces zdokonaľovania a postup

nej intenzifikácie geologického prieskumu 
v oblasti stredoslovenských neovulkanitov 
a jeho prínos pre národné hospodárstvo 
v podobe nových zásob a zdrojov rudných 
surovín stručne opisujeme v ďalších čas

tiach príspevku. 

Štiavnické vrchy 

Geologické práce v tejto oblasti sa za

čali rozvíjať v 50. rokoch, keď vznikli pod

niky geologického prieskumu. V tom čase 
neboli k dispozícii dostatočné poznatky 
o geologickej stavbe ani o ložiskových po

meroch. Nízka úroveň geologického po

znania, ale aj nedostatok odborných kád

rov limitovali rozvoj geologickoprieskum

ných prác. Tie sa spočiatku realizovali 
prevažne banskými dielami v blízkopo

vrchových úrovniach. Koncepčný rozvoj 
geologického prieskumu postrádal zodpo

vedajúce regionálne poznatky o vývoji 
vulkanizmu a jemu zodpovedajúcej meta

logenéze. Chýbali aj dostatočné informácie 
o podloží neovulkanitov. Známa bola len 
hydrotermálna žilná polymetalická a dra

hokovová mineralizácia. Preto bol i rozsah 
geologickopiieskumných prác nižší, často 
orientovaný subjektívnymi predstavami, 
bez širšieho poznania geologickoložisko

vých zákonitostí a ich vzťahu k vulkanic

kotektonickému vývoju oblasti. 

Národný podnik Západoslovenský rud

ný prieskum realizoval v rokoch 1955 až 
1961 geologický prieskum na magnetito

vom ložisku VyhneKlokoč. kde sa overilo 
teleso metasomatických Fe rúd v rozsahu 
vyše 2,5 mil. ton s priemerným obsahom 
35,9 °o Fe (Gavora, Hruškovič, 1963). 
V rokoch 1960 až 1968 Gavora skúmal 
viacero menších výskytov Fe metasoma

tických rúd v širšom okolí Vyhni so su

márnym overením ďalších 4.5 mil. ton 
s priemernou kovnatosťou 32.98 " u Fe. Po

pri banských prácach sa tu realizovali aj 
vrty do hĺbky 300—400 m. 

Geologické práce zamerané na zhodno

tenie žilnej drahokovovej a polymetalic

kej mineralizácie boli orientované hlavne 
mimo ťažobných priestorov aktívnych 
banských prevádzok. V rokoch 1958 až 
1959 Polák overoval polymetalické rudy 
na žile Amália na Rozgrunde. Vrtné práce 
zasiahli len blízkopovrchové úrovne. 
V priestore rudných stĺpov sa zhodnotilo 
44,8 kt polymetalických rúd v kat. C2 
a 245 kt prognóznych zásob s kovnatos

ťou 0,47 % Pb, 4.74 % Zn, 0,1 % Cu, 
0,2 g/t Au a 44 g/t Ag. 
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V tomto období sa sledovali žilné štruk

túry aj v starom banskom revíre Rudno 
nad Hronom. Sprístupnenie starých ban

ských diel sledujúcich žilu Anna bez do

plňujúceho vrtného prieskumu neprinieslo 
novšie pozitívne výsledky. 

Veľmi zaujímavé poznatky pri overo

vaní drahokovovej mineralizácie zistil Po

lák (1959—1962) v priestore Baniek pri 
sledovaní žilného systému Rummel — Hof

fer. Na úrovni prognóznych zásob vrtmi 
overil 1 mil. ton rúd s priemerným ob

sahom 5,1 g/t Au a 42 g, t Ag. V tom istom 
čase na žile Ochsenkopf v kat. C2 zhod

notil 38 kt polymetalických rúd s obsa

hom 0,58 % Pb, 2,80 % Zn a 0,3 ° 0 Cu. 
Začiatky 60. rokov priniesli veľa nových 

regionálnych, ale aj lokálnych geologic

kých poznatkov. Pracovníci GÚDŠ Bra

tislava pod vedením Kuthana spolu s ko

lektívom VŠT Košice pod vedením Saláta 
a neskôr Rozložníka vykonali geologické 
mapovanie a ďalší výskum na zostavenie 
generálnej geologickej mapy územia ČSSR 
v mierke 1 : 200 000. Kodéra ucelene spra

coval priestorovú zonálnosť rudnej mine

ralizácie v štiavnickohodrušskom rudnom 
rajóne. V roku 1963 došlo k významnému 
objavu polymetalickej hydrotermálno

metasomatickej mineralizácie v priestore 
štiavnickej šachty Alžbeta, ktorý priniesol 
prvý poznatok o novom type zrudnenia. 

