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MeTa.i.iorene3nc H py^nbie tpopMamiH pyrraoro paňona PeMeTCKe Taivine, 
BocTowiian CioBanim 

B paôOTe nana oueHKa flByM py/iOHOCHbiM CTpyKTypaiw, KOTOpwe npoc
TpaHCTBCHHo iipHypoHeHw neHTpajibHMM By^KaHHMecKMM 30HaM MopcKe 
OKO H nopyScKMii noTOK. OfJe CTpyKTypu aBJíaiOTca HOCMTCJMIVKI nojiw
MeTajmqecKoii (>Kejie30, CBHHCII,, ITMHK, cepefjpo, cypbiua) M pe«KOMeTajib

HOÍÍ (MOJIMSfleH, BMCMyT, OJIOBO, TeJiyp) MHHepajIH3aqHM. COCTaBHOM laCTbK) 
pyflOHOCHbix cTpyícryp B n,eHTpajibHOií 30He Mopcxe OKO aBJiaeTCa nojiM
MeTajiHMecKoe MecTopoameHHe PeiweTCKe Taivipe, KOTopoe MivieeT 80 % 
py^Hbix yHacTKOB npnypoqeHbix JKMJIBHMM TejiaM flwopnTOBbix nop<pnpoB. 
BpeweHHoe pa3BMTiie srwreHeTimecKoii MHHepanH3au,Hji aBjiserca oTpa
aceHMeivi aianoB HeoreHHoro MaraaTMHecKoro pa3BMTMa. Caiviaa Bwpa3ii
TejibHaa nojiHMeTajnmecKaa MMHepajiM3anMa CBa3aHa c BepxHecapiviaTCKHM 
STanoM MarMaranecKoro pa3BHTHa. noJWMeTaJiHHecKoe MecTopojKfleHne 
PeMeTCKe ľaivipe npnypo^cHo K rpynne nopcpwpOBwx pyflHbix MecTopo>K
fleHMíi. 

Metal logenesis and ore fo rmat ions of the Remetské H á m r e ore field, 
Vihor la t Mts., Eas te rn Slovak ia 

Metal logenet ic charac te r i s t i c s a re given for t w o signif icant ore bea r ing 
s t ruc tu re s area l ly cover ing t he cen t r a l volcanic zones Morské oko a n d 
P o r u b s k ý potok. Both s t r u c t u r e s a r e ca r ry ing base me ta l (Fe, Pb , Zn 
Ag, Sb) and r a r e  m e t a l (Mo, Bi, Sn, Te) ores. The Remetské H á m r e 
base me ta l deposi t is p a r t of this ore bea r ing zone in the Morské oko 
cen t ra l volcanic zone, w h e r e 80 % of ore bodies a r e located in dior i te 
porphvr i t e dykes . Chronologica l deve lopmen t of epigenet ic minera l i za 
t ion reflects t he s tages of m a g m a t i c evolut ion in Neogene t ime. T h e 
most signif icant o r e  b e a r i n g processes a r e those re la ted wi th t he U p p e r 
S a r m a t i a n stage of m a g m a t i s m . T h e Remet ské H á m r e base meta l 
deposit is classified into the group of porphy ry  type ore deposits . 

N a r u d n é s u r o v i n y n a j b o h a t š í m ú z e m í m m e a k o r u d n é p o l e R e m e t s k é H á m r e . N a 
V i h o r l a t s k ý c h v r c h o v p o d ľ a s ú č a s n ý c h z á k l a d e v ý s l e d k o v d e t a i l n é h o g e o l o g i c k é 

p o z n a t k o v j e v u l k a n i c k o  t e k t o n i c k á d e p r e  h o m a p o v a n i a a v ý s l e d k o v k o m p l e x u d e 

s ia c e n t r á l n e h o V i h o r l a t u , k t o r é d e f i n u j e  t a i l n ý c h g e o c h e m i c k ý c h a g e o f y z i k á l n y c h 
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prác sme tu vymedzili dve význačné rudo

nosné š t ruktúry , ktoré zodpovedajú cen

t rá lnym vulkanickým zónam Morské oko 
a Porubský potok. Obe vulkanicko tekto

nické š t ruk túry sú nositeľmi polymetal ic

kej (Fe, Pb, Zn, Ag, Sb) a vzácnokovovej 
(Mo. Bi, Sn. Te) mineralizácie, overenej 
v centrálnej vulkanickej zóne Morské oko 
technickými (vrtnými) prácami. Ich vý

sledky sú zhrnu té v záverečnej správe 
Bacsóa et al. (1985). Mineralogická charak

teris t ika je v práci Ďuďu (in Bacsó et al., 
1985). Z archívnych údajov sú z tejto ob

lasti len velmi sporadické záznamy o ťaž

be a tavbe chudobných hemati tových 
a l imonitových železnatých rúd v oko

lí Remetských Hámrov, Zemplínskych 
Hámrov, Vinného, T m a v ý pri Laborci 
(Figna, 1952). 

Geologická pozícia rudného poľa Remetské 
Hámre 

Rudné pole zahŕňa litologicky, tektonic

ky a mineralogický pestrú zónu s t ra to

vulkánu Morské oko, ktorá sa kryje s vul

kanickotektonickou depresiou centrálneho 
Vihorlatu. Rudonosné, hydrotermálne in

tenzívne zmenené geologické š t ruk tú ry vy

stupujú na významnom tektonickom uzle, 
na ktorom sa zbližuje niekoľko tektonic

kých jednotiek vyššieho r ádu : humensko

u^horodský hrast mezozoických súvrství, 
elevácia pieninského bradlového pásma, 
vrásové súvrstvie vonkajšieho magurského 
paleogénu a neogén zakarpatského vnú

torného priehybu. 
Tieto tektonické jednotky majú SZ—JV 

východokarpatský smer, kým nadložné 
vulkanické š t ruktúry , akým je vulkanic

kotektonická depresia centrálneho Vihor

latu, parazi tné a bočné vulkány (Sokolský 
potok, Vihorlat, Lysák) a s t ra tovulkán 
Kyjov, sú umiestnené na SV—JZ usmer

nených zlomoch vrbnického (západokar

patského) systému. 

Rudonosná š t ruk túra centrálnej vulkanic

kej zóny Morské oko 

Nachádza sa v centre územia vulkanic

kotektonickej depresie centrálneho Vihor

latu. V južných častiach rudonosného úze

mia vystupuje polymetalická mineralizácia 
(typ Remetské Hámre), v severnej časti sú 
hlavné výskyty vzácnokovovej mineral i 

zácie a telies sekundárnych kvarcitov 
a alumometasomat i tov (obr. 1). 

\ Zemplínske Hámre 

Sninský kameň 

i 
<Wa!ažkovce 

ot rogon —Q) j 

Trstie ' e»Sjyaskala, 

Vihorlat M i f e t e í ^ * * ^ ■ > VackovaJútó-V 

1000m 0 1 2km Remeteké Hámre 

Obr. 1. Situačná schéma rudného poia Re
metské Hámre. 1 — polymetalické ložisko Re
metské Hámre, 2 — rudonosná štruktúra 
V priestore centrálnej vulkanickej zóny Mor
ské oko, 3 — rudonosná štruktúra v centrál
nej vulkanickej zóne Porubský potok, 4 — 
hranice rudného poia Remetské Hámre 
(vulkanickotektonickej depresie centrálneho 
Vihorlatu). 
Fig. 1. Sketch map of the Remetské Hámre 
ore field. 1 — the Remetské Hámre base
metal deposit, 2 — orebearing structure 
within the Morské oko central volcanic zone, 
3 — o r e bearing structure in the Porubský 
potok central volcanic zone, 4 — limits of the 
Remetské Hámre ore field (volcanotectonic 
depression of the Central Vihorlat Mts.). 
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Polymetalická mineralizácia 

Polymetalickú mineralizáciu reprezen

tuje ložisko*Remetské Hámre. Je to prvá 
akumulácia polymetalických rúd nájdená 
vo Vihorlatských vrchoch. Ložisko sa na

chádza 6 km severne od obce Remetské 
Hámre juhozápadne od jazera Morské oko 
v centre vulkanickotektonickej depresie. 
Hlavné rudné telesá sú umiestnené na 
myslenej spojnici kót Lysák (821,0) a Tri 
tably (823,2) približne na miestach, kde 
táto spojnica križuje doliny potokov Cre

mošná a Skalný. Územie ložiska bolo pre

skúmané v rokoch 1970—1985 komplexom 
detailných geologických, geochemických 
a geofyzikálnych prác. Hĺbkovo sa ložis

kové územie overilo systémom osemnás

tich vrtov. 
Celá severojužná rudonosná štruktúra 

včítane výskytov vzácnokovovej minerali

zácie má smernú dĺžku 2,5 km a šírku 
1,0—1,8 km. Z toho samotné územie poly

metalického ložiska Remetské Hámre má 
vrtmi overenú dĺžku 1450 m, šírku 400 až 
700 m. Štruktúrne sa obe rudné minera

lizácie nachádzajú v priestore lokálnej 
severojužnej zlomovej zóny medzi kótami 
Lysák na juhu a Tri tably na severe. Hor

ninová výplň zlomovej zóny je voči svoj

mu okoliu poznateľné viac tektonicky aj 
autoklasticky porušená. Všetky horniny 
výplne sú intenzívne hydrotermálne pre

menené (propylitizované, inde argilitizo

vané, silicifikované, turmalinizované, py

rotinizované alebo pyritizované). Zlomová 
zóna sa prejavuje tiež významnými pôd

nogeochemickými anomáliami prvkov Pb, 
Zn, Ag, Mo, Bi, Sn a Hg (obr. 2, 3, 4). 

Z hľadiska geologickej stavby má lo

žiskové územie tri výrazne rozdielne sek

* Termín rudné ložisko a ostatná v člán
ku uvádzaná metalogenetická terminológia je 
použitá podía definícií: Ilavský, J., Slavkay, 
M. 1980: Súčasná metalogenetická terminoló
gia. Miner, slov., 12, 131—148. 

tory, z ktorých južný a stredný je bez

prostredným priestorom vrtmi zisteného 
polymetalického ložiska. Posledný, sever

ný sektor je územím prejavov vzácnoko

vovej mineralizácie a miestom výskytov 
telies sekundárnych kvarcitov a alumo

metasomatitov. 
Južný sektor ložiskového územia sa na

chádza južne od potoka Cremošná po 
myslenú východozápadnú čiaru cez Vac

kovu lúku. Tvorí ho stratovulkanický 
komplex zmenených láv pyroxenických 
andezitov a lapilovopemzových tufov, 
ktoré zaraďujeme do komplexu Okna — 
Valaškevcé (tab. 1). V podloží týchto vul

kanitov sú kriedové slienité pieskovce 
a slieňovce pieninského bradlového obalu, 
overeného vrtmi RH5, RH7, RH18, 
RH19, ktoré vo vulkanogénnom komple

xe navŕtali do 1,0 m hrubé a v sedimentár

nom podloží do 1,5 m hrubé polohy poly

metalického zrudnenia. 
Stredný sektor ložiskového územia 

možno na juhu vymedziť potokom Cre

mošná, na severe myslenou východozá

padnou čiarou cez kótu Hlinka (712,0). Do 
hĺbok 600—750 m ho tvoria telesá zmene

ných pyroxenických andezitových porfý

rov z ich autoklastických a tektonických 
brekcií. V hlbších častiach územia boli 
navŕtané roje žíl zmeneného pyroxenic

kého dioritového porfýru a žila amfibo

lického granodioritového porfýru, ktoré 
prerážajú cez kontaktne zmenené ílovce, 
porcelanity. Vrty RH4, RH8, RH12, 
RH15, RH16 tu prevŕtali 1,0 m až 7,0 m 
vertikálne mocné rudné telesá. 

