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B3aHMOCBH3b JKHJI TpyGaH rejIHMVCafl, KpiOKOHJ H HoBa B CJIOBHHCKO
I e.imíHKOM pyflHOM paiíone, BocTomiaa OioBaiuin 

B3an.MOCBH3fa ÄiwbHbix cTpyKTyp (Kpn«OBa, HoBaa, rejiHHUKaa n CJIO
BiiHCKaa Tpyóaa xciuia) B cjlOBMHCKOrejiHHUKOM py^HOM paňoHe (crp) pe
majiacb Ha ocHOBamiH flaHHbix reojioropa3BeflOHHbix pa60T npw Hcnojib
30BaHnn M3MeHHMB0cTM cpeflHííx co^epjKaHHH >Kejie3a, MeflM, KBapua 
M MHHepajiorHHecKoň 30HajibHocni, KOTopaa B PV^HOM paňoHe OflMHaKO
Baa. M3 pe3y^bTaT0B 3THX n3VHeHiiň ôujia cocTaBjieHa nocTMHHepajiorn
necicaa TeKTommecKaa MOflejib, KOTopaa no3BOJiaeT npeflnojiaraTb, ITO 
XMJIM Kpn>KOBa, HoBaa M rejiHHUKaa aBJiawrca TeKTOHHiecKMMM nacraMH 
CJIOBHHCKOM TpyOOM HCUJIbl. 

Mutual relations of the Hrubá vein, Gelnica vein, Krížová vein and 
Nová vein in the SlovinkyGelnica ore field, Eastern Slovakia 

We have solved the mutual relations of vein structures (the Krížová, 
Nová, Gelnica and Slovinky Hrubá vein respectively) in the Slovin
kyGelnica ore field from the data of prospecting works using variability 
of the Fe, Cu, Si02 mean contents and mineralogical zoning, which 
is equal in the whole ore field. We have also made postmineralization 
tectonic model from the results of this study. It follows from this model 
that the Krížová, Nová and Gelnica veins are tectonic parts of the Slo
vinky Hrubá vein. 

Slovinskogelnické rudné pole je j edným Opis hlavných ložísk v rudnom poli 
z najdôležitejších producentov meďnatých 
rúd v ČSSR s ťažbou od 13. storočia. Má Slovinskogelnické rudné pole patr í vý

me teda dostatok údajov o tvare a pries chodnej časti spišského rudného rajónu 
torovom rozmiestnení žilných š t ruk tú r vo v Spišskogemerskom rudohorí (Hudáček, 
vert ikálnom i horizontálnom smere. Zis 1972). Grecula (1982) ho zaradi l do ko j 

tanie vzájomného vzfahu žilných š t ruk tú r šovského príkrovu. Reprezentujú ho hyd

má veľký význam pri ich smernom a hlb ro termálne žilné telesá sideritovej formá

kovom prognózovaní. cie, ktoré sú zaradené do skupiny sideri
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tovo-kremeňových žíl s hojnejšími Cu sul

fidmi (Varček in Barta lský et al., 1973). 
Hlavnú minerá lnu výplň žíl tvorí siderit, 
ankeri t , pistomezit, Fedolomit, kalcit, k r e 

meň, chalkopyrit . te t raedri t , arzenopyrit , 
pyrit . Na jednotl ivých žilách pozorovať 
vert ikálnu minerá lnu zonálnosť. Vo vrch

ných častiach prevláda sideritová minera

lizácia, ktorú smerom do h ĺbky nahra 

dzuje kremeňovosulfidická mineralizácia 
(Bartalský et al., 1962, 1973). Žily dosa

hujú pr iemernú h r ú b k u od 2 do 4,5 m 
a vyskytujú sa v prostredí rôznych chlo

ritických, sericitických a grafitických ťyli

tov a porfyroidov. 
Slovinská Hrubá žila — hlavné ložisko

vé teleso v rudnom poli — je súčasťou 
žilnej zóny V—Z smeru s dĺžkou 6300 m 
(obr. 1). Nachádza sa tu niekoľko subpa

ralelných rudných žíl, ktoré sa v smere 
i po sklone nepravidelne spájajú, resp. od

biehajú od Hrubej žily. Významnejšími 
odžilkami sú: Kremeni tá , Severná, Nad

ložná, Stredná dorotejská a Sžila. Smer

ný a hĺbkový dosah týchto odžiliek j e 
podstatne menší ako pri Hrubej žile (Bar

talský et al., 1973). Generálny sklon slo

vinskej Hrubej žily je 75° na J. V západ

nej časti žily sa sklon zväčšuje. Overená 
hĺbka žily neďaleko j amy Dorotea je 
750 m (Piovarcsy, 1984). Predpokladá sa, 
že žila pokračuje za hranicu doterajšieho 
ťažobného poľa. 