Neskôr sa do čela nového prúdu v geo

lógii dostal GÚDŠ, ktorý spolu s pracov

níkmi vysokých škôl (VŠT Košice, PF UK 
Bratislava) do roku 1970 uskutočnil regio

nálny ložiskový výskum v oblasti Štiav

nických vrchov, najmä v ich štiavnicko

hodrušskom rudnom rajóne. Výskum po

zostával z nového geologického mapovania 
v mierke 1 : 25 000, z mineralogickopetro

grafických a ďalších štúdií a z overenia 
tretieho rozmeru geologickej stavby. Zistil 
sa charakter a pozície podložia neovulkani

tov, vulkanickotektonického vývoja oblasti 
a vymedzila sa štiavnická kaldera a jej 

centrálna zóna •(Konečný, 1969). Dokumen

tovali to štruktúrne vrty série KOV 
a HDŠ do hĺbok 1200 až 1500 m od po

vrchu. Týmito vrtmi sa potvrdila hydro

termálnometasomatická polymetalická mi

neralizácia aj v priestore južného rudného 
poľa ložiska Banská Štiavnica (Burian, 
1970). Okrem nej sa našli ďalšie dva nové 
typy netradičného zrudnenia. 

Rozložník a Zábranský (1970) objavili 
vrtom HDŠ3 v doline Zlatno južne od 
Hodruše žilní kovoimpregnačnú minerali

záciu medi v skarnizovanom súvrství 
vrchného triasu, viazanú na prieniky žíl 
a dajok granodioritového porfýru. Burian 
(1970) v priestore južného rudného poľa 
ložiska Banská Štiavnica objavil polyme

talické a medené žilníkovoimpregnačné 
zrudnenie vystupujúce v medzižilných 
priestoroch v rôznych hĺbkových úrov

niach. Štruktúrne vrty preukázali aj znač

ný hĺbkový dosah zrudnenia, ktorý na 
viacerých miestach presahuje hĺbku 1300 m 
od povrchu. 

Uvedené a ďalšie poznatky priniesli 
úplne nový pohľad na perspektívnosť ce

lej oblasti. Na ich základe sa odvíja ďalšia 
stratégia vyhľadávania a geologického 
prieskumu. Začiatkom 70. rokov sa spra

covali prvé projekty prác na ložisku Ban

ská Štiavnica, prevažne pod úrovňou de

dičného obzoru v severnom, centrálnom 
a južnom rudnom poli. 

Týmto prácam predchádzalo spracovanie 
banskohistorickej štúdie z oblasti Piargu 
(Klubert, 1968), vyhľadávací prieskum 
v Banskej Štiavnici na úrovni dedičného 
obzoru, 3. a 5. hlbokého obzoru v priestore 
šácht Maximilian, Alžbeta, Emil a Michal. 
Klubert v rokoch 1965 až 1970 na žilách 
Ochsenkopf, Bakali, Terézia a Bíber overil 
1,5 mil. ton nových bilančných zásob 
v kat. Cl a C2. Z nich metasomatické 
rudy v priestore šachty Alžbeta na žile 
Bíber predstavujú 535,6 kt s kovnatosťou 
5,07 % Pb, 9,21 % Zn a 0,41 % Cu. V tom
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to období sa realizovali podzemné vrty, 
ktoré priniesli nové poznatky o hĺbkovom 
pokračovaní hlavných žilných systémov. 
Viaceré z nich (séria Mi) overili predtým 
mineralogický vymedzenú medenú zónu 
pod úrovňou dnešného 2. hlbokého obzoru. 
V nadväznosti na tieto práce boli realizo

vané vrty KOV43 a 44, ktoré overili po

kračovanie rudných štruktúr v severnej 
časti ložiska. Vrty ŠB1 až 4 sledovali po

kračovanie niektorých žilných štruktúr za 
dobývacím priestorom v južnom rudnom 
poli ložiska Banská Štiavnica. 

Postupne vznikala ucelená koncepcia 
rozvoja geologického prieskumu v celej 
oblasti, zameraná predovšetkým na overe

nie nových zdrojov polymetalických a me

dených rúd. Jej prioritná orientácia platí 
dodnes. Prvým smerom je vyhľadávanie 
a prieskum rudných zdrojov v ťažobných 
priestoroch. Druhým je orientácia geolo

gického prieskumu do oblasti mimo aktív

nej ťažby. 
Moško overil na úrovni dedičného ob

zoru v severnom rudnom poli ložiska Ban

ská Štiavnica na žilách Terézia. Ochsen

kopf a v menšej miere aj na žilách Bíber 
a Špitaler bilančné zásoby polymetalic

kých rúd v kat. C2 v množstve 955 kt 
s kovnatosťou 1.96 % Pb, 1,85 % Zn, 
0.17 % Cu, 0,15 g t Au a 12.4 g t Ag. 

Geologický prieskum v bani Rozália 
v Hodruši (uskutočnil ho Gavora v rokoch 
1974—1984 na úrovni 8. a 10. obzoru) ove

roval žilu Bakali, žilu Rozália a žilní

kovoimpregnačné polymetalické zrudne

nie medzi týmito žilami. Na žile Rozália 
podzemné vrty overili 841 kt medených 
rúd v kat. C2 s kovnatosťou 0,65 % Cu 
a 2.99 g t Ag. Na žile Bakali sa pred

bežne overilo 416.6 kt nových zásob v kat. 
C2 s kovnatosťou 0.66 % Pb, 1,42 % Zn. 
0,19 % Cu a 15,8 g t Ag. Predbežný 
prieskum polymetalického žilnikovoim

pregnačného zrudnenia vhodného na veľ

kokapacitnú ťažbu v kat. Cl a C2 overil 

418o kt zásob bilančných rúd nízkej kva

lity: 0,82 % Pb, 0,86 % Zn, 0,21 % Cu 
a 5.65 g/t Ag. Tieto, aj keď len počiatočné 
výsledky zásadne ovplyvňujú plánovaný 
rozvoj ťažby v závode n. p. Rudné bane 
v HodrušiHámroch. 