Severný sektor rudnej štruktúry bez

prostredne nadväzuje na stredný sektor 
a na severe siaha po východozápadnú 
myslenú spojnicu kóty Motrogon (1017,9) 
— Morské oko. Pri povrchových častiach, 
do hlbok 500—600 m, je budovaný extru

zívnym telesom zmenených pyroxenických 
andezitových porfýrov (okolie kóty Hlin

ka), telesami sekundárnych kvarcitov 
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Obr. 2. Geologická mapa rudného poia Remetské Hámre. Kvartér: 1 — zosuvy, 
2 — pokryvné útvary. Stratovulkán Morské oko, IV. etapa magmatizmu: lávy 
a extrúzie komplexu Motrogon — Tŕstie: 3 — extrúzie pyroxenického andezitového 
porfýru, 4 — extrúzie a krátke lávové prúdy bázického a kyslého pyroxenického 
andezitu. III. etapa magmatizmu (vrchný sarmat): 5 — kontaktne metamorfované 
ílovce a pieskovce ŕporcelanity), 6 — sekundárne kvarcity a Al-metasomatiťy, 7 — 
žilníky až žily FePbZnAg sulfidickej mineralizácie: a — overené, b — predpo
kladané. Intruzfvny komplex Morské oko: 8 — ústredné plutonické telesá pyroxe
nického dioritového porfýru a dioritu, 9 — žilné telesá (roje) pyroxenických diori
tových porfýrov, 10 — pyroxenické andezity a amfibolickopyroxenické andezity: 
a — extrúzie — intrúzie, b — žilné telesá. Lávy a vulkanoklastiká komplexu 
Ľadovisko: 11 — pyroxenický andezit — lávový prúd, 12 — lapilovopemzové tufy. 
Lávy komplexu Príkra: 13 — pyroxenický andezit — lávový prúd. Vulkanickosedi
mentárne súvrstvie: 14 — epiklastiká a pyroklastiká pyroxenického andezitu. II. etapa 
magmatizmu (vrchný báden — stredný sarmat): extrúzie a intrúzie komplexu Skalný 
potok: 15 — pyroxenický andezitový porfýr: a — bázický, b — kyslý. Lávy, vulkano
klastiká komplexu Okna — Valaškovce: 16 — hydrotermálne zmenený pyroxenický 
andezit, lávový prúd vulkanickotektonickej depresie, 17 — pyroxenický andezit, 
lávový prúd plášťa vulkánu, 18 — hydrotermálne zmenené lapilovopemzové tufy 
vulkanickotektonickej depresie. Sedimenty podložia vulkánu Morské oko: vonkajší — 
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magurský paleogén (eocén): 19 — ílovce a pieskovce. Bradlové pásmo (stredná 
a vrchná krieda): 20 — slieňovce, vápnité pieskovce, 21 — piesčité vápence — váp
nité pieskovce, 22 — povrchový priemet odvodených hraníc priebehu bradlového 
pásma, 23 — odvodené zlomové hranice vulkanickotektonickej depresie, 24 zlo
mové hranice lokálnych vulkanickotektonických hrastí: a — odvodené, b — pred
pokladané, 25 — zlomy bez známeho smeru sklonu: a — odvodené, b — predpo
kladané, 26 — geologické hranice: a — odvodené, b — predpokladané, 27 — lávo
brekcie, 28 — realizované vrty: a — v mape, b — v reze, s vyznačením dĺžky, 29 — 
priebeh rezu H — H'. 30 — povrchový priemet hraníc polymetalického ložiska Re
metské Hámre: a —zistené, b — predpokladané, 31 — hranice zón epigenetickej mine
ralizácie, 32 — označenie plutonického telesa, 33 — jazero Morské oko, 34 — žilník 
s molybdenitovou mineralizáciou. 
Fig. 2. Geological map of the Remetské Hámre ore field. Quaternary: 1 — rock 
slide, 2 — cover units. Morské oko stratovolcano, 4th stage of magmatism: lava and 
extrusion of the MotrogonTrstie complex: 3 — porphyric pyroxene andesite ex
trusion, 4 — basic and acidic pyroxene andesite, extrusion and short lava flow. 
3rd stage of magmatism (Upper Sarmatian): 5 — contactmetamorphic claystone 
and sandstone (porcelanite), 6 — highsilica rock and aluminametasomatite, 7 — 
stockwork to vein of ironlead zincsilver ore; a — verified, b — presumed. Morské 
oko intrusive complex: 8 — central plutonic bodies of pyroxene diorite to diorite 
porphyry, 9 — dyke body (swarm) of pyroxene diorite porphyry, 10 — pyroxene 
andesite and amphibolepyroxene andesite: a — extrusion to intrusion, b — dyke 
body. Lava and volcanoclastics of the Ľadovisko complex: 11 — pyroxene andesite, 
lava flow, 12 — lapillipumice tuff. Lava of the Príkra complex: 13 — Pyroxene 
andesite, lava flow. Volcanosedimentary sequence: 14 — epiclastics and pyroclastics 
of pyroxene andesite. 2nd stage of magmatism (Upper Badenian to Middle Sarma
tian): extrusions and intrusions of the Skalný potok complex: 15 — porphyric pyro
xene andesite: a — basic, b — acidic. Lava and volcanoclastics of the Okna — Va
laškovce complex: 16 — pyroxene andesite, hydrothermally altered, lava flow in the 
volcanotectonic depression, 17 — pyroxene andesite. lava flow of the volcano 
mantle. 18 — lapillipumiceous tuff in the volcanotectonic depression, hydrothermally 
altered. Sediments in the underlier of the Morské oko stratovolcano: flysch sequences 
of the Magura unit. Paleogene (Eocene): 19 — claystone and sandstone. The Pieninv 
Klippen Belt (Middle to Upper Cretaceous): 20 — marlstone, calcareous sandstone, 
21 — arenaceous limestone to calcareous sandstone, 22 — surficial limits of the 
buried Pieniny Klippen Belt. 23 — deduced fault limits of the volcanotectonic 
depression. 24 — fault limits of local volcanotectonic horst structures: a — deduced, 
b — inferred. 25 — fault without known dip: a — deduced, b — inferred, 26 — 
geological boundary: a — deduced, b — inferred, 27 — lava breccia, 28 — realized 
drilling site: a — in the map, b — in section with indicated length, 29 — course 
of the H — H' section. 30 — surficial limits of the Remetské Hámre basemetal 
deposit: a — proved, b — inferred. 31 — limits of epigenetic mineralized zones, 
32 — indication of the plutonic body, 33 — the Morské oko lake, 34 — stockwork 
of molybdenite ore. 

a alumometasomati tov a z malej časti žil sektorov vyššie opísanej rudnej š t ruk tú ry 
nými telesami pyroxenického dioritového možno stotožniť myslenou čiarou medzi 
porfýru (okolie potoka Kapka) . V hlbších Vackovou lúkou a Babou východne od 
častiach š t ruktúry dominujú propylit izo kóty Motrogon (1017,9). Z východu možno 
vane pyroxenické dioritové porfýry až všetky t r i rudné sektory vymedziť spoj

diority. Sedimentárne podložie sa do v ŕ t a  nicou kóty Sivá skala (857,7) a jazera 
nej hĺbky 1200 m nezistilo. Tento úsek bol Morské oko (obr. 1, 2, 4). 
overený vr tmi RH6, RH11 a RH14. Vý Rudné telesá v ložiskovom území sa n a 

znamnejšie výskyty rudnej mineralizácie chádzajú v troch litologických prost re

sa nezaznamenali . diach: v dioritových porfýroch v komple

Západné obmedzenie všetkých troch xe intrúzií Morské oko (tab. 1), v šedi
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Obr. 3. Geologický rez polymetalickým ložiskom Remetské Hámre. Vysvetlivky ako 
pri obr. 2. 
Fig. 3. Geological section accross the Remetské Hámre basemetal deposit. Explana

tions as in fig. 2. 

mentá rnych súvrstviach podložia vulkani 

tov, v stratovulkanickom komplexe Ok

na — Valaškovce (tab. 1). 
Podsta tná časť (80 %) rudných telies je 

lokalizovaná v dioritových porfýroch. 

Zrudnenie v žilných telesách 
vrchnosarmatských dioritových porfýrov 

Vyskytuje sa v strednom sektore ložis

kového územia vo vonkajšej polymetalic

kej aureole predpokladanej hlboko ulože

nej pňovitej dioritovej intrúzie A. Sú t u 
žilníky a žily FeZnPbAgSb minera l i 

zácie, ktorú prevŕ ta l vr t RH-4 v hĺbke 
993.4—1182,0 m a vrt RH-8 v hĺbke 
801,4—1201,0 m. Tieto z hľadiska mocnosti, 

chemických vlastností a množstva zdro

jov priemyselné akumulác ie zrudnenia sú 
úzko späté s miestom prieseku roja žil

ných dioritových a dioritovoporfýrových 
telies cez súvrstvie vonkajšieho (magur

ského) paleogénu. Na tomto prieseku 
v hĺbke 800 až 1200 m sa v prostredí 
propylit izovaných. silicifikovaných. t u r 

malinizovaných. biotitizovaných a pyrot i 

nizovaných pyroxenických dioritových 
a granodiori tových porfýrov sformovali 
hlavne žilnožilníkové rudné telesá. Sú pre 

t i ahnuté severojužným smerom, dlhé 100 až 
300 m, široké 100—200 m, s premenlivou 
navŕ tanou hrúbkou 1,0—7.0 m (pravá 
mocnosť je v rozpätí 0,41—5.36 m). 
Vznikli pri postupnom znižovaní termali ty 
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TAB. 1 
Štruktúrne komplexy stratovulkánu Morské oko 

Structural complexes of the Morské oko stratovolcano 

Strati
grafia 

Časové a for
mačné členenie 

štvrtá etapa 
magmatizmu 
a štvrtá 
intermediárna 
formácia 

Typ vulkánu Štruktúrne komplexy 

monovulkány 
(vrcholové 
telesá, krátke 
lávové prúdy) 

2. komplex Vihorlat-Tŕstie 
1. komplex MotrogonStiihovská 

poľana 

P "O 
S-

3 
«*, 

tretia etapa 
magmatizmu 
a tretia 
intermediárna 
formácia 

bočný 
(trhlinový) 
vulkán 
Múr — Lysák 

bočný 
(trhlinový) 
vulkán 
Vihorlat 

intruzívny komplex 
Morské oko 
b) subkomplex dioritových 

intrúzií 
b) subkomplex andezitových 

extrúzií a intrúzií 
komplex láv a vulkanoklastík 
Príkra 

2. komplex andezitových intrúzií 
Červený klin 

1. komplex láv a vulkanoklastík 
Ľadovisko 

parazitný 2. komplex andezitových intrúzií 
vulkán Ostrý 
Sokolský potok 1. komplex láv a vulkanoklastík 