Krížová žila miestami nadobúda cha

rakter žilníka. Jej smerná dĺžka je 2500 m 
so smerom JV—SZ a so sklonom 65—85° 
na SV, ktorý sa miestami mení až na JZ . 
Na žilnej š t ruk túre sa uplatnili mladšie 
pohyby, čo spôsobilo tektonické roztrhanie 
ložiskového telesa pozdĺž smerných po

rúch. Veľmi časté sú aj priečne zlomy 
JZ—SV až ZJZ—VSV smeru so sklonom 
na JV, ktdré spôsobujú odsun každého vý

chodnejšieho segmentu žily na SV (Bar

talský et al., 1962; to isté pozorujeme aj 
na Gelnickej žile). Ampli túda odsunu je 
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Obr. 1. Schematické zobrazenie žilných štruktúr v slovinskogelnickom rudnom poli 
(podľa Popreňáka, 1983, upravil Piovarcsy, 1986). Plná čiara — rudné žily, prerušo
vaná čiara — čiastočne overené rudné žily. 
Fig. 1. Schematic depiction of vein structures in the SlovinkyGelnica ore field 
(according to Popreňák, 1983, revised by Piovarcsy, 1986). Full line — ore veins, 
disconnected line — ore veins verified in parts. 
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do 10 m. Z hľadiska perspektívy sa pred

pokladá, že J V časť Krížovej žily (okolo 
j amy Krížová) bude pre ťažbu najvhod

nejšia (obr. 1). 
Gelnická žila je paralelná so žilnou 

š t ruk túrou Krížová. Má smer SZ—JV, 
dĺžku 3600 m, sklon 75° na JZ. Na rozdiel 
od Krížovej žily sa tu nezistil sklon na 
SZ. V severozápadnej časti sa žila t ek to

nicky stýka s Hrubou žilou, za ktorou 
rýchle vykliňuje (obr. 1). 

Pr ieskumnými prácami sa v ostatných 
rokoch zistila Nová žila, ktorá sa začína 
overovať. Má smer ZSZ—VJV až V—Z 
(obr. 1). Je priečnou žilnou š t ruk tú rou 
medzi Krížovou a Gelnickou žilou v dĺžke 
1470 m. Sklon 65° na S sa v hĺbke mení 
aj na JZ . J e veľmi silne porušená zvislý

mi priečnymi tektonickými poruchami, 
ktoré sú podobné ako na Hrubej žile. Je j 
styk s Krížovou žilou nie je známy, s Gel

nickou žilou je tektonický (Piovarcsy, 
1987). 

Všetky opisované žily sú doteraz hodno

tené ako samostatné žilné š t ruk tú ry 
(Ilavský, 1956; Bartalský et al., 1973; Sas

vári , 1983). Hudáček (1972) považuje Hru

bú, Gelnickú a Krížovú žilu za j ednu žilnú 
š t ruk túru (Krížová žila je nadložnou žilou 
Gelnickej žily). Gelnická žila je podľa 
neho jednou z dvoch častí východného 
pokračovania slovinského žilnika, kým 
druhým segmentom je Krížová žila. Tek

tonický styk Hrubej a Gelnickej žily 
hodnotí (1. c.) ako pr imárny ohyb, ktorý 
vznikol v predmineral izačnom štádiu žil

nej š t ruktúry . 
Hrubá žila na styku s Gelnickou žilou 

obsahuje najmä siderit, menej kremeň so 
sulfidmi. Gelnickú žilu na tomto styku 
tvorí kremeň s chalkopyri tom a pyri tom. 
Bernard (1961) a Varček (1962. 1985) za

radili vznik sideritu v SGR do staršej (si

deritovej), kým vznik podstatnej časti 
kremeňa so sulfidmi do mladšej (kreme

ňovosulťidickej) etapy mineralizácie. Mi

neralizačné etapy sú podľa autorov v Spiš

skogemerskom rudohorí geneticky i ča

sovo odlišné. Gelnickú žilu považujú za 
mladšiu ako Hrubú žilu (Bernard, 1961; 
Regásek, 1967). Odvodilo sa to z porov