Geologický prieskum pod dedičným ob

zorom si vyžiadal výstavbu nových šácht 
a najmä odvodňovanie a vetranie. V máji 
1975 sa začala prevádzka na Novej šachte 
pri Sobove, prehĺbenej až po úroveň 
5. hĺbkového obzoru, t. j . o 380 m hlbšie 
ako dedičný obzor. 

V rokoch 1978 až 1979 sa vykonali geo

logické práce potrebné na projektovanie 
a realizáciu Novej odvodňovacej štôlne, 
smerujúcej od Hrona pri obci Voznica do 
Banskej Štiavnice na úrovni 220 m n. m. 
Išlo o geologickogeofyzikálne mapovanie 
a overenie trasy NOŠ na povrchu v dĺžke 
14 km šiestimi vrtmi do úrovne štôlne. 
Realizáciu NOŠ zabezpečuje n. p. Banské 
stavby Prievidza tunelovacím strojom 
Wirth s priemerom 3,25 m od roku 1980. 
V decembri 1986 mala štólňa dĺžku 10 km. 

S cieľom sprístupniť hlbšie časti rud

ných štruktúr v Hodruši a Banskej Štiav

nici sa v súčasnosti stavia niekoľko dôle

žitých banských diel. V bani Rozália 
v Hodruši sa z autotunela dlhého 720 m 
buduje nová slepá šachta, ktorá sprístupní 
5. hĺbkový obzor. V južnej časti ložiska 
Banská Štiavnica sa ukončila rekonštruk

cia šachty Maximilian a buduje sa nová 
šachta Roveň. Prepojenie týchto dvoch 
šácht umožní realizovať geologickoprie

skumné práce na úrovni dedičného a hlb

ších obzorov v južnom rudnom poli. 
Od roku 1986 sa plne rozvinul pred

bežný geologický prieskum na úrovni 
2. hĺbkového obzoru centrálneho rudného 
poľa ložiska Banská Štiavnica. Už prvé 
výsledky, zistené pri sledovaní hlavných 
žilných štruktúr, sú priaznivé. Potvrdili 
a upresnili naše predpoklady o pokračo

vaní rudných žilných systémov v prostredí 
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in t ruzívneho telesa granodiori tu, ktorý má 
priaznivé podmienky na tvorbu otvore

ných zlomových puklín s brekciovou vý

plňou rudných stlpov. Hrúbka prvého 
rudného stĺpa na žile Terézia sledovaného 
blízko hlavného prekopu Michal dosahuje 
16 až 18 m. Bilančné zrudnenie má poly

metalický charakter s vyšším podielom 
chalkopyri tu. 

Žila Bíber, overovaná v rovnakej 
hĺbke, má už mineralizáciu medenej zóny, 
zatiaľ čo žila Špitaler je podľa prvých vý

sledkov, podobne ako žila Terézia, poly

metalická. 
V posledných 16 rokoch sa geologický 

pr ieskum vykonáva na území mimo ťa

žobných priestorov. V rokoch 1971 až 1980, 
nadväzujúc na výsledky základného geolo

gického výskumu, sa overilo nové ložisko 
medenoporfýrových rúd skamového typu 
Zlatno (Burian et al., 1980; Burian. Smol

ka, 1982). Ložisko je geneticky i š t ruk túr 

ne spojené s malou intrúziou granodiori

tového porfýru, ktorá vnikla do spodnej 
etáže centrálnej zóny štiavnického s t ra to

vulkánu. Rudná zóna s pr iemerným obsa

hom medi 0,34 % je lokalizovaná v rovine 
prieniku intrúzie cez pestré súvrstvie 
vrchného tr iasu. Akumulácie medených 
rúd žilníkovoimpregnačného typu sú lo

kalizované v kontaktnometasomat ických 
CaMgskarnoch v plášti, ako aj vo vlast

nom telese intrúzie. Overené zásoby pred

s tavujú 66 mil. ton v kat. C2, z čoho 
18 mil. ton sú rudy s obsahom 0,6 % Cu. 

