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Anotace 

Tato práce je zam ena na polymetalicko-drahovnou mineralizaci na hlubinném 

dole Rozália, situovaném mezi m stem Banská Štiavnica a obcí Hodruša-Hámre na 

st edním Slovensku. Rešeršní ást má podat všeobecné informace o rozloze, vzniku a stá í 

ložiska. Odebrané vzorky byly podrobeny laboratorním analýzám, jež m ly potvrdit, 

pop ípad  rozší it, dosavadní poznatky o petrografickém a mineralogickém složení hornin 

a mineralizaci obecn . 

Klí ová slova: polymetalicko-drahokovná mineralizace, Banská Štiavnica, 

Hodruša - Hámre, zlato, st edoslovenské neovulkanity, mineralogicko - petrografický 

výzkum  

Summary  

This thesis is concerned with polymetallic-preciours metalic mineralization on 

Rozália mine, situated between Banská Štiavnica town and Banská Hodruša village in the 

central Slovakia. Summary of the general characteristics of the area such as the size, 

origins and age of deposit is given. Collected samples were subjected to laboratory 

analysis, which should confirm or expand existing knowledge on the petrographic and 

mineralogical composition of rocks and the mineralization itself. 

Keywords: polymetallic-preciours metalic mineralization, Banská Štiavnica, 

Hodruša – Hámre, gold, neovolcanics of central Slovakia, mineralogic-petrographical 

research 
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Seznam minerál  a jejich chemických vzorc

akantit    Ag2S 

albit     NaAlSi3O8 

andezín    (Na, Ca)[Al(Si, Al)Si2O8] 

anhydrid    CaSO4

ankerit    Ca(Fe2+, Mg)(CO3)2 

apatit    Ca5(PO4)3(Cl, F, OH) 

argentit    Ag2S 

augit     (Ca, Na)(Mg, Fe2+, Al, Fe3+,Ti)[(Si, Al)2O6] 

baryt     BaSO4

biotit      K (Mg, Fe2+)3[(OH, F)2|(Al, Fe3+)Si3O10] 

bornit     Cu5FeS4

diaforit    Ag3Pb2Sb3S8

digenit    Cu9S5

dolomit   CaMg(CO3)2

elektrum    (Au, Ag) 

epidot     {Ca2}{Al2Fe3+}(Si2O7)(SiO4)O(OH) 

freislebenit    AgPbSbS3

galenit    PbS 

hematit    Fe2O3

hessit    Ag2Te 

hypersten    (Mg, Fe)SiO3

chalkopyrit    CuFeS2

chalkozín    Cu2S 

chlorit (skupina)  Mg6-x-y Fe2+
yAlx[(OH)8|Si4-xAlxO10] 

illit    K0,65Al2(Al0,65Si3,35O10)(OH)2

kalcit    CaCO3

kaolinit   Al2(Si2O5)(OH)4

k emen    SiO2 

labradorit    (Ca, Na)[Al(Al, Si)Si2O8] 

magnetit    Fe2+Fe3+
2O4

markazit    FeS2



matildit    AgBiS2

mckinstryit    Ag5-xCu3+xS4

miargyrit    AgSbS2 

muskovit   KAl2(AlSi3O10)(OH)2

naumanit    Ag2Se 

oligoklas   (Na, Ca)[Al(Si, Al)Si2O8] 

ortoklas    KAlSi3O8

pearceit     [(Ag, Cu)6(As, Sb)2S7][Ag9CuS4] 

polybazit    [(Ag, Cu)6(Sb, As)2S7][Ag9CuS4] 

proustit    Ag3AsS3 

pyrargyrit    Ag3SbS3 

pyrit     FeS2 

rodonit    MnSiO3

rutil    TiO2

sádrovec    CaSO4 . 2H2O 

sanidin    KAlSi3O8

sericit     Kal2(Si3Al)O10(OH, F)2

sfalerit    ZnS 

siderit    FeCO3

stefanit    Ag5SbS4

stromeyerit    AgCuS 

st íbro     Ag 

synchysit   CaCe(CO3)2F 

tetraedrit    (Cu, Fe, Ag, Zn)12Sb4S13

titanit     CaTi(SiO4)O 

zirkon     ZrSiO4

zlato     Au 



Seznam použitých mezinárodních zkratek minerál

Ab     albit     

Ap    apatit 

Amp    amfibol 

Cal    kalcit 

Dol     dolomit 

Fsp    živec    

Gn     galenit     

Chl    chlorit (skupina)   