nania minerálnej výplne žíl, vertikálnej 
a hĺbkovej zonálnosti mineralizácie a hlav

ne z interpretácie sukcesných vzťahov 
medzi minerálmi podľa uvedeného názoru 
na vznik mineralizácie. Iní autori (Schó

nenberg, 1947; Drnzíková in Bartalský, 
1962, 1973; Grecula, 1982 a iní) vyčleňujú 
na žilách SGR len mineralizačné štádiá 
a odvodzujú vznik mineralizácie z jedné

ho hydrotermálneho systému. Distribúciu 
stopových prvkov (Cu, Ag, Bi, As, Ni, Co, 
Zn, Pb, Sb, Sn) v separovanom siderite, 
chalkopyrite a te t raedri te na žilách v slo

vinskogelnickom rudnom poli študoval 
Matula in Hudáček (1972). Zistil zhodu 
v distribúcii sledovaných prvkov na všet

kých porovnávaných žilách. Z toho aj on 
odvodil, že v celom rudnom poli sa uplat

nil jednotný zdroj mineralizácie. 

Metodika prieskumu 

Z m á p jednotlivých banských horizon

tov sme každých 5 m zmerali hrúbku žil

nej š t ruk túry (žily) s presnosťou 0,1 m 
a obsah Cu, Fe, SiOo zo zásekovej vzorky 
sme priradili zmeranému úseku. Takto 
sme získali 5017 údajov o premenlivosti 
chemizmu a hrúbky žíl Gelnická. Krížová, 
Hrubá (21., 29., 37. banský horizont) 
a Nová (tu sa prieskum robí iba na jed

nom banskom horizonte). Pomineralizačné 
tektonické porušenie žíl sme zistili z pod

kladov prieskumných prác a zakreslili sme 
ich do pozdĺžnych rezov. Týmto spôsobom 
sme rozdelili žilné š t ruk túry na jednot 

livé časti (tektonické segmenty; obr. 2, 3). 
Podľa morfológie rudného telesa š t ruk

tú ry sme odlíšili rozličné formy ( tvary): 
Žilný tvar predstavuje časť žilnej š t ruk

túry, ktorá má l ineárny a kont inui tný 
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Obr. 2. Pozdĺžny rez žilnou štruktúrou Krížová s vertikálnym posunom porudných 
tektonických segmentov. 1 — výrazne prevláda sideritová mineralizácia nad kre
meňovosulfidickou, 2 — mierne prevláda sideritová a ankeritová mineralizácia 
nad kremeňovosulfidickou, 3 — výrazne prevláda sulfidická mineralizácia, 4 — 
hlavné porudné tektonické poruchy, 5 — označenie tektonických segmentov. 
Fig. 2. Lengthwise geological profile through the Krížová vein structure with 
vertical displacements of postmineralization tectonic segments. 1 — siderite mine
ralization considerably prevails over that of quartzsulphide, 2 — siderite and 
ankerite mineralization moderately prevails over quartzsulphide, 3 — sulphide 
mineralization considerably prevails, 4 — main postmineralization tectonic faults, 
5 — indication of tectonic segments. 
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Obr. 3. Pozdlžny rez žilnou štruktúrou Gelnická s vertikálnym posunom porudných 
tektonických segmentov. 1 — výrazne prevláda sideritová mineralizácia nad kre
meňovosulfidickou. 2 — mierne prevláda sideritová a ankeritová mineralizácia 
nad kremeňovosulfidickou, 3 — výrazne prevláda sulfidická mineralizácia, 4 — 
hlavné porudné tektonické poruchy, 5 — označenie tektonických segmentov.. 
Fíg. 3. Lengthwise geological profile through the Gelnica vein structure with 
vertical displacement of postmineralization segments. 1 — siderite mineralization 
considerably prevails over quartzsulphide, 2 — siderite and ankerite mineralization 
moderately prevails over quartzsulphide, 3 — sulphide mineralization considerably 
prevails. 4 — main postmineralization tectonic faults, 5 — indication of tectonic 
segments. 
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vývoj bez väčších zmien mocnosti žily. 
Pod pojmom žilník rozumieme časť žilnej 
štruktúry s vývojom viacerých žiliek a žíl 
menších ako vlastná žila. Hrúbku žily 
a žilníka sme merali spolu s vložkami hor

nín. Odlíšili sme hrubý žilník (hrúbka 
nad 5 m) a tenký žilník (hrúbka pod 5 m). 
V rôznych tvaroch žilnej štruktúry sme 
sledovali (pri fáraní a v mapách horizon