V rokoch 1975 až 1984 sa v širšom okolí 
hodrušskovyhnianskeho rudného poľa 
uskutočnil vyhľadávací prieskum vr tmi 
z povrchu. Bol zameraný na overenie hĺb

kového pokračovania hlavných žilných 
š t ruk tú r do optimálnej úrovne 1200 m od 
povrchu. Priniesol viaceré nové poznatky 
o geologickej stavbe a výsledné zhodnotil 
(Gavora, 1984) prognózne zdroje drahoko

vových rúd v rozsahu 3,5 mil. ton s prie

m e r n ý m obsahom 0,92 g/t Au a 74,07 g/t 

Ag spolu s 2.6 mil. ton polymetal ických 
rúd s kovnatosťou 1,14 % Pb, 1,06 % Zn, 
0,25 % Cu a 0,36 g/t Ag. Pr iamym dô

sledkom riešenia tejto pr ieskumnej úlohy 
je nový schválený projekt vyhľadávacieho 
prieskumu rudnej š t ruk tú ry J á n — Be

nedikty pri Vyhniach a riešenie smerného 
a hĺbkového pokračovania žily Bakali, 
ktoré sa realizuje od roku 1985. 

Od roku 1980 sa uskutočňuje vyhľadá

vací prieskum v priestore medzi obcami 
Rudno nad Hronom, Brehy a Pukanec 
s cieľom overiť geofyzikálne anomálie 
(Filo, 1980—1984) a výsledky prognózneho 
hodnotenia tejto oblasti počas etapy zá

kladného geologického výskumu realizo

vaného t ímom pracovníkov GÚDŠ pod ve

dením Brlaya a Lexu. Podľa overených 
poznatkov v oblasti vystupujú 3 typy m i 

neralizácie (Smolka et al.. v tlači). V blíz

kopovrchových podmienkach je evidovaná 
historicky známa drahokovová mineral izá

cia lokalizovaná v kremeňovokarboná to

vých žilách. Ďalej sa objavilo nové žilno

žilníkové polymetalické zrudnenie. ktoré sa 
v súčasnosti zhodnocuje. Vrty ho zachy

tili v dĺžke okolo 1000 m, pričom smerné 
možno jeho rozsah predpokladať až do 
3 km. Hrúbka zrudnených úsekov je v roz

medzí od 2 do 10 m, hĺbka od 300 do 
620 m. Zrudnenie má bilančný vývoj. 
V hlbších úrovniach bola zistená medeno

porfýrová mineralizácia s obsahom medi 
do 0,6 °, o, ktorá pre malý rozsah nemá 
zatiaľ priemyselný význam. 

Do roku 1991 sa má prehodnotiť povrch 
centrálnej zóny štiavnického s t ra tovulká

nu na ploche 125 km. Pomocou apl ikova

ných geologických, geochemických a geo

fyzikálnych metód tu budú vyčlenené kon

krétne prognózne plochy s indikáciami 
najmä netradičných typov zrudnenia. Po 
vyhodnotení jednotl ivých území sa pr ie

bežne spracujú nové návrhy na overenie 
pozitívnych výsledkov. 

Od roku 1986 sa začal realizovať vyhľa
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dávaci prieskum v takto vymedzenom 
území medzi obcou Vysoká a kótou Se-
mentlov. Je zameraný na možný výskyt 
žilníkovoimpregnačnej mineralizácie me

deného a polymetalického typu v prostredí 
prieniku malej intrúzie granodioritového 
porfýru cez podložie a spodnú etáž neo

vulkanitov podobne ako na ložisku Zlat

no. 
Doterajšie priaznivé a v mnohom aj pre

kvapivé výsledky geologického prieskumu 
v Štiavnických vrchoch potvrdzujú správ

nosť orientácie geologických prác do tejto 
oblasti. Už terajšie poznatky dovoľujú 
v závislosti od technických možností kon

centrovať geologickoprieskumné práce do 
hlavných uzlov podľa dôležitosti a postup

ne zvyšovať ich kapacitu urýchľovaním 
rozvoja geologického prieskumu. Táto čin

nosť priamo nadväzuje na prípravu roz

siahlejšej ťažby rúd farebných a drahých 
kovov, najmä v spojitosti s výstavbou do

mácej základne hutníckeho spracovávania 
koncentrátov v Bruntáli. 

Kremnické vrchy 

Rudný rajón Kremnických vrchov je 
historicky známym významným nositeľom 
drahokovovej mineralizácie (kremnické 
rudné pole v centrálnej časti rajónu) 
a monometalickej ortuťovej mineralizácie 
(malachovské rudné pole vo východnej 
časti rajónu). Ťažba ortuťových rúd tu 
bola zastavená už začiatkom 19. storočia, 
ale kremnické AuAg rudy sa intenzívne 
ťažili až do roku 1970. kedy bola ťažba 
vzhľadom na vtedajšie nízke ceny drahých 
kovov zastavená. 

V uplynulých 35 rokoch, teda v období, 
keď môžeme hovoriť o geologickom 
prieskume v dnešnom slova zmysle, tu 
možno vyčleniť 3 etapy prieskumu. 