Ilt     illit 

Kln     kaolinit    

Qz     k emen    

Mag     magnetit     

Ms     muskovit 

Px    pyroxen (skupina)    

Py     pyrit      

Rt     rutil     

Sp     sfalerit     

Sd     siderit     

Sy     synchysit    

Zrn     zirkon      
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1 Úvod 

Geologie a hornictví jsou velmi úzce propojeny a jejich kombinace byla pro m

natolik zajímavá, že jsem se rozhodl ve své diplomové práci v novat této problematice.   

Má bakalá ská práce se zabývala výzkumem nerudného ložiska t ženého povrchov , ale 

b hem následujícího studia moji pozornost upoutaly hlavn  rudná ložiska t žená 

hlubinným zp sobem.  

asto jsem navšt voval st edoslovenské neovulkanity a v noval se jejich geologii  

a rudným ložisk m. V této oblasti, v hodrušském rudním revíru, se nachází jedno 

z posledních t žených ložisek Au-Ag rud ve st ední Evrop . V sou asné dob  zde t žbu 

provádí Slovenská Banská, spol. s r.o., se sídlem Hodruša – Hámre, . 388, 966 61. Obrátil 

jsem se tedy na Ing. Richadra Ka u, jednatele, editele banského závodu, s žádostí  

o možnost vypracovat diplomovou práci na jejich dole.  Žádosti bylo vyhov no a b hem 

následujících sch zek stanoveno i téma práce. 

Z d vodu složitých a ne zcela vy ešených mineralogicko – petrografických pom r

jsme se rozhodli zam it práv  na tuto problematiku. Výhody p i zpracovávání tohoto 

tématu byly vysoký stupe  prozkoumanosti ložiska a dostupnost laboratorního 

p ístrojového vybavení na Institutu geologického inženýrství. 

Cíle této diplomové práce tedy byly zpracovat rešerši dosud publikovaných 

geologických, petrografických a mineralogických údaj  o ložisku a jeho blízkém okolí, 

odebrat vzorky požadovaných hornin, provést a vyhodnotit laboratorní analýzy a tím 

potvrdit, pop ípad  rozší it doposud známe informace o studovaných pom rech. 
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2 Stru ná geologická charakteristika štiavnicko-

hodrušského rudního obvodu 

Zájmová oblast, hodrušská ást revíru, se geograficky nachází mezi slovenským 

hornickým m stem Banská Štiavnica a obcí Hodruša-Hámre (Obr. 1). Toto území 

geograficky pat í do Štiavnických vrch . Ty jsou typické svou zna nou lenitostí. 

Charakteristické jsou úzké doliny se strm  se zdvihajícím úbo ím dosahující nadmo ských 

výšek od 350 do 860 m. Vrchy s nejv tší nadmo skou výškou v tomto regionu jsou Tanád 

(936,4 m), Cukmantel (854 m) a Kanderka (862 m).  

Obr. 1: P ibližná poloha ložiskové oblasti v map , ozna ena erven . 

Celé zájmové území je odvod ováno pomocí Hodrušského potoka, který se jako 

levostranný p ítok vlévá do Hronu. Menší pot ky svádí povrchovou vodu z nejbližších 

kopc  do Dolnohodrušského tajchu. Ten byl vybudován um le a jeho maximální hloubka 

dosahuje 26 m. 
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2.1 Historie a sou asnost t žby   

 V bani Rozália v Hodruši-Hámroch se v letech 1954-1990 dobývaly Cu-rudy. 

T žba byla provád na organizací Rudné ban , s.p.. Dobývací prostor byl stanoven 

23.11.1979. Vymezený byl body 1,2,3,4 jako DP 56/Z 79 a v roce 1995 dopln n o DP 

973/465/95 s body 5,6,7,8,9 (Tab. 1; Obr. 2). Jeho celková plocha je 4,048 km2.  