tov) aj relatívne vzťahy medzi distribú

ciou sideritu, sulfidov a kremeňa. 
Na každom banskom horizonte v da

nom tektonickom segmente žilných štruk

túr sme spočítali priemernú hodnotu hrúb

ky a obsahu Cu, Fe a Si02 samostatne pre 
žilný a žilníkové tvary. Priemerné hodnoty 
sme pomocou štatistických testov zhody 
navzájom porovnávali. Na základe rovna

kých priemerných hodnôt, ktoré sme kon

trolovali mineralogickou výplňou v hod

notenom úseku (prevaha sideritovej, anke

ritovej alebo kremeňovosulfidickej mine

ralizácie) sme urobili horizontálnu a ver

tikálnu analýzu distribúcie zložiek (hrúb

ka. Cu. Fe, SiOj) a mineralizácie v danom 
tektonickom segmente žilnej štruktúry. 
Potom sme v žilnej štruktúre pomocou 
distribúcie zložiek navzájom porovnávali 
aj tektonické segmenty. 

Naším cieľom bolo určiť smer rastu 
alebo poklesu priemerných hodnôt sledo

vaných zložiek vo vertikálnom smere na 
Gelnickej, Krížovej a Hrubej žile. Z verti

kálnej analýzy zmien sledovaných zložiek 
sme urobili pozdĺžne rezy žilných štruktúr 
s vertikálnym posunom jednotlivých seg

mentov oproti sebe (obr. 2, 3). 
Krížovú a Gelnickú žilu sme porovnali 

aj pomocou faktorovej analýzy. Týmto 
spôsobom sme neporovnali Hrubú žilu (pre 
malú operačnú pamäť počítača Olivetti) 
ani Novú žilu (pretože štatistický súbor 
je iba z jedného horizontu Novej žily, 
a nie je reprezentatívny). Na strojnový

počtové spracovanie faktorovou analýzou 
sme v každom tektonickom segmente na 

každom horizonte vybrali podľa hodnoty 
obsahu Fe a hrúbky priemernú, minimál

nu a maximálnu hodnotu. (Výber hodnôt 
podľa obsahu Fe sme urobili preto, že 
distribúcia obsahu Fe sa pravidelne mení 
v závislosti od hĺbky. Smerom do hĺbky 
obsah Fe, teda aj sideritu, výrazne klesá 
v každom tektonickom segmente. Obsah 
Cu sa mení náhodne a Si02 má opačnú 
zákonitosť distribúcie ako Fe.) Vo fakto

rovej analýze sme vychádzali z koso

uhlého rotovania faktorovej matice Pro

max (tab. 1). Podkladom na výpočet fak

torovej matice bola korelačná matica (R) 
párových lineárnych koeficientov medzi 
premennými: hrúbka žilnej štruktúry, Fe, 
Cu a Si02. 

TAB. 1 
Rotovaná faktorová matica Promax 
The Promax rotated factor matrix 

H r ú b k a 

Cu 

F e 

SiO, 

K 
G 
K 
G 
K 
G 
K 
G 

F A K T . 1 

—0,000 
0,002 
0,000 

—0,001 
0,984 
0,897 

—0,988 
—0,923 

F A K T . 2 

—0,000 
—0,001 

0,741 
0,687 
0,056 
0,038 
0,056 
0,036 

F A K T . 3 

0,732 
0,715 

—0,000 
—0,001 

0,000 
0,016 
0,002 
0,005 

K — Krížová žila (180 meraní), G — Gelnická 
žila (220 meraní) 

Výsledky štúdia 

Z analýzy distribúcie priemerných hod

nôt Fe, Cu, Si02 a mineralogickej zonál

nosti na žile Krížová vychádza (obr. 2): 
1. Priemerné obsahy na 4. horizonte — 

tektonický segment 2 (Fe 5,61 hmôt. %, 
Cu 1,33 %, Si02 78,45 %), na 3. horizon

te — segment 3a (Fe 5,6 %, Cu 0,51 %, 
Si02 69,74 %) a na Dedičnom horizon

te — segment 3b (Fe 6,0 %, Cu 1,18 %, 
SiOo 75,6 %) sú podľa testov zhody rov

naké. Z toho vyplýva, že vertikálny po

sun tektonických segmentov 2 a 3 (a, b) 
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oproti sebe je 150 m. Rovnaká je aj zo-
nálnosť mineralizácie porovnávaných seg