Začiatkom 50. rokov sa prvé prieskum

né práce v Kremnických vrchoch sústre

ďujú do bezprostrednej blízkosti známych 

ložísk (Kremnica), resp. do miest už opus

tených výskytov (Malachov). Tieto práce 
obmedzeného rozsahu a zamerané výlučne 
na momentálne potreby ťažby v Krem

nici, resp. na obnovovanie starých ban

ských prác na Hg rudy. pochopiteľne, ne

mohli priniesť nové konkrétne výsledky 
v podobe väčších prírastkov zásob či no

vých názorov na perspektívy prieskum

ných objektov. 
V druhej etape geologickoprieskumnej 

činnosti (1959—1969) sa na území Krem

nických vrchov realizujú prvé fázy vyhľa

dávacieho prieskumu, zamerané na ortu

ťovú mineralizáciu (Knésl et al.. 1972). Na 
ložisku Kremnica sa na úrovni vyhľadá

vacieho^ prieskumu skúma ložisko pripo

vrchových drahokovových rúd Sturec 
v centre poľa a výskyt Sb mineralizácie 
v podloží I. kremnického žilného systému. 

Výsledkom systematického vyhľadáva

nia Hg mineralizácie (hlavne šlichová 
prospekcia vodných tokov celého pohoria 
a priľahlých oblastí) bola identifikácia 
radu užšie lokalizovaných sekundárnych 
mechanických aureôl HgS v malachov

skom poli (Veľká studňa, Dolná skala, 
Nemecký vrch. Trávny Zdiar). ale i v ďal

ších oblastiach (Kopernica, Čertov vrch, 
Turček, Cerová a rad ďalších). 

Vyhľadávacím prieskumom na ložisku 
Šturec bolo overených cca 1,5 mil. ton 
drahokovových rúd v kat. zásob C2 
s priemerným obsahom okolo 2.2 g t Au 
a 15 g t Ag a niekoľko desiatok tisíc ton 
Sb rúd priemernej kovnatosti okolo 2 " i, Sb, 
ktoré boli v rokoch 1970 až 1972. počas 
likvidácie kremnického zlatorudného ba

níctva, aj vyťažené (Reimont. 1969). 
Ďalším medzníkom prieskumnej činnosti 

je rok 1969, keď sa utvoril SGÚ. Prieskum 
začal riešiť úlohy v súlade s celonárod

nou a celoštátnou koncepciou rozvoja do

máceho surovinového bohatstva, a nie iba 
s momentálnymi záujmami ťažobných 
podnikov. 
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Celá geologickoprieskumná aktivita je 
koordinovaná a úzko súvisí s prácami zá

kladného geologického a geofyzikálneho 
výskumu. V Kremnických vrchoch to boli 
hlavne práce ÚÚG (Fiala, 136i), GÚDS 
(Konečný et al.. 1983; Stohl, 1976) a Geo

fyziky (Konečný et al., 1973). Základný 
ložiskový výskum vykonali pracovníci 
PF UK Bratislava (Bôhmer et al., 1976). 
Zásadný obrat v nazeraní na perspektívy 
kremnického drahokovového poľa zname

nali práce Bôhmera a jeho spolupracovní

kov: dali podnet na renesanciu prieskum

nej činnosti koncom 70. rokov, t. j . v ob

dobí po uzavretí kremnického baníctva. 
Cenné poznatky o geologickoložiskovej 
stavbe kremnického ložiska prinášajú 
v poslednom období i práce Rudnýcn 
baní. závod Kremnica (Stubňa, 1985). 

Monometalické ortuťové rudy 

Výsledkom intenzívnej prieskumnej čin

nosti zameranej na vyhľadávanie a overo

vanie ortuťovej mineralizácie bolo vyhľa

danie a preskúmanie priemyselného ložis

ka Veľká studňa, ktoré sa v súčasnosti už 
ťaží. Ložisko leží v centrálnej časti mala

chovského poľa a je vyvinuté v prostredí 
strednoeocénnych karbonatických pieskov

cov v podloží neovulkanickej formácie 
Zlatej studne vrchnobádenského veku. 
Zrudnenie tvorí rumelka sprevádzaná ma

lými množstvami pyritu, markazitu a ar

zenopyritu. Rudná mineralizácia je vyvi

nutá v podobe nepravidelných žilníkov 
a impregnácií, ktoré miestami vytvárajú 
hniezda a zhluky bohatej rudy, a je via

zaná takmer výhradne na rozpadavé kar

bonatické pieskovce, resp. na karbonatic

ké brekcie vyvinuté v JZ časti ložiska. 
Pokiaľ sa rudná mineralizácia vyskytuje 
i v paleogénnych zlepencoch, tak iba 
v puklinovej forme a má podstatne menší 
ekonomický význam (Knésl, 1979). Im

pregnačnožilníkové zrudnenie má vše

smerný charakter a výraznú väzbu na lo

kálne litologické faktory. Optimálnym 
prostredím na vyzrážanie rumelky z ortu

ťonosných roztokov boli karbonatickó pies

kovce a dolomitické brekcie paleogénneho 
súvrstvia v bezprostrednom podloží paleo

génnych ílovcov (litologické faktory). Vý

znamnú úlohu pri formovaní vhodného li

tologického prostredia zohrali tektonické 
pohyby, počas ktorých sa karbonatické 
pieskovce a dolomitické brekcie podrvili. 