Tab. 1: Sou adnice dobývacího prostoru DP 56/Z 79 a DP 973/465/95, sou adnicová sí  JTSK  

  X Y 

1. 441 300 1 256 800 

2. 440 300 1 257 400 

3. 441 800 1 259 700 

4. 442 800 1 259 000 

5. 441 678 1 257 354 

6. 442 080 1 257 070 

7. 441 675 1 256 500 

8. 440 500 1 256 500 

9. 440 500 1 257 285 

Na po átku devadesátých let minulého století prošlo hodrušské hornictví zásadními 

zm nami (Knésl, Knéslová, 2006). Po rozhodnutí o zrušení státních dotací do hornictví byl 

bá ský závod zam ený na chudé polymetalické rudy za azen do seznamu první vlny 

likvidovaných závod . K 31. 12. 1990 byla ukon ena t žba Pb-Zn-Cu na polymetalicko 

impregna n -žilníkovém t lese sever a následn  propušt no p es cca 140 horník .  

Pracovníci Geologického pr zkumu, s.p. Spišská Nová Ves, pod vedením Ing.  

S. Gavory, objevili p i vypracovávání úlohy Hodruša-Bakali žila, VP 1990, v dobývacím 

prostoru drahokovnou mineralizaci, což zachránilo spojitost t žby. V návaznosti na 

výsledky této práce se Rudné ban  podílely na p ípravných a otvírkových pracích jakožto  

i na geologickém vyhledávacím pr zkumu na Au-Ag ložisku Rozália ba a sever. Sou asn

probíhaly práce na zabezpe ení a likvidaci Cu ložiska Rozália žila (1991), polymetalického 

Pb-Zn-Cu impregna n  – žilníkového ložiska severní t leso (1992) a otvírka Fe ložiska 

Vyhne-Kloko  (1992). 

Na základ  výsledk  vrtných prací byl projekt n kolikrát zm n n. Soub žn

s realizací technických prací dle posledních projektových zm n byl vypracovaný projekt 
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úlohy Horduša-Rozália žila, Au, VP. P vodním cílem této práce bylo ov it Au 

mineralizaci na Rozália žíle a v jejím podloží. P edpoklad byl takový, že Rozália je 

hlavním nositelem zrudn ní. Nanešt stí se potvrdily jen mén  významné úseky zrudn ní 

sekundárního p vodu, což m lo nep íznivý vliv na ov ení zásob. První povolení 

k hornické innosti týkající se dobývání Au – Ag vydal OBÚ 28. 7. 1992. Výpo et zásob 

byl schválen 14. 10. 1992 a do t žby byl odevzdán 67 500 tunový blok na žíle Svetozár  

a Novej Jozef žíle na 14. obzo e s kovnatostí 8 g/t Au a 16 g/t Ag (Smolka, 1999; Šály et 

al., 2003).  

Obr. 2: Dobývací prostor DP 56/Z 79 (obdélník) a DP 973/465/95 vymezený pomocí sou adnic, JTSK 

Oficiální t žba Au (Ag, Pb, Cu) rud organizací Rudné ban  byla zahájena v lednu 

1993 souhlasem s dobývací metodou „Dovrchní zátinkování bez výztuže, krátkými vrty, 

s odt žením škrabákovým vrátkem“. 

V listopadu 1994 OBÚ Banská Bystrica odsouhlasil p evod dobývacího prostoru 

z organizace Rudné ban , s.p., Banská Bystrica na Slovenskou bánskou, s.r.o., Hodruša-

Hámre. 

Na konci roku 1997 markantn  poklesla sv tová cena zlata, což s neúsp chy ve 

vyhledávácím pr zkumu vedlo k zastavení dynamického rozvoje závodu. P ijatelného 

ekonomického výsledku bylo dosaženo až po p ijetí mnoha hospodárných opat ení. To vše 

vyústilo v roce 2001 k vyhlášení útlumu hornické innosti. Z p vodního po tu 260 
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zam stnanc  (leden 2001) z stalo v závod  jen 38 pracovník  (2002). P edpokládalo se, že 

zabezpe ovací a likvida ní práce na dole Rozália budou ukon eny 30. 6. 2003 (Šály et al., 

2003).  

V pr b hu roku 2002 však za ala cena zlata op t r st a s tím i nad je na další t žbu. 

Do roku 2007 byla vydobyta západní ást ložiska (stará ba a) a v letech 2005-2011 byla 

ov ována a t žena východní ást (Šály et al., 2008). 

V jednotlivých letech 2012-2015 je naplánováno každoro n  vyt žit 40 000 tun 

rudy o pr m rné kvalit  Au 8,5 g/t a Ag 8 g/t (Veselý, Azor, Lovik, 2012).