Rozdielna 
parazitný 2. komplex intrúzií a extrúzií 
vulkán Jasenovský vrch 
Levkova 1. komplex láv a vulkanoklastík 

Levkova 
parazitný 
vulkán 
Ladom írov 

druhá etapa 
magmatizmu 
a prvá 
intermediárna 
formácia 

j spodný 
čiastkový 
areálny vulkán 
Morské oko 

1. komplex andezitových intrúzií 
Ladomírov 

JZ Ä T3 M 

prvá etapa 
magmatizmu 
a úvodná, acidná 
formácia 

centrá acidného 
vulkanizmu 

4. komplex andezitových intrúzií 
a extrúzií Skalný potok 

3. komplex andezitových intrúzií 
a extrúzií Voniaca — Zempl. 
Hámre 

2. nečlenený komplex intrúzií 
a extrúzií Porubský potok 

1. komplex láv a vulkanoklastík 
OknaValaškovce 

2. extruzívny komplex Beňatina 
1. explozívny komplex Borofa 
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roztokov od vysokotermálneho vzácno-
kovového štádia (molybdenit, minerály Bi, 
pyrotín, minerály Sn, turmalín) cez mezo-
termálne štádium hlavnej výplne rudných 
telies (pyrotín, pyrit, sfalerit, galenit) po 
nízkotermálne kremeňovokarbonátové sul

fidické štádium (pyrit, markazit, boulan

gerit. antimonit) v závere charakterizo

vané prítomnosťou zeolitov. Najrozšíre

nejšími rudnými minerálmi sú pyrotín, 
pyrit, sfalerit a galenit. V podradnej mie

re sú prítomné arzenopyrit, boulangerit 
a antimonit. 

Zrudnenie v sedimentárnych súvrstviach 

Zilnožilníkové polymelalické zrudnenie 
je overené v južnom sektore ložiskového 
územia, v prostredí termálne zmenených 
vápnitých pieskovcov, slieňovcov, piesči

tých vápencov stredno až vrchnokriedo

vého pieninského bradlového obalu. Malé 
výskyty boli zistené v kontaktných ro

hovcoch — porcelanitoch po ílovcoch von

kajšieho magurského paleogénu v stred

nom sektore ložiskového územia. Na zá

klade termálnej zonálnosti epigenetickej 
mineralizácie sa všetky opísané zrudnenia 
nachádzajú v exokontakte predpokladanej 
veľmi pravdepodobnej ústrednej plutonic

kej intrúzie A v podloží stratovulkanic

kého komplexu Okna — Valaškovce (tab. 1). 
FeZnPbAg mineralizáciu overili vrty 
RH5. RH7 a RH8 v hĺbkach 800 až 
1200 m. Tieto vo vrtoch do 1,5 m mocné 
žilníky a hniezdovité až liate výplne po

ruchových zón sa nachádzajú v neďale

kom podloží andezitoidného stratovulkanic

kého komplexu. Z premien sa tu uplatňuje 
karbonatizácia v podobe kalcitových žiliek 
a pyritizácia vo forme impregnácií. 

Zrudnenie v stratovulkanickom komplexe 

Zilnožilníkové zrudnenie (najmenej vý

znamná polymetalická mineralizácia) je 

obmedzené na južný sektor ložiskového 
územia. Pre územie je typické veľké 
množstvo drobných, väčšinou bezvýznam

ných polymetalických žilkových výskytov. 
V zmenených andezitových lávach kom

plexu Okna — Valaškovce (tab. 1) bolo vo 
vrtoch RH5. RH7, RH18 a RH19 za

registrovaných 21 makroskopický viditeľ

ných sfaleritovogalenitových rudných 
výskytov. Z premien sa uplatňuje argili

tizácia. chloritizácia, karbonatizácia, pyro

tinizácia a pyritizácia. 

Prognózne ocenenie polymetalickčho 
zrudnenia 

Z hľadiska priemyselného využitia hlav

nými minerálmi sú sfalerit a striebronos

ný galenit. ktoré spolu s plstnatými ru

dami dávajú ložisku Remetské Hámre po

lymetalický charakter. Premenlivosť che

mizmu rudných telies v priestore jednot

livých litologických prostredí názorne 
ilustruje tab. 2. 

Vrtným prieskumom overené ložiskové 
územie má rozlohu 0,585 km. Navŕtaná 
priemerná mocnosť rudných polôh je 
3,31 m. (Priemerná pravá mocnosť rud

ných telies je 2,43 m. sklon rudných po

lôh je v rozmedzí 12—69° od horizon

tály.) Zistené prognózne zdroje kategórie 
Pj predstavujú 13,6 miliónov ton polyme

talických rúd s takouto priemernou kva

litou: Pb 0.797 %, Zn 1,878 %, Sb 0,040 %, 
Ag 21,24 g/t, Au 0.007 g/t. Vážnou ne

priaznivou okolnosťou je, že 85 % ove

rených zdrojov rúd sa nachádza v hĺbke 
800 až 1000 m pod miestnou erozívnou 
bázou. 

Overené polymetalické ložisko Remet

ské Hámre dokazuje, že v oblasti Vihor

latu sa vytvorili priemyselne významné 
akumulácie rúd. Výsledky geologického 
prieskumu tiež ukázali, že je reálna per

spektíva nájsť takéto akumulácie s priaz

nivým erozívnym zrezom (napr. na loka
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TAB. 2 
Chemické zloženie rudných telies polymetalického ložiska 

Remetské Hámre 
Chemical composition of ore bodies in the polymetal deposit of 

Remetské Hámre 

Obsah 
v % 
a v p p m 

Cu 
P b 
Zn 
Sb 
Fe 
M n 
S 
SiO, 
As 

Au* 
Ag* 
Mo* 
Bi* 
W* 

Vr t RH4 
(*) 1068,5 — 

1075,5 m 

0,01 
0,55 
1,55 
0,012 
6,02 
0,53 
4,60 

47,15 
nest . 

St. 
15,02 
4,5 
5,1 
2,5 

I 

Vrt RH4 
1083,5 — 
1088.5 m 

0,014 
1,12 
3,08 
0.059 
7,59 
1,00 
6,88 

42,68 
nest . 

St. 
28,91 
St. 

5.7 
0,7 

Vr t RH8 
1181,8 — 
1183,8 m 

0,024 
0,53 
1,24 
0,014 

nest . 
nest . 
nest . 
nest . 

0,011 

0,07 
49,0 
St. 
56,0 
St. 

II 

Vrt RH7 
895,3 — 
896,8 m 

0,009 
0,84 
2,45 
0,004 

10,71 
0,19 

10,35 
nest . 

0,043 

St. 
10,4 
St. 
St. 
St. 

I l l 

Vrt RH5 
783,3 — 
784,3 m 

0,007 
3,95 
0,22 
0,072 
4,56 
0,09 
2,21 
nest . 
1,55 

0,22 
179,0 
St. 
148,0 
St. 

I — plutomcke prostredie dioritových porfýrov, II — plutonické prostre 
die zrudnenia v sedimentárnych horninách, III — vulkanogénne 
stredie andezitových láv komplexu Okna — Valaškovce. pro

li tách v závere Porubského alebo Sokol

ského potoka). 

Vzácnokovová mineralizácia 

Sporadické a veľmi drobné výskyty t e j 

to mineralizácie sú rozptýlené v sever

nom, čiastočne aj v strednom sektore po

lymetalického ložiska Remetské Hámre. 
S ú viazané na nadložné pripovrchové čas

t i argilitizovaných, sihcifikovaných, tur 

malirúzovaných a propylit izovaných ande 

zitových porfýrov komplexu Skalný potok 
(vrty RH8, RH11). na pripovrchovú zónu 
hlboko erodovanej pyroxenickej diorito

voporfýrovej až dioritovej intrúzie B 
(vrty RH6, RH14), ako aj na kontakty 
a v blízkosti kontaktov tejto intrúzie vy

skytujúce sa andezitové efúzie a krá te 

rové brekcie komplexu Okna — Valaškov

ce. Pre kontakty vyššie uvedených mag

mati tov (zóna výskytu vzácnokovovej m i 

neralizácie) sú typické väčšie alebo menšie 
metasomatické telesá sekundárnych kva r 

citov a alumometasomat i tov s rozmermi 
50X100 m až 100 X 200 m, ktoré tvoria 
..čiapku" intrúzie dioritov a dioritových 
porfýrov. Tieto metasomat ické telesá, ako 
ukazujú petrografické výskumy, boli vy

tvorené jednak na úkor dioritovej in t rú 

zie, ako aj na úkor okolitých andezi tov 
komplexov Skalný potok a Okna — Valaš

kovce (tab. 1). Horniny sekundárnych 
kvarcitov a alumometasomat i tov sú zastú

pené nasledujúcimi asociáciami podstatných 
minerálov so zastúpením nad 10 % : 1. topás, 
andaluzit . amónna hydrosľuda; 2. t r idy

mit, kaolinit, topás ; 3. kremeň, topás ; 
4. andaluzit, to_pás4 5. kremeň, draspor, 
topás, korund; 6. kremeň, turmal ín- 7 dia-
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Zemplínske 
Hámre 

Fed kov 

&v, KJUlts j j O e \ť-
x
^7 

Obr. 4 .Schéma horizontálnej zonálnosti prvkov epigenetickej rudnej mineralizácie 
na území rudného poia Remetské Hámre na základe výsledkov pôdnej geochémie. 
1 — zóna MoBi (FeAsTeSnB) mineralizácie, 2 — zóna PbZnAg (FeAsBMoBi) 
mineralizácie, 3 — zóna PbZnAg a Hg mineralizácie. 4 — sumárne pôdnogeoche
mineralizácie, 3 — zóna PbZnAg a Hg mineralizácie. 4 — sumárne pôdnogeoche
mické anomálie Mo + Bi, obsah nad (x' + 2 S), 6 — pódnogeochemické ano
málie Hg, obsah nad (x' + 2 S), 7 — intravulkanické intrúzie a extrúzie 
pyroxenického andezitového porfýru komplexu Motrogon — Tŕstie, 8 — žily amfi
bolickopyroxenického a pyroxenického andezitového porfýru intruzívneho kom
plexu Morské oko, 9 — pyroxenický andezitový porfýr — extrúzie a intrúzie 
komplexu Skalný potok, 10 — pyroxenický andezit — extrúzie a intrúzie kom
plexu Voniaca — Zemplínske Hámre, 11 — povrchový priemet odvodených hranie 
priebehu pieninského bradlového pásma v podloží vulkanitov, 12 — odvodene zlo
mové hranice vulkanickotektonickej depresie (rudného poia Remetské Hámre), 13 — 
zlomové hranice lokálnych vulkanickotektonických hrastov: a — odvodené, b —pred
pokladané: 14 — zlomy bez známeho smeru a sklonu: a — odvodené, b — predpo
kladané; 15 — geologické hranice: a — odvodené, zistené, b — predpokladane: 
16 _ realizované vrty, 17 — priebeh rezu H — H', x' — aritmetický priemer, S — 
smerodajná odchýlka. 
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spor, hydrosľuda (obr. 3). 
Indície vzácnokovovej mineralizácie sa 

našli vo vr te RH8, kde v h ĺbke 
132.0—132,5 m boli uprostred argilit izo

vaných andezitových porfýrov komplexu 
Skalný potok nav ŕ t ané do 0,5 cm veľké 
šupinky molybdenitu. Chemicky sa tá to 
mineralizácia prejavuje v pripovrchových 
častiach vrtov RH4, RH6, RH8, RH11, 
RH12 a RH14 do maximálnej hĺbky 
400,0 m. 