mentov. 
2. Pr iemerné obsahy na Mokrom poli 2 

— segment 3 (Fe 22,74 %, Cu 0,68 %, 
S i 0 2 11,6 %) sú rovnaké ako na 2. hor i 

zonte v nultom tektonickom segmente 
(Fe 23,13 %, Cu 0,33 %, S i 0 2 13,2 % ) . 
Minerálna výplň žilnej š t ruk tú ry v oboch 
porovnávaných častiach je tiež rovnaká. 
Vert ikálny posun segmentu 3 oproti seg

men tu 0 je teda 250 m. 
3. Banský horizont Mokré pole (Fe 

14,79 %, Cu 0,82 %, S i 0 2 40,2 %) má 
ekvivalent v pr iemerných obsahoch Fe, 
Cu, SiOo na 5. horizonte nultého segmen

tu (Fe 13,9 %, Cu 0.69 %, S i 0 2 45,3 % ) . 
Aj minerálna výplň žily je na oboch hori

zontoch rovnaká (prevláda sideritová mi

neralizácia nad kremeňovosulfidickou). 
Štvrtý segment je potom vyzdvihnutý 
oproti nul tému segmentu o 300 m. 

Spojnice rovnakých priemerných hod

nôt a rovnakej mineralizácie v porovná

vaných horizontoch sú rovnobežné (obr. 2). 
Znamená to, že uhly oproti výške t r o j 

uholníkov sú rovnaké. Tento prípad môže 
nastať len vtedy, keď zmena mineralizácie 
a zmeny medzi pr iemernými obsahmi 
sledovaných prvkov sú vo ver t ikálnom 
smere porovnávaných tektonických seg

mentov rovnaké. Z toho vyplýva, že rov

naké časti žilnej š t ruk túry sú vo ver t i 

kálnom smere vyplnené rôznou minera 

lizáciou. 
Vert ikálnu analýzu porovnania distri

búcie priemerných hodnôt Fe, Cu, S i 0 2 

a mineralogickej zonálnosti sme urobili aj 
na Gelnickej žile (obr. 3). 

Vert ikálny výzdvih tektonických seg

mentov 1, 2, 3 juhovýchodnej časti žilnej 
š t ruk túry (za centrálnym hluchým pás

mom) oproti časti na SZ je okolo 300 m. 
Na žile sú približne rovnaké porudné vý

zdvihy ako na Krížovej žile. Aj zmena zo

nálnosti mineralizácie v závislosti od h ĺb

ky je rovnaká ako na Krížovej žile a platí 
aj rovnaká vert ikálna distribúcia priemer

ných obsahov Fe, Cu, Si0 2 . Rovnaký je 
aj sklon a smer porudného tektonického 
porušenia (obr. 2, 3). 

Zistili sme, že v oboch žilách v ich na j 

vrchnejších častiach (0—300 m) výrazne 
prevláda sideritová mineralizácia nad 
kremeňovosulfidickou. V strednej časti 
žilných š t ruk tú r (300—450 m) mierne pre

vláda sideritová alebo ankeri tová minera

lizácia nad kremeňovosulfidickou. V spod

ných častiach (450—650 m) výrazne pre

vláda kremeňovosulfidická mineralizácia. 
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Obr. 4. Vertikálna zonálnosf na žilných štruk
túrach. 1 — výrazne prevláda sideritová mi
neralizácia nad kremeňovosulfidickou, 2 — 
mierne prevláda sideritová a ankeritová mi
neralizácia nad kremeňovosulfidickou. 3 — 
výrazne prevláda sulfidická mineralizácia, 
4 — kremeňová mineralizácia. 
Fig. 4. Vertical zoning on vein structures. 
1 — siderite mineralization considerably pre
vails over quartzsulphide, 2 — siderite and 
ankerite mineralization moderately prevails 
over quartzsulphide, 3 — sulphide minera
lization considerably prevails, 4 — quartz mi
neralization. 
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Najspodnejšie časti žilných š t ruk tú r 
(600—750 m) vypĺňa kremeň bez sideritu 
a sulfidov (obr. 4). 