2.2 Geologické pom ry 

Ložisko Banská Hodruša je sou ástí štiavnického stratovulkánu. Pro lepší 

pochopení proces , které vedly k jeho vzniku, je tato podkapitola rozd lena na dv ásti. 

Neovulkanity slovenských Karpat a St edoslovenské neovulkanity. Prvn  zmi ovaná ást 

je rešeršním p ehledem – vyjas ujícím polohu, stá í a vznik neovulkanit  slovenských 

Karpat. V druhé, jsem se zam il na oblast, v níž se ložisko Banská Hodruša nachází, tj. 

st edoslovenskou neovulkanickou oblast. 

2.2.1 Neovulkanity slovenských Karpat 

Karpaty jsou sou ástí evropského alpínského orogénu, který se táhne od 

Atlantského oceánu na východ. Postupn  se d lí na Pyreneje, Alpy, Karpaty a dále na 

východ je to Kavkaz až Himaláje. Karpatský orogén je lemován produkty t etihorní  

a tvrtohorní sope né innosti. Tyto produkty m žeme podle polohy v orogením oblouku 

rozd lit na vn jší a vnit ní.  

V západní ásti vn jší strany to jsou jihomoravská eruptiva, která tvo í pravé žíly  

a drobná subvulkanická t lesa. Jejich morfologie je velmi málo výrazná a stá í se odhaduje 

na tortonské. Intruze probíhala p i záv re né fázi nasouvání b lokarpatsko-oravské na 

bystrickou a také p i pohybech na nezdenickém p í ném zlomu. 

Analogické horniny leží v polských Pieninách, tj. p i severním okraji bradlového 

pásma. Vytvá ejí krátké o kovité žilky, žilné soubory a p edevším eliptické sope né 

komíny. Tyto výskyty jsou umíst ny v cca 20 km dlouhé, avšak velmi úzké zón   
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a rozd leny do t í skupin v okolí Czorstyna, Kro cienka aSzezawnice (Golonka, Picha, 

2006). 

Vedle t chto místních projev  vulkanické aktivity jsou na vn jší stran  karpatského 

oblouku doloženy i produkty sope né innosti velmi vzdálené. Reprezentují je tufy a tufity, 

n kdy jen vulkanogenní p ím s v r zných sedimentárních polohách.  

Na rozdíl od vn jšího je vnit ní okraj Karpatského oblouku daleko bohatší na 

morfologicky výrazné a plošn  velice rozsáhlé vulkanické poz statky (Obr. 3). Na západ

navazují na severovýchodní vulkanickou zónu ásti centrálních Alp. Po ínaje severo-

madˇarskou horskou skupinou Dunazug tvo í vulkanické komplexy samostatné 

geologicko-orografické celky Západokarpatského vulkanického oblouku: Szentendre-

Visegrad, Börzsöny, Cserhát, Matra, Tokajské poho í a Slánské poho í. Sm rem na sever 

se od tohoto et zce rozprostírá st edoslovenský neovulkanický komplex, který je od n j 

odd len údolím eky Ipl’u. Východokarpatský vulkanický oblouk, s délkou p es 430 km, 

za íná masívem Vihorlat a pokra uje p es Zakarpatskou Ukrajinu a Rumunsko kde 

vyznívá vulkánem Sv. Anna (Buday et al., 1967; Hók, Kahan, Aubrecht, 2001).  
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Obr. 3: Prostorové rozložení produkt  vulkanismu (upraveno dle Buday et al; 1967): 

ST EDOSLOVENSKÁ NEOVULKANICKÁ OBLAST: 1 – Kozmárovské kopce; 2 – Pohronský Inovec;  
3 – Vtá nik; 4 – Kremnické poho í; 5 – Štiavnické poho í; 6 – Javorie; 7 – Krupinská vrchovina; 8 – 
Pliešovská kotlina; 9 – Pol’ana; 10 – Vepor; 11 – Tisovec; 12 – Fil’akovská vrchovina; 
ZÁPADOKARPATSKÝ VULKANICKÝ OBLOUK: 13 – Balatoni felvidék; 14 – Velencei hegysék; 15 – 
Dunazug; 16 – Ková ovské kopce; 17 – Börzsöny;  18 – Cserhát; 19 – Mátra; 20 – Bükk; 21 – Zempléni 
hegysék; 22 – Mili ; 23 – Slánské poho í; 24 – Zemplínské vrchy; 25 – Královské kopce; 
VÝCHODOKARPATSKÝ VULKANICKÝ OBLOUK: 26 – Potiská nížina; 27 – Vihorlat; 28 – Popri ný; 
29 – Sinjak; 30 – Velikij Dill; 31 – Velikij Šolles; 32 – Beregovskoe cholmogorje; 33 – Gut i-Oua ; 34 – 