Ide tu o sporadické prejavy zvýšených 
obsahov Mo v rozpätí 10—470 ppm, Bi 
v rozpätí 10—320 ppm a Sn v rozpätí 
15—259 ppm, čo je odrazom dioritovej in

trúzie B (obr. 3 a 4). 

Rudonosná š t ruk túra centrálnej 
vulkanickej zóny Porubský potok 

Je si tuovaná v západnej časti vulkanic

kotektonickej depresie medzi kótami Vi

horlat (1075.5), Tŕstie (951,0), Múr (832,6) 
a Ľadovisko (893,9). Ide o VZ lokálnu 
synvulkanickú hras íovú š t ruk tú ru pozos

távajúcu z hydro te rmálne zmenených hor

nín. Št ruk túra má dve j adrá zo sekundár

nych kvarcitov a a lumometasomat i tov 
rozmerov 750X750 m a 750X500 m s na 

sledujúcimi fáciami horn ín : 1. kremeň, 

diaspór, andaluzit , topás, mulli t ; 2. t r idy

mit, diaspór, andaluzit , topás, mulli t ; 
3. dickit, andaluzit, t r idymit ; 4. kremeň, 
topás, hydrosľuda; 5. kremeň, kaolinit, jo 

seit A. Okolo vyššie uvedeného jadra hor

n ín — metasomati tov — je zóna argilit izo

vaných a pyritizovaných, hydrotermálne 
väčšinou rozložených pyroxenických ande 

zitov. Vonkajšiu zónu š t ruk túry tvoria 
propyli t izované pyroxenické andezity. 

Celú sériu zmenených magmat i tov za

raa'ujeme do komplexu efuzívnych. explo

zívnych, extruzívnych a intruzívnych hor

nín Porubský potok, patr iacemu vrchnému 
bádenu — spodnosarmatskému spodnému 
čiastkovému vulkánu Morské oko (tab. 1). 
Št ruk tú ra má smernú dĺžku 3,5 km 
a priečnu šírku 2,5 km. Nad jadrami kvar

citických metasomati tov sú význačné pôd

ne geochemické anomálie Mo, Bi, Sn (do

sahujúce obsah desiatky ppm), zatiaľ čo 
nad okolitými zmenenými andezi tmi sú 
anomálie Pb, Zn, Ag (dosahujúce obsah 
stovky ppm). Indície rudnej mineralizácie 
na tejto š t ruk túre boli zatiaľ zistené len 
v sekundárnych kvarcitoch. Bi minerál jo

seit A sa našiel v sekundárnych kvarci

toch v telese južne od kóty Tŕstie (951.0). 
Vystupuje tu vo forme drobných, zried

kavých zŕn, vo forme impregnácie pre

•4 Fíg. 4. Scheme of horizontal zoning of elements in the epigenetic mineralized area 
of the Remetské Hámre ore field from soil geochemistry data. 1 — MoBi 
(FeAsTeSnB) zone, 2 — PbZnAg (FeAsBMoBi) zone, 3 — PbZnAg and 
Hg zone, 4 — cumulative soilgeochemical anomaly of Pb + Zn + Ag (x' + 2 S 
value), 5 — cumulative soilgeochemical anomaly of Mo + Bi (x* + 2 S value), 
6 — soilgeochemical anomaly of Hg (x' + 2 S value), 7 — intravolcanic intrusion 
and extrusion of porphyric pyroxene andesite in the MotrogonTrstie complex, 8 — 
amphibolepyroxene to pyroxene porphyric andesite in the Morské oko 
intrusive complex, 9 — porphyric pyroxene andesite, extrusive and intrusive body 
in the Skalný potok complex, 10 — pyroxene andesite, extrusive and intrusive 
body in the VoniacaZemplínske Hámre complex, 11 — surficial limits of deduced 
outline of the Pieniny Klippen Belt in the underlier of volcanites, 12 — deduced 
fault limits of the volcanoplutonic depression (the Remetské Hámre ore field), 
13 — fault limits of local volcanotectonic horst structures: a — deduced, b 
inferred, 14 — fault without known dip: a — deduced, b — inferred, 15 — geological 
boundary: a — deduced, known, b — inferred, 16 — realized drilling, 17 — section 
H — H', x' — arithmetic mean, S — standard deviation. 
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Obr. 5. Schéma časového vývoja mineralizácie v stratovulkáne Morské oko. 
Fig. 5. Scheme of chronological development of ore-producing processes in the 
Morské oko stratovolcano. 
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kremenenej a kaolinizovanej horniny 
alebo v drobných karbonátových žilkách 
s ojedinelými hniezdami joseitu A. Z he

matitizovaných sekundárnych kvarcitov 
a z 1—5 cm mocných žiliek červeného ze

mitého hematitu je známa takáto distri

búcia prvkov: Mo od stôp do 115 ppm, 
Bi od stôp do 530 ppm, W od stôp do 
60 ppm, B od stôp do 1455 ppm, Cu od 3 
do 66 ppm, Pb od stôp do 730 ppm, Zn od 
7 do 230 ppm, As od stôp do 1,15 %, 
F od 0,27 do 6,44 %, Fe od 3,70 do 25,34 %. 

Časový vývoj magmatizmu a epigenetiekej 
mineralizácie 

Schéma časového vývoja mineralizácie 
na ložisku Remetské Hámre odráža 
V prvom rade vulkanickoplutonický vý

voj stratovulkánu Morské oko. Boli tu vy

členené štyri etapy magmatického vývoja 
(Bacsó, 1979, 1986) charakterizované vul

kanizmom a intruzívnou činnosťou. Odo

zvou tohto vývoja je aj vývoj mineralizač

ných etáp (obr. 5). 

Zrudňovacie procesy späté s 1. etapou 
vývoja 

Odohrali sa vo Vihorlatských vrchoch 
v spodnej časti vrchného bádenu. Repre

zentuje ich komplex explozívnych ryolito

vých tufov typu Borofa a komplex ryo

dacitových extrúzií typu Beňatina (tab. 1). 
Na ložiskovom území horniny týchto kom

plexov nie sú známe a nepoznáme ani pre

javy epigenetiekej mineralizácie, ktorú by 
sme mohli s nimi spájať. 

Zrudňovacie procesy späté s 2. etapou 
vývoja 

Magmatické prejavy mali intermediárny 
charakter a odohrali sa vo vrchnom bá

dene až strednom sarmate (Bacsó et al., 
1986). Počas vulkanickej aktivity došlo 

k efúziám pyroxenických andezitov, expló

ziám vulkanoklastík a k vzniku extru

zívnointruzívnych telies andezitových 
porfýrov. V záverečných fázach magma

tizmu došlo k prepadnutiu centrálnych 
vulkanických zón Morské oko a Porubský 
potok a vytvorila sa vulkanickotektonic

ká depresia centrálneho Vihorlatu (Bacsó, 
1985). Uvoľnením plynov odrážajúcich sa 
v intenzívnej postvulkanickej činnosti 
a vznikom areálnych hydrotermálnych 
premien došlo lokálne aj k vzniku sekun

dárnych kvarcitov. Ich minerálne zloženie 
je velmi jednotvárne. Okrem hlavného 
kremeňa v podradnom množstve vznikol 
hematit, illit, kaolinit a miestami aj kar

bonáty. 

Zrudňovacie procesy späté s 3. etapou 
vývoja 

Sú najintenzívnejšou a hlavnou rudo

nosnou etapou v celom stratovulkáne 
Morské oko, spätou so záverečným štá

diom magmatickej činnosti vo vrchnom 
sarmate. Vulkanizmus sa obnovil v mno

hých čiastkových kužeľoch a prejavoval 
sa mnohonásobnými efúziami pyroxenic

kých andezitov a len lokálne menšími pre

javmi explozívnej aktivity. V konečných 
štádiách vrchnosarmatskej magmatickej 
aktivity vznikol rozsiahly subvulkanický 
a intruzívny komplex dajkových, sillových 
a pňovitých telies pyroxenických andezi

tových porfýrov, dioritových porfýrov, 
granodioritového porfýru, dioritov, gabro

dioritpv. Vertikálna mocnosť intruzívneho 
komplexu Morské oko je od X do 1000 m. 
S prenikom týchto komplexov súvisí 
vznik kontaktnometasomatických hornín 
v ich okolí a na ne je viazaná aj hydro

termálna a hydrotermálnometasomatická 
mineralizácia. Počas III. magmatickej eta

py vznikli v horninách II. a III. etapy tri 
mineralizačné etapy s niekoľkými mine

ralizačnými periódami (obr. 5). 
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Kontaktnometamorfná etapa mineralizácie 

Má pomerne jednoduchý minerálny vý

voj, ale značné rozšírenie. Vrty RH4, 
RH7, RH8 a RH12 ju zistili vo vývoji 
kontaktných rohovcov — porcelanitov, vrt 
RH7 vo vývoji skarnizovaných karboná

tových hornín. Mineralogické zloženie 
týchto hornín je veľmi variabilné. Na ich 
zložení sa podieľa hlavne kremeň, menej 
karbonáty, chlority, sľudy, epidot, mag

netit a hematit. Patria do jednej mine

rálnej asociácie (kremeň ± karbonáty; 
tab. 3). 

Hydrotermálnometasomatická etapa mine
ralizácie 

Jej rudolokalizujúcim prostredím sú in

truzívne telesá, dajky dioritových a ande

zitových porfýrov, okolité vulkanické hor

niny (lávy a vulkanoklastiká komplexu 
Okna — Valaškovce) a silicifikované krá

terové brekcie centrálnej vulkanickej 
zóny Morské oko. Táto mineralizačná 
etapa má najvyšší termálny charakter 
epigenetickej mineralizácie v počiatočných 
fázach s pneumatolytickými až vysoko

hydrotermálnymi prejavmi v produktoch 
II. etapy magmatického vývoja (pravde

podobne zachované, resp. obnovené staršie 
prívodné cesty rudonosných roztokov). 
Staršie telesá monokvarcitov boli meta

somaticky prepracované za prítomnosti 
hydroteriem, ktoré podmienili vznik to

pásu, andaluzitu, korundu, bôhmitu. dia

spóru, mullitu, turmalínu, fluoritu atď. 
(tzv. formácia Almetasomatitov), miesta

mi obohatených minerálmi vzácnokovo

vej formácie (Mo, Bi, Te, Sn, As atď.). 
V samotných intruzívnych subvulka

nických a vulkanických horninách došlo 
k intenzívnym hydmterzaákiornetasoma

tickýiĽL ̂ procesom za vzniku žilní kovoim_ 
pregnačných, miestami aj hniezdovitých 
akumulácií pyritu a pyrotínu. Tmavé hor

ninotvorné minerály boli ako súčasť bio

titizácie, propylitizácie, silicifikácie, tur

malinizácie, pyritizácie aj pyrotinizácie 
(tzv. Fe formácia) dezintegrované. zatlá

čané ílovými minerálmi, karbonátmi, kre

meňom, miestami aj epidotom, chloritom, 
tremolitom, mastencom. Typický vývoj 
týchto minerálnych výplní bol pozorovaný 
vo vrtoch RH4, RH11 a RH6. 