Bilančné ortuťonosné teleso je západo

východného smeru, z obidvoch strán tek

tonicky ohraničené. Severným i južným 
smerom je ohraničenie ložiska nevýrazné, 
dodatočnými prieskumnými prácami Rud

ných baní sa v poslednom období zistilo, 
že ďalšie rudné zásoby môžeme predpo

kladať južným smerom. Mocnosť zrudne

nia v rámci telesa kolíše od 2 do 20 m, 
kvalita zrudnenia vnútri telesa je mimo

riadne variabilná. Kovnatosť tzv. hluchých 
úsekov dosahuje stotiny % Hg, kovnatosť 
najbohatších úsekov nezriedka presahuje 
i 1 % Hg. Ložisko bolo preskúmané po

vrchovými vrtmi a následne kombináciou 
banských prác a podzemných málojadro

vých vrtov až na úroveň zásob kat. Cl. 
Celková kapacita ložiska prevyšuje 500 000 
ton rudy s priemernou kovnatosťou medzi 
0,15 až 0,20 % Hg. Banskotechnické pod

mienky ložiska komplikujú svahové a kry

hové deformácie v nadloží ložiska. 
V malachovskom poli sa zistili ďalšie 

ortuťonosné štruktúry analogického cha

rakteru (Dolná skala, Pri jazere), resp. vy

vinuté v karbonatických horninách mezo

zoika (Trávny Zdiar, Nemecký vrch). Naj

perspektívnejšie sa javí výskyt Nemecký 
vrch, kde ortuťová mineralizácia v podobe 
impregnácií rumelky je viazaná na choč

ské dolomity triasového veku rozpadajúce 
sa na piesok (Knéslová et al., 1983). 

Na južnom okraji kremnického poľa pri 
Kopernici bol zistený a preskúmaný odliš

ný typ Hg mineralizácie — v podobe po
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vlakov a žilníkov rumelky v intenzívne 
silicifikovaných ryolitových horninách 
charakteru sekundárnych kvarcitov sar
matského veku. Pre malé rozmery a po
vrchovú deštrukciu výskyt nemá praktic
ký význam, v širšom okolí však existujú 
možnosti vyhľadania analogických výsky

tov väčšieho rozsahu. 

Drahokovová mineralizácia 

Vyhľadávací prieskum na drahokovovú 
mineralizáciu sa v kremnickom rudnom 
poli realizuje od roku 1979. Je zameraný 
jednak na vyhľadávanie pripovrchových 
drahokovových rúd v severnom i južnom 
pokračovaní ložiska Sturec (v súlade s ťa

žobným prieskumom a ťažobnými zámermi 
Rudných baní na tomto ložisku), jednak 
na zistenie hĺbkového pokračovania žíl 
I. kremnického systému v severnej časti 
poľa a na orientačné zisťovanie perspek

tív žíl III. systému v západnej časti poľa. 
V ložisku Sturec, reprezentovanom pri

povrchovými časťami niekoľko desiatok m 
mocných kremenných žíl s drahokovovou 
mineralizáciou I. žilného systému v cen

trálnej časti poľa (žily Schrämen a Hlav

ná, v minulosti intenzívne exploatované), 
sa už koncom 8. 5RP začne pokusná, po

stupne sa zvyšujúca povrchová ťažba. Zá

soby tohto ložiska činia niekoľko miliónov 
ton rudy. dosahujú priemernú kovnatosť 
okolo 1,5 g. t Au a 10 až 15 g t Ag a sú 
overené v kat. zásob Cl a C2 (Stubňa, 
1985). 

Severné smerné pokračovanie ložiska je 
predmetom prieskumných prác (kombiná

cia banských prác a podzemných vrtov), 
ktoré tu budú ukončené v roku 1990. Ich 
doterajšie výsledky, aj keď ukazujú na 
podstatne menšiu mocnocť žil a na nepra

videlnejšiu distribúciu Au a Ag, dovoľujú 
predpokladať, že sa tu podarí zabezpečiť 
niekoľko ďalších mil. ton AuAg rúd bi

lančných obsahov. V južnom pokračovaní 

ložiska Sturec smerné pokračovanie mine

ralizácie overovali prieskumné práce 
orientačného charakteru (ryhy, povrchové 
vrty). Na rozdiel od predchádzajúcich vý

sledkov (Reimont. 1969) sa tu zistili bi

lančné úseky drahokovovej mineralizácie. 
Oproti štureckému ložisku je tu o niečo 
nižší obsah Ag, žily sú menšej mocnosti 
a sú sklonené na západ. 

Hĺbkový vrtný prieskum v severnej 
časti kremnického poľa (okolie Kremnic

kých Baní) potvrdil, že žily I. systému tu 
pokračujú do hĺbkových úrovní pod 
Hlavnou dedičnou štôlňou (270 m n. m.), 
t. j . do spodnej časti zlatostudnianskej for

mácie budovanej intruzívnymi horninami 
charakteru dioritov. gabrodioritov až ga

bier. Smerom do hĺbky tu súčasne do

chádza k výrazným kvalitatívnym zme

nám rudnej mineralizácie v prospech Ag 
a polymetalickej mineralizácie. Zatiaľ čo 
polymetalickú mineralizáciu tu tvorí pre

važne klasická asociácia stredoslovenských 
neovulkanitov (galenit, sfalerit, chalkopy