ible ; 35 – Toroiaga; 36 – Munti Birg lui; 37 – Munti C limani; 38 – Munti Gurghiului; 39 – Munti 
Hargita; 40 – Munti Metaliferi; 41 – Poiana Ruska; 42 – Banat.  

2.2.2 St edoslovenské neovulkanity 

St edoslovenský neovulkanický region leží v západní ásti vnit ní strany 

karpatského oblouku (Obr. 3) na ploše p ibližn  5000 km
2
. B hem neogénu byly Karpaty 

ostrovním obloukem s mikrokontinentem centrálních Západních Karpat, který se p esouval 

na S, SV až V vlivem subdukce oceánské k ry flyšových bazén  a postupn  kolidoval 

s pasivním okrajem evropské platformy. Tento pohyb kompenzovala zaoblouková extenze, 

která zp sobila diapirický výstup astenosféry a laterální únik litosféry z kolizní zóny Alp. 

St edoslovenské neovulkanity reprezentují areálný typ andezitového vulkanismu. 

Tyto magmatické hmoty vznikly z parciáln  taveného metasomovaného plášt  flyšového 

pásma.  

Andezitový vulkanismus byl na st edním Slovensku aktivní v období od 16,5 

(spodní baden) do 8,5 mil. let (panon). Po rozší ení spodno badenské mo ské transgrese 

pokra ovala aktivita do vnit ních ástí krupinské deprese. Podél SV-JZ tektonické zóny 

vystoupily extruze amfibolicko-pyroxenických andezit  vinické formace. V mo ském 

prost edí byly tyto vulkanické produkty vystaveny dezintegraci, brekciaci a transportu do 

krupinské deprese mo skými proudy. Ve spodním badenu byl ve st ední a severní ásti 

st edoslovenských neovulkanit  aktivní v tší po et eruptivních center (oblast Zvolen, 

Vtá ník, Kremnické vrchy), produktem byly hyperstenicko-amfibolické andezity 

s granátem. Po krátké mo ské regresi s áste nou denudací produkt  vinické formace byl 

ve st ední ásti šahansko-lysecké vulkanotektonické zóny aktivován explozivní andezitový 

vulkanismus (Kone ný et al., 2001).  
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Obr. 4: Strukturní schéma st edoslovenských neovulkanit  (panon až kvartér),(upraveno dle Kone ný et 

al., 2001): 1 – sedimenta intravulkanických depresí; 2 – produkty vulkanizmu alkalických bazalt , a) neky, 

b) troskový kužel, c) lávové proudy; panon: 3 – lávové proudy a sily afanitických bazalt  až bazaltických 

andezit  (a) a pyroxenických andezit  (b); 4 – stratovulkán porfyrických bazalt  až bazaltických andezit , 

a) pyroklastický kužel, b) komplex lávových proud ; st ední až svrchní sarmat: 5 – ryolitové vulkanity 

jastrabské formace, a) extruzivní dómy a proudy, b) žilky, c) vulkanoklastika; spodní až st ední sarmat: 6 – 

andezitové vulkanity, a) efuzivní kužely, b) stratovulkanické kužely, c) stratovulkanické komplexy 

proximální zóny, d) epiklastické vulkanické brekcie proximální zóny, e) epinastické vulkanické brekcie 

(proximální) až distální zóny, f) epiklastické pískovce a konglomeráty distální zóny, g) tufitické sedimenty; 

7 – andezitové neky (a) a žilky (b); 8 – extruze andezit  (a) a intruze dioritových porfyr  (b); 9 – 

ryodacitové vulkanity st elnické formace, a) extruzivní dómy a proudy, b) vulkanokstika; svrchní baden: 