Táto hydrotermálnometasomatická eta

pa mineralizácie prebehla v dvoch mine

ralizačných periódach: v staršej — perió

de Almetasomatitov a v mladšej — pe

íióde intenzívnych hýčTiofermálnych pie

ňíIenT Počas nich vzniklo niekoľko m i n e  J ^ 
rálnych asociácií (tab. 3): 1. topás, anda

luzit, korund; 2. kremeň, andaluzit: 3. ílo

vé minerály, pyrit, pyrotín; 4. karbonát, 
epidot, 5. kremeň, turmalín. 

Hydrotermálna etapa mineralizácie 

Je najrozšírenejšia a tvorí aj naj

významnejšie akumulácie farebných ko

vov. Je v podstate pokračovaním pred

chádzajúcej etapy mineralizácie a najväč

šie uplatnenie má v plutonogénnych zó

nach, dajkových a sillových telesách dio

ritových porfýrov, menej v sedimentár

nych horninách pieninského bradlového 
obalu (vrty RH4, RH7, RH8) v hĺbkach 
800—1200 m. V stratovulkanickom kom

plexe Okna — Valaškovce je rozšírená 
veľmi sporadicky (vrty RH5, RH7, RH18, 
RH19). preto ložisko Remetské Hámre ra

díme k plutonogénnemu typu. Od pred

chádzajúcich etáp mineralizácie sa líši 
morfoštruktúrne a vývojom mineralizač

ných periód. Jednotlivé mineralizačné pe

riódy sa líšia nielen minerálnym obsahom, 
ale aj termálnym charakterom a kvanti

tatívnym rozšírením. Staršia mineralizač

ná perióda — molybdenitová — je prí

tomná na rozhraní staršej hydrotermálno

metasomatickej etapy mineralizácie a mlad

šej hydrotermálnej etapy. Je vyvinutá 

v i r-
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iba lokálne, väčšinou v blízkosti intruzív

nych telies alebo v nich samých. Okrem 
Mo sa v nej nachádza aj Bi, Sn, F a As. 
Má žilníkový a impregnačný vývoj a je 
zložená z kremeňa, topásu, arzenopyritu. 
molybdenitu. pyritu, miestami aj chalko

pyritu. tetradymitu. joseitu A. Trhlinky, 
resp. puklinky žiliek boli v závere vy

plnené karbonátmi. Pyrit je sčasti drvený 
a hydrotermálne korodovaný. Celú túto 
mineralizačnú periódu predchádzala sili

cifikácia a tiež veľmi rozšírená turmali

nizácia. 
Hlavná mineralizačná perióda v celej 

oblasti ložiska má polymetalický charak

ter, žilný a žilníkový vývoj, v bezpro

strednom okolí žiliek s jemnou impreg

náciou sulfidov. Najrozšírenejším mine

rálom je sfalerit a galenit v asociácii 
s karbonátmi a kremeňom. Vzácny je ba

ryt. Najbežnejšími minerálmi žiliek sú 
pyrit, menej pyrotín. Drobné pukliny 
v nich vypĺňa zriedkavý chalkopyrit. Mi

kroskopicky sú v monoklinických pyrotí

noch pozorovateľné ojedinelé inklúzie 
pentlanditu alebo submikroskopické zrnká 
bližšie neurčených minerálov Bi a Cu. 
V chalkopyritoch sú zriedkavé odmieša

niny stanínu. Hlavné rudné minerály, 
sfalerit a galenit. majú hrubokryštalický 
až strednokryštalický vývoj. Sfalerit je 
čierny až čiernohnedý, s obsahom 10 až 
12 " o Fe, s častými odmiešaninami chal

kopyritu a pyrotínu. Bournonit tvorí iba 
mikroskopické zrná vo sfalerite aj gale

nite. Rozšíreným sulfidom je markazit, 
často zatláčajúci kryštalické agregáty py

rotínu. Trhlinky s polymetalickou mine

ralizáciou sú niekedy vyplnené práškový

mi agregátmi kaolinitu. 
Táto mineralizačná perióda bola ukon

čená, resp. miestami pozvoľne pokračovala 
mladšími hydrotermálnymi prínosmi kom

ponentov za vzniku zeolitov (chabazit, 
stilbit. laumontit) a antimónovej minera

lizačnej periódy. Jej produkty sa väčši

nou prekrývajú s polymetálmi, vy

pĺňajú stredné časti žiliek, pokrýva

jú agregáty karbonátov, kremeňa a sfa

leritu (RH4 a RH8). Vyplnené sú 
kryštálikmi antimonitu, boulangeritu, 
pyritu a arzenopyritu. Touto antimonito

vou mineralizačnou periódou bola ukon

čená hydrotermálna etapa mineralizácie. 
Celý súbor minerálov, ktoré vznikli počas 
lejto etapy, rozdeľujeme na niekoľko mi

nerálnych asociácii (tab. 3) s často sa 
prekrývajúcimi mineralizačnými perióda

mi: 1. kremeň, arzenopyrit. molybdenit; 
2. karbonát, chalkopyrit: 3. karbonát, 
pyrit, pyrotín: 4. kremeň, karbonát, poly

metály: 5. karbonát, zeolit: 6. pyrit 
(± markazit): 7. karbonát, pyrit, chlorit; 
8. kalcit: 9. kremeň, karbonát, antimonit. 

Zrudňovacie procesy späté so 4. etapou 
vývoja 

Jej produkty vystupujú vo forme mor

fologicky výrazných hrebeňových lávo

vých prúdov a vrcholových kupolových 
telies. Priestorovo sú sústredené na zlomy 
ohraničujúce vulkanickotektonickú de

presiu. V tejto etape sú rozšírené pyro

xenické andezity, andezitoidné dacity 
a bazaltoidné andezity, lokalizované pre

važne v periférnych častiach vulkanicko

tektonickej depresie centrálneho Vihorla

tu. Táto etapa magmatizmu má tiež in

termediárny charakter. S doznievaním 
vulkanizmu v celej tejto oblasti spájame 
hydrotermálnofumarolovú až fumarolovú 
etapu mineralizácie, ktorá je nízkotermál

na a jej odrazom sú prejavy chalcedónovo

rumelkovej a markazitovoopálovej mine

ralizačnej periódy. Staršia chalcedónovo

rumelková mineralizačná perióda spadá 
do rozhrania hydrotermálnej a fumaro

lovej činnosti, prejavujúcej sa iba v pe

riférnych častiach vulkanickotektonickej 
depresie stratovulkánu Morské oko. Jej 
vývoj je žilníkový a impregnačný, s kar
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bonátmi, ílovými minerálmi a chalcedó

nom. So skončením celej vulkanickej ak

tivity súvisí markazitovoopálová minera

lizačná perióda fumarolového charakteru. 
Jej prejavy spočívajú v intenzívnej kar

bonatizácii a argilitizácii hornín s lokál

nymi výskytmi opálov a chloropálov. 
Táto najmladšia mineralizačná etapa 

pozostáva v podstate zo štyroch minerali

začných asociácií (tab. 3): 1. kremeň, kar

bonát, chalcedón; 2. karbonát, rumelka; 
3. markazit (± opál, chalcedón); chlor

opál, nontronit. 

Rudné formácie 

Na polymetalickom ložisku Remetské 
Hámre sme riešili aj vzťah magmatizmu 
k zrudneniu v zmysle zaužívanej „for

mačnej analýzy" (Kuznecov, 1972; Kon

štantínov, Sirotinskaja, 1974; Chaikovskij, 
1978). 

Epigenetická mineralizácia je spätá 
s magmatickými komplexmi a priestorovo 
a časovo je viazaná na vývoj stratovulká

nu Morské oko. Zrudnenie možno spájať 
s hypoabysálnymi úrovňami magmatizmu 
intrúzií A a B. Rudolokalizujúcim prostre

dím je centrálna zóna stratovulkánu Mor

ské oko. Na základe charakteru vývoja 
mineralizácie a paragenézy minerálov roz

lišujeme v rôznom stupni rozšírenia nie

koľko rudných formácií a minerálnych 
asociácií, často sa vyskytujúcich na rov

nakých štruktúrach (tab. 3). 
V periférnej časti stratovulkánu Morské 

oko sa vyskytujú produkty najmladšej 
mineralizácie Hg formácie, ktorá je via

zaná na dozvuky vulkanizmu v celej ob

lasti Vihorlatských vrchov. Reprezento

vaná je niekoľkými minerálnymi asociá

ciami (tab. 3), vzájomne sa prekrývajúcimi 
alebo vyskytujúcimi sa oddelene. Najvý

znamnejšia je kremeňovokarbonátovo

chalcedónová a markazitová minerálna 
asociácia. Tvoria ju žilky, hniezda a im

pregnácie vulkanických hornín a majú 
hydrotermálnofumarolový až fumarolový 
ráz. Karbonátovorumelková minerálna 
asociácia je viacmenej indikovaná v tzv. 
„suchých šlichoch" z okolia kóty Tŕstie 
(951,0) a Motrogon (1017,9). Chloropálová 
a markazitová minerálna asociácia je roz

šírená v širších regiónoch, nie vždy je 
závislá od vývoja stratovulkánu. 

Centrálne časti stratovulkánu Morské 
oko sú rudolokalizujúcim prostredím pre 
hydrotermálnu, hydrotermálnometasoma

tickú a kontaktnometamorfnú etapu mi

neralizácie s vývojom formácie Almeta

somatitov, Fe formácie (pyrit, pyrotín, he

matit, magnetit), lokálne aj vzácnokovovej 
formácie a polymetalickej formácie. 
V rámci každej formácie rozlišujeme nie

koľko minerálnych asociácií (tab. 3). Naj

staršie prejavy epigenetickej mineralizácie 
v stratovulkáne Morské oko sú viazané 
na II. etapu neogénneho magmatizmu 
(vrchný báden — stredný sarmat) za vzniku 
sekundárnych kvarcitov monominerálne

ho zloženia. Mladšie formácie ,sú 
odrazom ďalšieho magmatického vývoja 
stratovulkánu: rozsiahlych intruzívnych 
procesov s pomerne širokou diferenciač

nou škálou produktov. Prenikom intruzív

nych telies dochádzalo k hydrotermálno

metasomatickým procesom, za priazni

vých podmienok k vzniku Almetasoma

titov a k intenzívnej pyritizácii a pyrotini

zácii magmatických hornín. Prejavy mag

matizmu vo vrchnom sarmate podmienili 
vznik postmagmatických hydrotermálnych 
procesov za vzniku Au, Ag, Pb, Zn, Cu a Sb. 