rit: Knésl, Veľký, 1984), v poslednom ob

dobí sa zistilo (Mafo et al.. 1987), že 
časť obsahov Ag je tu viazaná na teluridy 
(hlavne hessit). Prítomnosť teluridov 
striebra na kremnickom ložisku, ktorá tu 
doteraz nebola známa, môže mať v bu

dúcnosti i praktický význam. 
Priemerná kovnatosť v minulosti ťaže

ných častí žíl I. žilného systému v pries

tore Kremnických Bani (šachta Anna) sa 
pohybovala v rozmedzí 2 až 4 g/t Au pri 
približne desaťnásobnom obsahu Ag. 
V hĺbkových úrovniach okolo a pod Hlav

nou dedičnou štôlňou sa znižuje priemer

ný obsah Au (od 0.3 do 1.6 g t), pod

statne sa zvyšuje obsah Ag (50 až 250 g t), 
Pb, Zn a hlavne Cu. Rudnú výplň možno 
charakterizovať ako komplexnú drahoko

vovopolymetalickú rudu. ktorej ekono

micky najcennejšou zložkou je Ag a kto

rej súčasťou je priemyselný obsah Au. Cu, 
Pb a Zn. Dosiaľ overené kvantifiko
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vane prognózne zdroje kat. Pl a P2 
s priemerným prepočítaným obsahom Ag 
okolo 90 g/t, v množstve prevyšujúcom 
10 mil. ton rudy sa nachádzajú v hĺbkach 
od 400 do 1100 m pod súčasným povrchom 
a predstavujú potenciálny možný zdroj 
koncentrátu pre budovaný hydrometalur

gický kombinát v Bruntáli. 
V okrajových častiach kremnického ra

jónu boli v posledných rokoch zistené 
i významnejšie indície medenoporfýrovej 
mineralizácie (Knésl et al., 1986). V sa

motnej oblasti kremnického poľa sa prí

tomnosť medenej mineralizácie a spora

dicky i molybdenitu konštatovala i v in

truzívnych horninách zlatostudnianskej 
vulkanickej formácie v medzižilných 
priestoroch I. žilného systému. Geoche

mické a geofyzikálne indície medenopor

fýrovej mineralizácie sa zistili hlavne 
v západnej časti Kremnických vrchov 
(okolie Rematy) a na severe rajónu (širšie 
okolie Turčeka). 

Ďalšie rudné rajóny stredoslovenských 
neovulkanitov 

Metalogeneticky perspektívne územie 
v širšom okolí Pukanca, kde sa v súčas

nosti uskutočňujú rozsiahle vyhľadávané 
práce (súčasť novobanskokľakovského 
rudného rajónu), je opísané v časti o geo

logickoprieskumnej činnosti v Štiavnic

kých vrchoch. Ďalšie oblasti stredosloven

ských neovulkanitov (zvyšok novobansko

kľakovského rudného rajónu, rudný rajón 
Poľana — Javorie v zmysle Ilavského, 
1976) boli v uplynulých 35 rokoch skú

mané iba okrajovo, a to hlavne v období 
počiatkov prieskumu v 50. rokoch. V sú

lade s koncepčnými cieľmi slovenskej 
geológie po roku 1969 sú tieto územia 
predmetom prác základného geologického 
a ložiskového výskumu. Rozsiahlejšie 
prieskumné práce sú tu naplánované až 
v 9. 5RP. 

Novobanské drahokovové žily, v minu

losti pomerne intenzívne exploatované, 
boli objektom iba rekognoskačných prie

skumných prác, ktoré, pochopiteľne, ne

mohli priniesť zásadnejšie zmeny v názo

roch na neperspektívnosť tohto ložiska. 
Prieskumné práce nepatrného rozsahu sa 
v 50. až 60. rokoch realizovali tiež v okolí 
vyťaženého ložiska rúd farebných kovov 
Ján Nepomucký pri Veľkom Poli, v oko

lí výskytu Cu v Kuliarovej doline a rý

dzej síry pri Kalinke v Javorí. 
Počas šlichovacích prác v Kremnických 

vrchoch bola zošlichovaná i oblasť pohoria 
Vtáčnik, predtým orientačne i Poľana 
(Knésl et al., 1972). Boli identifikované 
viaceré mechanické sekundárne aureoly 
HgS (najvýraznejšia pri Cerovej vo Vtáč

niku) a nevýrazné anomálie Au (okolie 
Prochota). Prospekčný význam zistených 
anomálií sa zatiaľ bližšie neskúmal. 