10 – andezitové efuzivní komplexy; 11 – komplexy extruzivních dóm  a proud  diferovaných andezit ; 

spodní až svrchní baden: 12 – andezitové stratovulkány, a) propylitizované komplexy andezit   

a andezitových porfyr , b) stratovulkanické komplexy proximální zóny, c) epinastické vulkanické brekcie  

a konglomeráty proximální až distální zóny, d) epinastické pískovce a konglomeráty distální zóny; 13 –
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andezitové pyroklastické vulkány, a) pyroklastický kužel, b) pyroklastické komplexy proximální zóny, c) 
epiklastické brekcie a konglomeráty proximální až distální zóny, d) epinastické vulkanické pískovce  
a konglomeráty distální zóny; 14 -  andezitové neky (a), k emitodioritový porfyr (b), žilky 
k emitodioritového porfyru (c), žilky andezitu (d); 15 -  subvulkanické intruze, a) granodioritu, b) 
granodioritových porfyr , c) dioritu a dioritových porfyr ; spodní baden: 16 – komplexy andezit
s granátem v kontinentálním prost edí, a) extruzivní dómy, b) brekcie; 17 – andezitové extruzivní dómy (a) 
a vulkanoklastika (b) vinické formace; podloží vulkanit : 18 – a) sedimenty spodního miocénu, b) horniny 
mezozoika a krystalinika; zlomy: 19 – a) okrajové zlomy vulkanotektonických green , b) kalderové zlomy, 
c) okrajové zlomy vulkanotektonických hrástí, d) ostatní zlomy; 20 – státní hranice s Ma arskem.

2.3 Geologická stavba zájmové oblasti 

Štiavnický stratovulkán svoji rozlohou p es 2000 km2 pokrývá oblast Štiavnických 

vrch  a Pohronského Inovca a ložisko Banská Hodruša se nachází v jeho centrální ásti 

(Obr. 4). Lze jej charakterizovat složitou stavbou, diferencovanými vulkanickými 

produkty, více etážovým vývojem, vznikem kaldery a záv re ným vývojem hrás ové 

struktury (Šály et al., 2008). B hem tohoto vývoje probíhaly metalogenetické procesy, 

jejichž výsledkem je drahokovná a polymetalická mineralizace. Šály (2003) ve své práci 

roz le uje etapy vzniku stratovulkánu a vývoj litostratigrafických jednotek takto:  

Ve spodním až svrchním baden vznikal explozivn -efuzivní aktivitou plošn

rozsáhlý stratovulkán pyroxenických a pyroxenicko-amfibolických andezit . Toto období 

je ozna ováno jako I. etapa. 

II. etapa (svrchní baden) se vyzna uje vulkanickým klidem s destrukcí a denudací 

stratovulkánu a tím spojeným vznikem deprese v jeho horní ásti. V depresi se ukládaly 

tufiticko-jílovitého souvrství ervenej studne. 

Ve III. etap  (svrchní baden - spodní sarmat) subsidence kaldery zp sobila 

vulkanismus amfibolicko-biotitického andezitu, který tvo í výpl  intravulkanické deprese 

v míst  kalderového zlomu. Hlubší úrovn  centralní ásti kaldery vyplnil rozsáhlý 

vulkanicko-plutonický (diorit-granodiorit-aplit) komplex. Etapu zakon uje intruze více 

genera ního komplexu k emitodioritového porfyru. 

Spodní až svrchní sarmat, IV. etapa, byla obdobím ukládání explozivních variet 

pyroxenického a pyroxenicko-amfibolického andezitu v kalde e a na stratovulkanickém 

svahu.  

V. etapa je charakteristická formováním štiavnické hrást , tj. výzdvihem centrální 

ásti stratovulkánu s doprovodným ryolitovým vulkanismem v pr b hu sarmatu – 

spodního panonu.  
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Od panonu probíhaly již jen destruk ní procesy s výzdvihem v tšího regionu 

vulkanit . Tento denudovaný povrch byl v kvartéru áste n  pokryt málo diferencovanou 

hmotou bazalt  a bazanit .  