Celkove vo vulkanickotektonickej de

presii stratovulkánu Morské oko rozlišu

jeme v rôznom stupni rozšírenia šesť rud

ných formácií a desiatky minerálnych aso

ciácií (tab. 3). 

Zonálnosť mineralizácie 

Epigenetická mineralizácia oboch cen
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trálnych vulkanických zón stratovulkánu 
Morské oko (resp. v rudnom poli Remet
ské Hámre) je spätá s plutonogénnou 
magmatickou činnosťou a je v úzkej ča

sovej spätosti s vývojom lokálnych vul

kanickoplutonických systémov. Všeobec

nou zákonitosťou mineralizácie je zonál

na distribúcia rudných polôh, jednotli

vých minerálov, paragenetických asociá

cií a význačných rudoindikujúcich prvkov, 
predovšetkým Pb, Zn, B, F. Ag, Mo. Bi, 
Sn a Hg. Táto priestorová distribúcia od

ráža aj pulzačný vývoj mineralizácie, vý

voj magmatických etáp a v spätosti 
s nimi mineralizačné etapy. Väčšina rud

ných štruktúr sa vyskytuje v zlomových 
a puklinových pásmach centrálnych vul

kanických zón, zvyšok (skupina telies 
PbZnAg a Hg mineralizácie) zasahuje na 
západe aj do hraničných tektonických po

rúch vulkanickotektonickej depresie cen

trálneho Vihorlatu (obr. 4). 
Rudonosná štruktúra centrálnej vulka

nickej zóny Morské oko a potenciálna ru

donosná štruktúra Porubský potok preja

vujú analogické znaky mineralogickej 
a geochemickej horizontálnej zonálnosti. 
V jadre rudonosnej štruktúry centrálnej 
vulkanickej zóny Morské oko sú meta

somatické telesá sekundárnych kvarcitov 
a Almetasomatitov. Vystupujú na po

vrchových východoch a kontaktoch pluto

nickej intrúzie B. Sú tu drobné prejavy 
vzácnokovovej mineralizácie (tzv. zóna 
FeMoAsBi) lemujúcej telesá Almeta

somatitov a sekundárne kvarcity. Na juho

západe a juhu priestoru prechádza úsek 
tejto mineralizácie do zóny FePbZnAgSb 
sulfidov, ktorá sa prejavuje predovšetkým 
nad potenciálnou intrúziou A (obr. 3 a 4). 
Podobná horizontálna zonálnosť sa preja

vuje aj nad veľmi pravdepodobným, za

tiaľ priamo neovereným intruzívnym kom

plexom centrálnej vulkanickej zóny Po

rubský potok. Určité vývojové a veľkostné 
diferencie zonálnosti oboch rudonosných 

štruktúr vychádzajú z ich rozdielnej geo

logickej pozície. Centrálna vulkanická 
zóna Morské oko sa nachádza nad SV 
okrajom bradlovej elevácie, smerné na se

verojužných lokálnych synvulkanických 
zlomových štruktúrach, kým centrálna 
vulkanická zóna Porubský potok je nad 
juhozápadným okrajom bradlovej elevácie, 
smerné na východozápadnej lokálnej syn

vulkanickej (hrastovej?) štruktúre (obr. 2 
a 4). 

Úplne externe, na zlomových štruktú

rach medzi oboma centrálnymi vulkanic

kými zónami, čiastočne už nad okrajovými 
hraničnými zlomami vulkanickotektonic

kej depresie (v okolí kót Tŕstie a Motro

gon) v najmladších spodnopanónskych lá

vach a vo vrcholových telesách pyroxenic

kých kyslých andezitov komplexu Vihor

lat — Tŕstie (tab. 1) sú prejavy epiter

málnej mineralizácie s prevahou Hg. 
Ešte výraznejšia je vertikálna zonál

nosť mineralizácie na polymetalickom lo

žisku Remetské Hámre, lebo materské 
rudogenerujúce vrchnosarmatské pluto

nické intrúzie A a B majú vertikálne 
cca o 1500—1700 m rozdielny erozivny 
zrež. V prípade pňovitej intrúzie A je 
plytký erozivny zrež vysoko nad zónou 
polymetalickej mineralizácie. kým pri 
pňovitej intrúzii B je erozivny zrež hlbo

ký, už v zóne vzácnokovovej mineralizácie 
a pod zónou polymetálov. Bezprostredne 
nad vrcholovými časťami plutonických 
dioritických telies je zóna sekundárnych 
kvarcitov a Almetasomatitov, ktoré sú 
sčasti mineralizované aj vzácnokovovou 
asociáciou (zóna FeMoAsBi). Nad touto 
zónou, v závislosti od hĺbky erozívneho 
zrezu, je rozšírená zóna FePbZnAgSb 
mineralizácie. Táto zóna. vyvinutá nad 
plutonickým telesom A. sa sčasti prekrýva 
so vzácnokovovou zónou hlboko erodova

ného plutonického telesa B. (Porovnaj 
výskyt molybdenitovej mineralizácie vo 
vrte RH8: obr. 3.) 
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Genetické vzťahy na polymetalickom lo
žisku Remetské Hámre 

Poznatky získané pri prieskume ložiska 
ukazujú úzky genetický vzťah medzi pňo

vitými telesami dioritových porfýrov 
a dioritov označených na obr. 3 písme

nami A a B a vlastným zrudnením, ako 
aj vplyv prostredia na koncentráciu prie

myselných rúd. Približne 80 % overeného 
žilnožimíkového^polymetalického zrudne

nia je lokalizovaných v priestoroch roja 
sillových a dajkových telies materskej 
dioritovej intrúzie .A. V prípade ložiska 
Remetské Hámre mineralizačná procesy 
majú svoje miesto súbežne s konsolidáciou 
intrúzií A a B. V štádiu ich tuhnutia vzni

kajú alumometasomatity (hydrosľudy, to

pás, andaluzit, mullit, diaspór, korund, 
turmalín a ďalšie). Stav konsolidácie pňo

vitých a žilných telies dioritu a diorito

vých porfýrov je doložený početnými 
puklinami, využívanými pri vzniku alu

mometasomatitov. Pukliny mohli vzniknúť 
iba v stuhnutom prostredí intrúzie. Ďalšie 
etapy epigenetickej mineralizácie pri zní

žení termality majú hydrotermálny, sul

fidický charakter a mineralizácia pozvoľ

ne pokračovala až do nízkotermálneho 
štádia, charakterizovaného prítomnosťou 
zeolitov. Na vyššie termálny charakter 
hydrotermálnej etapy poukazuje pomerne 
vysoký obsah Fe vo sfalerite (10,34 až 
12,47 °/o) a prítomnosť minerálov s obsa

hom Sn, často tvoriacich mikroskopické 
inklúzie vo sfalerite. Pravdepodobne tieto 
minerály spôsobujú aj vysoký obsah Sn 
vo sfalerite (98—500 ppm). 

Uvedené poznatky, najmä však preuká

zaná spojitosť zrudnenia s materskou 
intrúziou pňovitých telies A a B dioritov 
a dioritových porfýrov, sprevádzajúca 
alumometasomatóza spolu so škálou ďal

ších typických premien určujú genetický 
typ ložiska. Patrí ku skupine porfýrových 
rúd. Intruzívny prenik žilných telies dio

ritového porfýru cez staršie extruzívne 
a efuzívne andezitové vulkanity je pre

ukázaný zónou S tektonicky drvených an

dezitov, na kontaktoch stmelených mlad

šou intrúziou. Charakteristické sú najmä 
rekryštalizačné účinky dioritového porfýru 
na andezit (vo vrtoch RH4, RH8) £Q_v.zni

kom drobných šupiniek biotitu a pri 
vzdiaľcrvanľoď kontaktov je postupne in

tenzívnejšia turmalinizácia, sílicifikácia^r

gilitizácia. chloritizácia a karbonatizácia. 
Genetický vývoj mineralizácie možno 

na základe geologickoložiskových a mine

ralogických skutočností v súlade s literár

nymi údajmi v rudnom poli Remetské 
Hámre interpretovať takto: 

Väčšina vulkanických a subvulkanických 
epigeneticky mineralizovaných terénov má 
v podloží epizonálny komplex intrúzií, 
pričom niektoré z epizonálnych plutónov 
sú už v štádiu odkrývania sa, zatiaľ čo 
iné plutonické telesá intruzívneho kom

plexu sú ešte pochované. Takto je opí

saná geologická situácia mnohých rud

ných ložísk amerických Kordiller (Bud

dington, 1959; Láznička, 1985). Doplnkovú 
charakteristiku epizonálnych plutónov po

dávajú Hutchison (1977) a Hughes 1982), 
podľa ktorých extrémne teplotné rozdiely 
medzi intrúziou a okolitým horninovým 
prostredím (napr. sedimentmi) bývajú vy

jadrené v dobre vyvinutej kontaktno

metamorfnej aureole (napr. vznikom por

celanitov). Vyššie uvedené je v plnom 
súlade s našimi poznatkami z Vihorlat

ských vrchov. Na severnom okraji poly

metalického ložiskového územia Remetské 
Hámre je v štádiu odkrývania sa pluto

nické teleso B v údolí potokov Kapka 
a Skalný, zatiaľ čo iné plutonické telesá 
intruzívneho komplexu Morské oko (tab. 1) 
v údolí potoka Cremošná a v priestore 
centrálnej vulkanickej zóny Porubský 
potok sú hlbšie pochované (porovnaj obr. 3, 
4 a 6). Metalogeneticky predstavuje intru

zívny komplex Morské oko výraznú kon
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t inen tá lnu asociáciu v podstate pyroxe-
nických in termediárnych hornín (od mi -
krogabra cez gabrodiorit , diorit k diorito-
vému porfýru až granodiori tovému por-
fýru, resp. k ich andezit ickým ekvivalen
tom) s nápadným nedostatkom prejavov 
medenej sulfidickej mineralizácie. 

Meďnatoporfýrové ložiská, za posledné 
dvadsaťročie hlbšie spoznané, slúžia v sú

časnosti ako svojrázny etalón pre celú 
skupinu novšie vyčlenených ..porfýro

vých" rudných ložísk. K ložiskám tohto 

genetického typu sú v posledných rokoch 
okrem meďnatomolybdénových pričleňo

vané samostatné molybdénové, monovol

frámové, cínové a olovenozinkové impreg

načné a žilnožilníkové ložiská a mineral i 

zácie, ktoré sú zjavne geneticky spojené 
svojráznymi „porfýrovými" intrúziami 
(porovnaj Suther landBrown et al.. 1971; 
Sillitoe. 1972—1986; Jevstrachin, Icikson, 
1980; Pavlova, 1978, 1983: Láznička. 1985). 
Rudné akumulácie v rudnom poli Remet

ské Hámre potom možno v zmysle ložis

O Remetské Hámre 

\ \ \ 

Obr. 6. Schéma reliéfu podložia 
neovulkanitov na základe výsled
kov tiažových meraní (<j 0 = 
= 2,70 gem  3) podľa Fila et al. 
(1975), upravené. 1 — kontúry in-
truzívnych komplexov v hĺbke 
(podfa geofyzikálnych výsledkov), 
2 — kontúry telies dioritové
ho porfýru na povrchu, 3 — 
kontúry rozšírenia neovulkanitov 
(2 a 3 podľa výsledkov geologic
kého mapovania), 4 — izolínie — 
vrstevnice reliéfu podložia neogén
nych vulkanitov podfa odvodených 
tiažových údajov (o 0 = 2,70 gem  3) 
a na základe nadmorskej výšky 
v metroch, 5 — elevačná štruk
túra podložia neogénnych vulkani
tov, 6 — os lokálnej elevácie pod
ložia neovulkanitov, 7 — vrtné prá
ce použité na interpretáciu výsled
kov tiažových meraní. 