Ďalšie smery rozvoja geologického prie

skumu v stredoslovenských neovulkanitoch 

V roku 1984 sa zdroje v oblasti stre

doslovenských neovulkanitov na základe 
komplexného prehodnotenia doterajších 
geologických, ložiskových, geofyzikálnych 
a ďalších poznakov prognózne zhodnotili 
prvý raz. Ako hlavné prognózne oblasti 
kontrastne vystupujú širšie územia Štiav

nických a Kremnických vrchov, kde sú 
najväčšie predpoklady ďalšieho rozvoja 
domácej surovinovej základne rúd fareb

ných a drahých kovov. Pozoruhodné sú 
tiež poznatky o možnej prítomnosti netra

dičných surovín hliníka v oblasti strato

vulkánu Javorie. 
Geologický prieskum v Štiavnických 

vrchoch v období najbližších 10 až 15 ro

kov sa bude rozvíjať v zmysle koncepcie 
Slovenského geologického úradu. Prioritne 
sa zameriava na vyhľadávanie a prieskum 
centrálnej zóny štiavnického stratovulká

nu, hlavne na hlbšie úrovne ložiska Banská 
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Štiavnica v jeho centrálnom a južnom rud
nom poli, ako aj v priestore bane Rozália 
v Hodruši. V tomto období bude ukon
čená Nová odvodňovacia štólňa. nové 
šachty Roveň a Rozália. Rovnako sa 
ukončí a zhodnotí predbežný prieskum na 
2. hĺbkovom obzore v centrálnom rudnom 
poli z Novej šachty v Banskej Štiavnici. 
V celej šírke sa rozvinie vyhľadávací 
prieskum na dedičnom obzore južného 
rudného poľa s využitím šachty Maximi

lian a Roveň, lokalizovaných v katastri 
obce Štiavnické Bane. 

V priebehu najbližších 5 až 8 rokov sa 
predpokladá ukončiť vyhľadávací prieskum 
na polymetalickej rudnej štruktúre Ján — 
Benedikty pri Vyhniach. Po zhodnotení 
vyšších etáp prieskumu a ich očakávaných 
pozitívnych výsledkov pribudne v Štiav

nických vrchoch ďalšia nová ťažobná ka

pacita pre domáce hutnícke spracovávanie 
týchto rúd v Bruntáli. 

V roku 1991 sa ukončí komplexné geo

logickogeofyzikálne prehodnotenie po

vrchu centrálnej zóny štiavnického strato

vulkánu a jej blízkeho okolia v mierke 
1 : 10 000. zavŕšené novou geologickou 
a prognóznou mapou rovnakej mierky. 
V nadväznosti na túto úlohu sa ukončí vy

hľadávací prieskum zameraný na overenie 
lokality Vysoká — Sementlov. Rozvinú sa 
geologické práce na ďalších lokalitách vy

medzených podľa stupňa dôležitosti na zá

klade komplexného prognózneho zhodno

tenia širšieho sledovaného územia. 
Predpokladá sa začiatok vyhľadávacieho 

prieskumu kombinovanou metodikou po

mocou banských a vrtných prác na poly

metalickej rudnej štruktúre pri Pukanci, 
kde očakávame i overenie nových zásob 
drahokovových, hlavne strieborných rúd. 

V Kremnických vrchoch sa prvoradá po

zornosť bude venovať centrálnej časti 
kremnického poľa, kde v súlade s ťažob

nými zámermi závodu Rudné bane Krem

nica bude do roku 1990 preskúmané na 
úrovni zásob kat. C2 severné i južné 
smerné pokračovanie ložiska Sturec. 

Záverečnou správou s kvantifikovaný

mi prognóznymi zdrojmi kat. Pl sa v roku 
1988 ukončí vyhľadávací prieskum v se

vernej časti poľa, kde doterajšie výsledky 
poukazujú na reálnu možnosť overenia 
priemyselných zdrojov komplexných dra

hokovových polymetalických rúd v hĺb

kovom pokračovaní I. žilného systému. 
Súčasne sa touto úlohou získajú základné 
poznatky o hydrogeologických pomeroch 
pod Hlavnou dedičnou štôlňou, čo vytvorí 
predpoklady pre zásadné prieskumné rie

šenie hlavných prognóznych kapacít krem

nického ložiska, ktoré sa nachádzajú v hĺb

kových úrovniach, ktoré predchádzajúca 
ťažba nedosiahla. Uvažuje sa. že hĺbkový 
prieskum v oblasti Kremnice sa začne 
v rokoch 1989 až 1990 (zahustenie povrcho

vých vrtov, rekonštrukcia šachty Ľudovi

ka, banský prieskum) s cieľom zabezpečiť 
dostatočné prírastky zásob klasických dra

hokovových rúd pre kontinuálne pokračo

vanie ich ťažby po roku 2000, keď sa vy

ťaží ložisko Sturec. Hlavným cieľom tých

to prác by však malo byť postupné vyhľa

dávanie a overovanie komplexných draho

kovových polymetalických rúd, ktoré by 
po roku 2000 mohli predstavovať zdroj 
koncentrátov pre Bruntál. 

V súlade s výsledkami prognózovania 
medenoporfýrových rúd v celej oblasti 
stredoslovenských neovulkanitov a s dote

rajšími poznatkami z ich vyhľadávania sa 
v najbližšom období vykoná prieskum za

meraný na vyhľadávanie ich primárneho 
zdroja, a to hlavne v Remate a Turčeku. 

Ďalšie prieskumné práce, ktoré zabez

pečia nové prírastky zásob, sa predpo

kladajú južne a západne od ťažobného lo

žiska Hg rúd Veľká studňa v 8. 5RP. 