Z porovnania Gelnickej a Krížovej žily 
vo faktorovej analýze vychádza, že prvý 
faktor zaťažujú rovnaké hodnoty premen

ných Fe a Si0 2 , druhý faktor v oboch ži

lách zaťažuje premenná Cu (0,741; 0,687) 
a tretí faktor hrúbka (0,732; 0,715). Keď 
porovnávame faktorové matice (reprezen

tujú Gelnickú a Krížovú žilu), zistíme, že 
obe žily sú faktormi opísané rovnako 
(tab. 1). Táto situácia môže nastať len 
vtedy, ak sú v oboch porovnávaných sú

boroch (žilách) rovnaké vzťahy medzi pre 

mennými (obe žily sú podľa vzájomných 
vzťahov porovnávaných paramet rov rov

naké). 

Interpretácia a diskusia výsledkov 

Gelnickú a Krížovú žilu sme zobrazili 
v t rojrozmernom axonometr ickom reze 
spolu s časťou slovinskej Hrubej žily 
(obr. 5). Novú žilu sme v reze nezobrazili , 
pretože zatiaľ m á m e málo údajov o jej 
vývine (1. horizont). Podkladom n a zo

strojenie rezu bola plošná m a p a 
v M = 1 : 10 000 a pozdĺžne rezy. 

Gelnická a Krížová žila sú podľa dis

stribúcie Fe, Cu, S i 0 2 a mineralogickej 
zonálnosti rovnaké žilné š t ruk túry . Toto 
zistenie umožnilo porovnanie jednot l ivých 
horizontov rozdelených podľa tektonic

kých segmentov v oboch žilách navzájom 
pomocou testov zhody. Tektonický seg

ment 1 na Gelnickej žile je vyzdvihnutý 

J GRANZLING 

Hrubá žila 
Gelnická žila 

Krížová žila 

Obr. 5. Axonometrický rez časťou slovinskej Hrubej žily, Gelnickou a Krížovou 
žilou s vertikálnou zonálnosfou mineralizácie. 1 — výrazne prevláda sideritová mi
neralizácia nad kremeňovosulfidickou, 2 — mierne prevláda sideritová a ankeritová 
mineralizácia nad kremeňovosulfidickou, 3 — výrazne prevláda sulfidická mine
ralizácia, 4 — hlavné porudné tektonické poruchy, 5 — prognózne plochy. 
Fig. 5. Axonometric projection of the part of the Slovinky Hrubá vein, Gelnica vein 
and Krížová vein with the vertical zoning of mineralization. 1 — siderite minerali
zation considerably prevails over quartzsulphide, 2 — siderite and ankerite mine
ralization moderately prevails over quartzsulphide, 3 — sulphide mineralization 
considerably prevails, 4 — main postmineralization tectonic faults, 5 — prognostic 
areas. 
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oproti svojmu ekvivalentu na Krížovej žile 
o 100 m. Druhý segment na Gelnickej žile 
je vyzdvihnutý o 150 m a tretí o 125—150 m 
(obr. 5). Morfológia povrchu v porovná
vaných častiach žíl (tektonické segmenty 1, 
2, 3) je tak isto rovnaká (obr. 5). 

Vypočítaný výzdvih ekvivalentných tek

tonických segmentov na Gelnickej a Krí

žovej žile (150 m) je dôkazom, že porudné 
tektonické pohyby mali v rudnom poli 
približne rovnaké účinky. V axonometric

kom reze spojením ekvivalentných seg

mentov na oboch žilách dostaneme jeden 
priesečník P. Vyjadruje pomer tektonic

kého porušenia porovnaných častí žíl, kto

rého hodnota je približne 0,45 (dĺžka seg

mentu na Krížovej žile k ekvivalentu dĺžky 
segmentu na Gelnickej žile). Pomer je vy

jadrením porudných silových účinkov na 
žilné štruktúry. 

Krížová žila bola pravdepodobne 
v pozdĺžnom smere SZ—JV viac tekto

nicky namáhaná ako Gelnická, preto sú 
segmenty 1, 2, 3 smerné kratšie ako ich 
ekvivalenty na Gelnickej žile. 

Na slovinskej Hrubej žile v časti od 
jamy Emil po styk s Gelnickou žilou sme 
tak isto ako na Krížovej a Gelnickej žile 
študovali mineralogickú zonálnosť s vý

počtom distribúcie priemerných obsahov 
Fe, Cu a Si02. Zistili sme, že zatiaľ ove

rený hĺbkový dosah (750 m) je podobný 
ako na Gelnickej a Krížovej žile. Verti

kálne má mineralizácia takú istú zonál

nosť ako na Gelnickej a Krížovej žile. 
Podľa výsledkov vertikálnej zonálnosti 
mineralizácie a distribúcie priemerných 
hodnôt (Fe, Cu, Si02) pomocou testov 
zhody pre celé rudné pole platí jedna ver

tikálna zonálnosť mineralizácie (obr. 4). 
Na základe porovnania týchto skutočností 
je v axonometrickom reze vyjadrený cel

kový výzdvih Gelnickej žily oproti Hru

bej žile veľkosťou okolo 250 m (podľa 
toho, ktorý tektonický segment korelu

jeme; obr. 5). 