Fig 6 Scheme of the basement surface under the neovolcanic complex based on gravimetric 
data ((7 0 = 2.70 g.cm" 3 ) according to Filo et al. (1975), modified. 1 — contours of intru
sive complexes in the depth (according to geophysical data), 2 — contours of diorite porphyry 
bodies on the surface, 3 — limits of neovolcanic complexes on the surface (2 and 3 deduced 
from geological maps), 4 — isoline of basement relief deduced from gravimetry (7 0 — 
2 70 gcm:1), data in meters above sea level, 5 — elevation structure of the basement, 6 — 
axis of local elevation in the basement, 7 — drilling site with data used for interpretation 
of gravimetry. 
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Obr. 7. Metalogenetický model porfýrového mineralizačnomagmatického systému 
typu Vihorlat. 1 — predpokladaný vertikálny rozsah zrudnenia, 2 — zóna 
FePbZnAg rúd, 3 — hranice zón epigenetickej mineralizácie, 4 — zóna 
FeMoBiAsTe rúd, 5 — zóna sekundárnych kvarcitov a alumometasomatitov, 6 — 
zóna CuMo rúd, 7 — žilnožilníkové FePbZnAg zrudnenie, 8 — sekundárne 
kvarcity a alumometasomatity, 9 — zóna žilných telies dioritových porfýrov, 10 — 
strednozrnné diority, 11 — drobno až jemnozrnné diority, 12 — žily andezitu, 13 — 
extruzívnointruzívne teleso andezitu, 14 — lávové prúdy andezitu, 15 — polohy 
vulkanoklastík andezitu, 16 — vonkajší (magurský) paleogén, 17 — pieninské brad
lové pásmo, 18 — overený vertikálny interval polymetalickej mineralizácie na ložisku 
Remetské Hámre: a — ložiskové telesá, b — mineralogické výskyty. 
Fig. 7. Geological and genetic model of porphyry oremagmatic system of Vihorlat 
type. 1 — inferred vertical span of ores, 2 — zone of FePbZnAg ore, 3 — limits 
of epigenetic mineralization, 4 — zone of FeMoBiAsTe ore, 5 — zone of high
silica rock and aluminametasomatite, 6 — zone of CuMo ore, 7 — stockwork to 
vein type »f FePbZnAg ore, 8 — highsilica rock and aluminametasomatite, 
9 — zone of diorite porphyry dyke bodies, 10 — mediumgrained diorite, 11 — 
finegrained diorite, 12 — andesite dyke, 13 — extrusive to intrusive andesite body, 
14 — andesite lava flow, 15 — andesite volcanoclastics, 16 — Paleogene sequence 
of the Magura unit, 17 — the Pieniny Klippen Belt, 18 — proved vertical span of 
basemetal ore in the Remetské Hámre deposit: a — deposit body, b — minera
logical occurrence. 
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kovo-genetických predstáv vyššie citova
ných autorov považovať za produkt mine-

ral izačnomagmatických procesov („porfý

rových" intrúzií): V apikálnych častiach 
plutonogénnych dioritických intrúzií typu 
. .Vihorlat" je vyvinutá vzácnokovová mi

neralizácia (Fe. Mo. Bi. Te), ktorá prav

depodobne zastupuje v pohorí deficitnú 
Cu mineralizáciu. V nadloží vzácnokovo

vej mineralizácie. v exokontaktných a u 

reolách plutónov. v prostredí žil pyroxe

nického dioritového porfýru a v prostredí 
okolitých vrchnokriedových bradlových 
sedimentov a v malej miere aj v prostredí 
sedimentov vonkajšieho paleogénu je 
z hľadiska ekonomických perspektív roz

sahom aj obsahom najzaujímavejšia žilno

žilniková polymetalická mineralizácia. Vzá

jomný genetický vzťah vzácnokovovej, po

lymetalickej a ortuťovej mineralizácie 
k mineral izačnomagmatickým systémom 
typu Vihorlat názorne a inš t rukt ívne uka

zuje metalogenetický model (obr. 7). 
Do skupiny . .porfýrových" rudných lo

žísk v zmysle vyššie uvedeného zaraďu

jeme polymetalické ložisko Remetské 
Hámre na základe týchto všeobecne uzná

vaných kri tér i í : 
— Ložisko je geneticky spojené vulka

nickoplutonickým komplexom, konkré tne 
andezitovodiori tovým intruzívnym kom

plexom Morské oko (tab. 1) s jeho pluto

nickými telesami A a B. 
— Ložisko má hydrotermálny a hydro

termálnometasomat ický charakter . 
— Zrudnenie má žilnožilníkový vývoj. 
— Rudné telesá majú charakter rud

ných stĺpov. 
— Zloženie rudných telies je komplex

né. 
— Ložiskové telesá sú konformne 

umiestnené okolo materskej pňovitej in

trúzie. 
— Charakter hydrotermálnych premien, 

čo sa týka sort imentu, zonality a inten

zity vývoja, je typický pre ložiská „por

fýrového" typu. V centre, v najviac t em

perovanej časti ložiskového územia, do

minujú sekundárne kvarci ty a Almeta

somatity, ktoré sú obklopené zónou serici

tizovaných. kaolinit izovaných a tu rmal in i 

zovaných magmati tov. Vonkajšiu aureolu 
hydrotermálnych premien okolo diori to

vých plutonických telies vytvá ra argili t i

zácia a areálne vyvinutá propylitizácia. 
ktorá spolu s pyrotinizáciou — pyritizáciou 
postihuje široký rajón ložiskového územia. 

— Pódnogeochemická a horninovogeo

chemická zonálnosť priestorovej distr ibú

cie prvkov Mo. Bi, Sn. Zn, Pb, Ag a Hg 
na ložiskovom území ukazuje znaky ty 

pické pre rudné ložiská „porfýrového" 
typu („porfýrové" ložiská v širšom slova 
zmysle: obr. 3 a 4). 
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Metallogenesis and ore formations of ihe Remetské Hámre 
ore field, Vihorlat Mts., Eastern Slovakia 

According to the recent knowledge, the 
richest occurrences of ore in the Vihor
lat Mts. are in the volcanotectonic depression 
of the Central Vihorlat Mts. named by us the 
Remetské Hámre ore field. Two significant 
orebearing structures have been outlined in 
the area corresponding to the Morské oko 
and Porubský potok central volcanic zones. 
Both structures are carriers of basemetal 
(Fe, Pb, Zn, Ag, Sb) as well as raremetal 
(Mo, Bi, Sn, Te) ores verified by drillings 
in the Morské oko central volcanic zone. 

Geology of the Remetské Hámre ore field 

Volcanic structures carrying epigenetic 
ores and strong hydrothermal alterations 
occur a significant tectonic junction where 
several tectonic units of higher order are in 
contact: 

— Mesozoic complexes in the Humenné — 
Uzhgorod horst, 

— elevation of the Pieniny Klippen Belt, 
— folded Paleogene sequences of the Ma

gura unit, 
— Neogene formations of the Transcar

pathian internal trough. 
All tectonic units in the basement display 

NW—SE (i. e. EastCarpathian) strikes 
whereas the superimposed volcanic structures 
represented by the volcanotectonic depression 
of the Central Vihorlat Mts., the Sokolský 
potok and Vihorlat parasitic and lateral vol
canoes, as well as by the Kyjov stratovolcano 
are situated over NE—SW trending faults of 
the Vrbnica fault system. 

Orebearing structure of the Morské oko 
central volcanic zone 

The orebearing structure occupies the 
centie of the volcanotectonic depression in 
the Morské oko stratovolcano. The Remet
ské Hámre basemetal deposit is located in 
the southern part of the orebearing area 
whereas occurrences of raremetal ore, 
highsilica rock and of aluminametasomatic 
rock are concentrated in its northern part. 

The basemetal deposit occurs 6 km 
northerly from Remetské Hámre village and 
it was the target of exploration between 
1970—1985 when 18 deep drillings have been 
realized. The entire orebearing structure is 
2.5 km long and 1.0—1.8 km broad on the 
surface from which the basemetal deposit 
occupies 1,450 m length and 400—700 m 
width. Both ore occurrences are in a local 
N—S oriented fault belt between Lysák 
(821 m) and Tri table (823 m) hills. Rocks 
in the faulted zone exhibit tectonic and 
autoclastic alterations. The entire filling 
shows strong hydrothermal alterations (pro
pylitization, elsewhere argillitization. silicifi
cation, tourmalinization, pyrrhotitization and 
pyritization). The fault zone itself is also 
identifiable by higher contents of Pb, Zn, 
Ag, Mo, Bi, Sn and Hg in soil samples 
(figs. 2, 3). 

Ore mineralization in diorite porphyry dykes 
of Upper Sarmatian age 

Ore occurrences are located in the central 
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parts of the ore field, in the outer, base-metal 
bearing halo of a presumed, deep-seated 
diorite porphyrite intrusive stock "A". Stock-
works and veins of iron-zinc-lead-silver-anti
mony ore have been pierced by the RH-4 
drilling in 993.4—1.182.0 m depth interval and 
also by the RH-8 drilling in 801.4—1.201.0 m 
depth. The ore attains thickness, grade and 
quantities of economic value and single 
bodies of it are closely associating with the 
dyke-swarm of diorite to diorite porphyry 
bodies cutting Paleogene flysch sequences of 
the Magura unit. In the limits of this cutting, 
i. e. in 800—1,200 m depths, where the pyro
xene diorite, diorite porphyry to granodiorite 
porphyry bodies are propylitized, silicified, 
tourmalinized, biotitized and pyrrhotitized, 
stockworks and veins of ore developed. 
Single ore bodies are elongated in N—S direc
tion, 100—300 m long and 100—200 m broad, 
of 1.0—7.0 m apparent vertical thickness. Ore 
bodies originated during gradual temperature 
decrease of ore-forming fluids from a high-
temperature rare-metal stage (molybdenite, 
Bi-minerals, Sn-minerals. tourmaline) through 
a mesothermal stage of the main ore filling 
(pyrrhotite, pyrite, sphalerite, galenite), to 
a low-temperature quartz-carbonate-sulphidic 
stage (pyrite, marcasite, boulangerite, anti-
monite) and terminated by the precipitation 
of zeolites (fig. 2). 

Ores within sedimentary sequences 

Stock work to vein bodies of ore have been 
explored by drillings in the southern part of 
the area, in an environment of calcareous 
arenite, marlstone, arenaceous limestone of 
Middle to Upper Cretaceous age and 
representing cover sequence to the Pieniny 
Klippen Belt. Small ore bodies occur in con
tact hornfels (porcelanite) generated from 
claystone of Paleogene age of the Magura 
flysch unit in the centre of the ore field. 

Ores in the stratovolcano complex 

Stockwork to vein type of ore occurs in 
the southern part of the pre field. This is 
the less significant pre from all types touched 
by exploration. 

Prognostic value of the base-metal ore 

From the viewpoint of economic value, the 
main ore minerals are sphalerite and silver-

bearing galenite which, together with fibrous 
ore. give to the Remetské Hámre deposit 
a base-metal character. The variability of 
chemical composition of ore in single litho-
logical environments is indicated in Tab. 2. 
Prognostic sources of Pi category are hence 
13.6 milión tons of base-metal ore of the 
following average grade: Pb — 0.797 %, 
Zn — 1.878 ",„ Sb — 0.040 %, Ag — 2125 g . 
. t"1, Au — 0.007 g . t " 1 . 

Rare-metal ores 

Sporadic and very small occurrences of 
rare-metal ores are scattered in the northern, 
and partly even in central, part of the Re
metské Hámre base-metal deposit. Ore 
occurs in overlying and surficial parts of 
argillitized, silicified, tourmalinized and pro
pylitized porphyric andesite of the Skalný 
potok complex (RH-8 and RH-11 drillings, 
Tab. 1), in surface-near zone of the deeply 
eroded pyroxene diorite porphyry to diorite 
intrusive body "B" (Morské oko complex; 
RH-6 and RH-14 drillings) as well as in 
their contacts or in contact-near andesite 
effusive rock and crater breccia of the 
Okna — Valaškovce complex (Tab. 1). Rare-
metal ore showings have been found in RH-8 
drilling (132.0—132.5 m depth) where up to 
0.5 cm large molybdenite flakes occur in 
argillitized porphyric andesite of the Skalný 
potok complex. 

Chemical proofs for the presence of rare-
metal ore have been found also in suraface-
near parts of single drillings (RH-4. RH-6, 
RH-8, RH-11. RH-12 and RH-14) where Mo 
contents attain 10—470 ppm, Bi 10—320 ppm 
and that of Sn 15—259 ppm, reflecting the 
influence of the diorite porphyry intrusive 
body "B" (figs. 3 and 4). 

Ore-bearing structure of the Porubský potok 
central volcanic structure 

The structure is located in the western 
part of the volcano-tectonic depression (fig. 1). 
This is a local E—W trending synvolcanic 
horst-like structure built of hydrothermally 
altered rocks. The structure has two centres 
made of high-silica rock and alumina-meta
somatite rock. A belt of argillitized and pyri-
tized, mostly hydrothermally decomposed, 
pyroxene andesite encloses the metasomatite 
rocks. Outer zone to the structure is made of 
propylitized pyroxene andesite (figs. 2 and 4). 
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Significant anomalously high contents of 
Mo, Bi and Sn (tens of ppm) have been 
found to occur in soil samples over the 
quartzite metasomatic rock in the core of 
structure. Anomalous high contents of Pb, Zn 
and Ag (hundreds of ppm) have been stated 
in soil samples over the surrounding altered 
andesite. 

Chronology of magmatism and epigenetic 
mineralization 

During the Neogene, four stages of mag
matism occurred in the area. The Remetské 
Hámre deposit mainy reflects the volcano
plutonic evolution stage of the Morské oko 
stratovolcano. The main oreproducing pro
cesses are related with the third, Upper Sar
matian, stage of magmatic evolution in which 
the contactmetamorphic, hydrothermalmeta
somatic and hydrothermal orebearing pro
cesses developed. During this stage the main 
basemetal and raremetal ores developed as 
well (fig. 5). 

Ore formations 

Six ore formations are distinguished in the 
volcanotectonic depression of the Central 
Vihorlat Mts. (the Remetské Hámre ore field) 
being composed of up to twenty epigenetic 
mineral assemblages. The most significant 
formations are those of Upper Sarmatian 
age, namely the goldsilvercopperleadzinc 
( + antimony) ore formation composing the 
main ore of the basemetal deposit (Tab. 3). 

Zonality of ore 

Epigenetic ore in both central volcanic 
zones of the Morské oko stratovolcano is 
related with the plutonic activity and 
appeared in close chronological and spatial 
dependence with the evolution of local vol
canoplutonic systems. The general regularity 
is expressed by zonal arrangement of ore 
bodies, single minerals, paragenetic assem
blages, and of contents of main oreindicating 
elements (mainly Pb, Zn, B, F, Ag, Mo, Bi, 
Sn and Hg). 

This spatial arrangement reflects even the 
pulsative development of mineralization 
within single magmatic stages and also the 
mineralization stages related to the magmatic 
ones. Majority of orebearing structures occur 
in dislocation and fissure zones in central 

volcanic zones whereas part of leadzincsil
ver ores and the mercury ore reach into the 
marginal tectonic dislocations of the vol
canotectonic depression in the Morsko oko 
stratovolcano. 

The orebearing structure of the Morské 
oko central volcanic zone together with the 
potentially orebearing Porubský potok struc
ture show analogous signs of mineral and 
geochemical zonality. Cores of both zones are 
occupied by metasomatic bodies of high
silica rock and aluminametasomatic rock 
mostly situated on the contacts of plutonic 
bodies. Along the outer margins of meta
somatites, along contacts with hydrothermally 
altered, mostly argillitized or silicified 
porphyric andesite, there are small showings 
of raremetal veinlets (the so called MoBi
SnAs zone). Further outwards into the ex
ternal mineral and geochemical halo around 
the diorite to diorite porphyry stocks, the 
raremetal zone passes into the zone of 
FePbZnAgSb sulphides. 

Concentrations of epithermal minerals with 
prevailing mercury content create the outer
most zone over fault structures dividing both 
central zones and partly even over the mar
ginal faults limiting the volcanotectonic 
depression (around the Motrogon and Tŕstie 
hills). Indications occur in youngest lava 
flows and summit bodies of acidic pyroxene 
andesite of the Vihorlat — Tŕstie complex 
of Lower Pannonian age (Tab. 1). 

Genetic relations in the Remetské Hámre 
basemetal deposit 

The knowledge acquired during exploration 
work points to close genetic relations between 
diorite to diorite porphyry stocks (assigned 
"A" and "B" in fig. 3) and the ore producing 
process, together with influence caused by 
the environment on the final grade of eco
nomic ore. About 80 % of explored stock
work to vein type of basemetal ore is lo
calized into the swarm of sills and dykes 
made of "A" type diorite mother rock. Hence 
in the case of the Remetské Hámre deposit, 
oreproducing processes occurred simulta
neously with the consolidation of "A" and 
"B" type intrusions. The aluminametasomatic 
bodies (carrying hydromica, topas, andalusite, 
mullite, diaspóre, corundum, tourmaline a. o.) 
originated during the solidification of the 
intrusive rocks. This stage of solidification 
is proved by numerous fissures used by 
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generating alumina-metasomatite rock: these 
fissures originated only after the solidification 
of the enclosing rock. 

Further stages of epigenetic mineralizing 
process were of hydrothermal sulphidic 
nature and their development gradually 
continued into the low-temperature stage 
indicated by zeolites. 

Higher thermality of the hydrothermal 
stage is proved by relatively high iron con
tent of sphalerite (10.34—12.47 "„) and by the 
presence of tin-minerals in sphalerite creating 
microscopic inclusions. Probably, these inclu
sions appear in the high tin content of 
sphalerite (98—500 ppm). 

This experience but namely the close re
lation between the ore and the "A'' and ..B" 
type of stocks created by mother intrusions 
of diorite to diorite porphyry are, together 
with alumina-metasomatic rock and the set 
of further alterations, the indicators of the 
genetic type of deposit. This is a porphyry 
type of ore deposit. The intrusion of diorite 
porphyry dyke rock into the sequence of 
older extrusive and effusive volcanites of 
andesite composition is proved by the pre
sence of andesite tectonic breccia cemented 
along the contacts by the intrusive rock. 
Recrystallization of andesite induced by the 
intruding diorite porphyry (RH-4 and RH-8 
drillings) is indicated by characteristic flakes 
of epigenetic biotite originated due to the 
intrusion whereas, gradually from this intrusive 
contacts, zones of tourmalinization, silicifica-
tion, argillitization. chloriti/.ation and carbo-
natization developed in the mantle of intru
sive bodies. 

Based on own investigation results and 
also in accordance with literature data, the 
development of ore-producing processes in 
the Remestské Hámre ore field may hence 
be interpreted in the following way: 

The majority of volcanic and subvolcanic 
terranes with epigenetic ore is characterized 
by the presence of an intrusive complex in 
the underlier. In single terranes of this type, 
some epizonal plutonic bodies are already cut 
by erosion whereas others still remain buried. 
Such situations are known from several ore 
fields in the American Cordillera (Budding-
ton, 1959, Láznička. 1985). Further charac
teristics of epizonal plutonic bodies are given 
by Hutchinson (1977) and Hughes (1982). 
Accordingly, the extreme temperature diffe
rence between intrusive rock and the enclos

ing rock environment (e. g. sediments) is 
expressed by well developed contactmeta
morphic halo (porcelanite). This is in full 
agreement with own knowledge from the 
Vihorlat Mts. The plutonic body "B" in the 
northern part of the Remetské Hámre ore 
field is in the stage of denudation (Kapka 
and Skalný potok valleys) hereas other plu
tonic bodies of the Morské oko intrusive 
complex (Tab. 1) remain still buried (Cre
mošné and Porubský potok valleys, comp. 
figs. 2, 3 and 6). 

From metallogenetic point of view, the 
Morské oko intrusive complex represents 
a pronounced continental pyroxenic rock 
association of intermediate composition (from 
microgabbro through gabbrodiorite, diorite, 
diorite porphyry to granodiorite porphyrite 
and their andesitic counterparts) with striking 
lack of copperbearing sulphidic ores. 

Thanks to deeper knowledge of the 
porphyry copper deposits during the last 
twenty years, these may serve as a peculiar 
etalon for the entire group of recently dis
cerned "porphyry" type ore deposits. Deposits 
of this genetic group are recently seen, beside 
purely copper to molybdeniumbearing ty
pes, also in solely molybdenium, tungsten, 
cassiterite and leadzincbearing, disseminated 
or stockworktovein types of ore concen
trations clearly related with peculiar, "por
phyric"' intrusive bodies (cf. Sutherland and 
Brown et al., 1971; Sillitoe, 1972—1986; 
Yevstrakhin and Itzikson, 1980; Pavlova. 1978, 
1983: Láznička, 1985). 

Setting out from the genetic views of 
indicated authors, the Remetské Hámre ore 
field may be interpreted as product of "por
phyryorebearing" magmatism: the rareme
tal ore developed in apical parts of a plu
tonogenic diorite intrusive of "Vihorlat'' type 
resetting the lacking porphyry copper ores. 
In the overlier of the raremetal ore and in 
the exocontact halo of plutonic bodies, within 
an environment of pyroxene diorite porphyry 
dykes piercing the enclosing sediments of 
Upper Cretaceous age, and partly even sedi
ments of Paleogene age in flysch units, there 
are the economically most important base
metal ores concentrated into stockworks and 
veins. Mutual genetic relations between the 
raremetal, basemetal and mercury ores in 
the orebearing systems of this "Vihorlat" 
type are represented in a geological and ge
netic model (fig. 7). 