Z faktu, že v slovinskogelnickom rud

nom poli existuje rovnaká vertikálna zo

nálnosť mineralizácie, rovnaká distribúcia 
priemerných obsahov Fe, Cu, Si02, rov

naké porudné tektonické účinky a rovna

ký vývoj Gelnickej a Krížovej žily, mô

žeme vyvodiť záver o geneticky jednot

nom vzniku Hrubej, Gelnickej, Novej 
a Krížovej žily. Znázornené je to aj v mo

deli o porudných deťormáciách slovinskej 
Hrubej žily (obr. 6). 

V Hrubej žile kryštalizovali z jedného 
hydrotermálneho systému minerály s tou

to vertikálnou zonálnosťou: Vo vrchných 
častiach žilnej štruktúry prevláda sideri

tová mineralizácia nad kremeňovosulfi

dickou. V stredných častiach mierne pre

vláda ankeritová nad kremeňovosulfidic

kou a v spodných častiach štruktúry vý

razne prevláda kremeňovosulfidická nad 
sideritovoankeritovou mineralizáciou (obr. 
6, 4). 

V prvom štádiu pomineralizačnej defor

mácie bola celá štruktúra vystavená účin

kom síl Fi = F2 (obr. 6). V tomto silovom 
napätí vznikla podstatná časť porúch, ktoré 
rozdelili celú štruktúru do tektonických 
segmentov. V druhom štádiu pominera

lizačnej deformácie došlo v blízkosti 
SSV—JJZ systému zlomov (pravdepodob

ne systém zlomov, na ktorom je založená 
Hnilecká dolina) za rovnakých silových 
účinkov Fi, F2 k otáčaniu žilnej štruktúry 
v smere sily F:i (F3)) Fi = F2). V treťom 
štádiu deformácie došlo k preklznutiu ri

gidnej žily na východnom konci, ktorý je 
najviac namáhaný otáčaním (Krížová žila). 
Pomer silových účinkov sa v tomto štá

diu deformácie mení takto: F3 )) F2 > Fi. 
Vo štvrtom štádiu deformácie sa pre

šmykla aj Gelnická žila (preto bola dobý

vaná aj za tzv. križovaním so slovinskou 
Hrubou žilou). Silové účinky sa v tomto 
štádiu menia: Fa = Fj < F2. V piatom štá

diu deformácie výrazne prevláda účinok 
sily F2, ktorá pravdepodobne usporiadala 
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tektonické segmenty do súčasného s tavu 
(obr. 6). Nová žila je podľa modelu n a j 

viac drvenou časťou pôvodnej žilnej 
š t ruk tú ry a tektonicky je viac porušená 
Krížová žila ako Gelnická žila, pretože 

© 

Obr. 6. Model vzniku samostatných žilných 
štruktúr Hrubá, Gelnická, Nová, Krížová po
mineralizačnou tektonickou deformáciou 
z jednej žilnej štruktúry. 
Fig. 6. Model of the origin of individual vein 
structures (the Slovinky Hrubá vein, Gelnica 
vein, Nová vein and Krížová vein respectively) 
from single vein structure by postminerali
zation tectonic deformation. 

Krížová žila pri otáčaní prekonala dlhšiu 
dráhu. Relatívne najmenej tektonicky na 

máhaný je úsek Hrubej žily, pretože otá

čanie v blízkosti SSV—JJZ systému zlo

mov (sila F3) pôsobilo len vo východnej 
časti pôvodnej žilnej š t ruk túry (obr. 6). 
Doterajšie banské a pr ieskumné práce po

tvrdzujú mieru porušenia žilných š t ruk

túr podľa uvedeného modelu. 
Konečný (1970) drobnotektonickou a n a 

lýzou zistil, že smer žíl v rudnom poli sa 
mení v súlade s plochou Si (vrstvová brid

ličnatosť) fylitov z V—Z smeru v oblasti 
Hrubej žily do smeru SZ—JV v oblasti 
Gelnickej žily. Styk slovinskej Hrubej žily 
s Gelnickou žilou považuje au to r za pr i 

márny ohyb tak isto ako Hudáček (1972). 
Z hľadiska nášho modelu hodnotíme vý

sledky drobnotektonickej analýzy Koneč

ného (1970) ako otáčanie tektonických 
segmentov zo smeru V—Z do smeru 
SZ—JV v porudnom štádiu deformácie 
územia. Z morfologického hľadiska sú žil

né š t ruk túry rozdielne. Slovinská Hrubá 
žila je v priemere hrubšia (4,5 m) ako 
Gelnická žila (2.5 m) a Krížová žila (2,0 m). 
Rozdiely v hrúbke jednotlivých žilných 
š t ruk túr môžeme vysvetliť rôznou pred

mineralizačnou tektonickou prípravou hor

nín (prevažne fylity) v západnej a východ

nej časti pôvodnej š t ruk túry V—Z smeru . 
Východná časť š t ruk túry mala menšia 
hrúbky (2—2,5 m) ako západná (4,5 m). 

Z doteraz uvedeného je zrejmé, že po

mineralizačné tektonické usporiadanie 
segmentov sa na jednotlivých žilách vy

tvorilo jednotným silovým systémom a t en 
mal veľký význam pri formovaní žilných 
š t ruktúr . 

Z prognózneho hľadiska uvedený model 
(obr. 6) poukazuje na to, že hlbkovú 
perspektívu na žilných š t ruk túrach t reba 
chápať rozdielne pre jednotlivé tektonické 
segmenty žíl. Perspekt ívu na žilných 
š t ruktúrach majú t ie časti žilných š t ruk

túr , v ktorých môžeme očakávať celý in
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terval Fe a Cu mineralizácie (obr. 2, 3, 5). 
Najlepšiu perspekt ívu z hľadiska vert i 

kálnej zonálnosti mineralizácie má na Krí 

žovej žile segment 0. Na Gelnickej žile sú 
to tektonické segmenty v severozápadnej 
časti žilnej š t ruk tú ry (obr. 5). Nová žila 
má hĺbkovú perspekt ívu pravdepodobne 
len v in tervale kremeňovosulfidickej mi

neralizácie. Hĺbková perspektíva Hrubej 
žily pod 37. horizontom (50 m n. m.) 
v oblasti od j amy Emil až po j amu Gränz

l i n j je z hľadiska nášho modelu malá. 

š tudovaných žilných š t ruktúr , z ktorého 
vyplýva, že Krížová, Nová a Gelnická žila 
sú tektonickými časťami Hrubej žily. Po

rudné tektonické účinky upla tnené v slo

vinskogelnickom rudnom poli mali veľký 
význam pre súčasné rozmiestnenie žilných 
š t ruktúr . 
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Záver 

Vzájomný vzťah žilných š t ruk túr v slo

vinskogelnickom rudnom poli sme riešili 
z údajov pr ieskumných prác pomocou po

rovnania premenlivosti priemerných hod

nôt obsahov Fe, Cu, S i 0 2 a mineralogickej 
zonálnosti. Zistili sme, že na žilných 
š t ruk túrach Krížová, Nová, Gelnická 
a Hrubá je rovnaká vert ikálna minera

logická zonálnosť. Sideritová mineralizácia 
v hĺbke 0—300 m výrazne prevláda nad 
kremeňovosulfidickou. V stredných čas

tiach š t ruk tú r (250—450 m) mierne pre

vláda sideritová alebo ankeri tová minera 

lizácia nad kremeňovosuľFidickou. V spod

ných častiach š t ruk tú r (400—650 m) vý

razne prevláda kremeňovosulfidická mi

neralizácia nad sideri tovoankeri tovou mi

neralizáciou. Najspodnejšie časti (600 až 
750 m) vypĺňa len kremeň. 

Pomocou mineralogickej zonálnosti, fak

torovej analýzy a distribúcie priemerných 
obsahov Fe, Cu, SÍO2 sme zistili, že Krí

žová a Gelnická žila majú rovnaké vzťahy 
medzi porovnávanými paramet rami (hrúb

ka, Cu, Fe, Si0 2) . Tieto žily sme porov

návali s Hrubou žilou, ktorá má tiež veľmi 
podobnú ver t ikálnu mineralogickú zonál

nosť a má tiež podobnú distribúciu prie

merných obsahov Fe, Cu, Si0 2 . 
Zo zistených skutočností sme urobili 

pomineralizačný tektonický model vzťahu 
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