Protože se ložisko nachází v centrální zón  hrást , zachovaly se v jeho nejbližším 

okolí pouze produkty I. - III. etapy 

Báze celého ložiska je tvo ena rozsáhlým t lesem granodioritu štiavnicko-

hodrušského typu se zbytky migmatitizovaných krystalických hornin. Ve st ední strukturní 

úrovni se nachází mohutná, 100-200  m mocná žíla k emenno-dioritového porfyru, který 

intrudoval po subhorizontálních nespojitostech mezi andezitovým  a granodioritovým 

Obr. 5: Geologický ez ložiskem Bánská Hodruša (upraveno dle Ferenc, Šály, Lepe , 2009 ): 1 – 
paleozoické sedimenty, 2 – pyroxenický andezit (svrchní až spodní baden), 3 – amfibolicko-biotitický 

andezit (svrchní baden), 4 – granodiorit (svrchní baden), 

komplexem  (Obr. 5). Žíla porfyru postupn  ztrácí na mocnosti a to zejména sm rem k jihu 

a západu. Charakteristické je v tvení a spojování jednotlivých ložních žil. Šály (2003) 

zastává názor, že samostatné, r zn  rozv tvené útvary k emenno-dioritového porfyru jsou 

sou ástí jednoho, geneticky i strukturn  jednotného intruzivního systému. Vrchní ást 

ložiska je tvo ena rozsáhlým komplexem pyroxenických a nadložních amfibolicko - 

pyroxenickým andezit  a andezitových porfyr  I. etapy.  Pyroxenický andezit je v bazální 

ásti postižen tvorbou pravd podobn  sekundárn  mineralizovaných brekcií žíly Svetozár. 
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Rovina kontaktu s nadložním pyroxenicko-amfibolickým andezitem má sklon 20-30° cca 

Z sm rem. Povrch je tvo en nerovnom rn  rozmíst nými polohami efuzivn -extruzivními 

amfibolicko-biotitickými andezity z III. etapy. Celý andezitový komplex je i se svými 

podložními k emennými zónami roz len n žílou k emenno-dioritového porfyru na ploše 

uložená uzav ená t lesa prom nlivé mocnosti. Celé ložisko je v pr b hu svého vývoje 

intenzivn  rozblokováno n kolika generacemi zlom  a epitermálních žil (Šály et al., 2008). 

Morfologicky má ložisková oblast tvar protažené synklinály, která se 

k jihovýchodu rozši uje a její osa leží p ibližn  ve sm ru SZ-JV. Spodní ást je tvo ena 

granodioritem, nadložní k emenno-dioritové a andezitové polohy kopírují jeho synklinální 

tvar. K ídla této struktury se v SV-JZ sm ru zestrmují (Obr. 6). Sklon osy SZ-JV orientace 

je p ibližn  konstantní tj. 10-30° (Šály et al., 2003; Šály et al., 2008) 

Obr. 6: Schematická mapa a ezy znázor ující morfologický tvar ložiska (upraveno dle Šály et al., 2003):  
a – izolinie podloží na XVII. obzoru, b – izolinie položí na XIV. obzoru, c – izolinie položí na XII. obzoru, 
pxa – pyroxenický andezit, grdr  - granodiorit, NE-SW linie je žila Rozália na jednotlivých obzorech.   

Spojitost zrudn ní této strukturní pozice je p erušována žílami k emenno-

dioritového porfyru a tektonickými liniemi s amplitudou od 60 do 70 m. Nejvýrazn ji se 

projevily pohyby na hrás ových (Rozália, Barbora a Laura) a starších S-J až SZ-JV 

strukturách, které rozsekaly p vodn  kontinuální pr b h ložiska. Ložisko je žílou Rozália 

rozd lené na dv ásti navzájem pokleslé o 50-70 m. 
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Mineralizace je vyvinutá v mnoha krátkých r zn  orientovaných žílách, resp. 

žilnících, jejichž sklon se pohybuje v rozmezí 20-30° (výjime n  70°), mocnost cca 0,3 m  

a délka maximáln  první desítky metr  (Šály et al., 2008).   

2.4 Strukturn -tektonický vývoj  

Strukturn -tektonickou analýzou vývoje ložiska byla dokázána rotace nap ového 

pole ze západu na východ (Obr. 7). V období spodní-st ední baden byla vytvo ena základní 

horninová stavba území s pyroxenickým, pyroxenicko-amfibolickým andezitem, intruzí 

granodioritového plutonu a žíly granodioritového až k emenno-dioritového porfyru. Sm r 

komprese byl SZ-JV a na n j kolmý extenzní SV-JZ. Toto nap ové pole ovlivnilo 

umíst ní intruzivního komplexu a rozevírání subhorizontálních extenzních struktur sm ru 

SZ-JV, které byly vypln ny mezotermální mineralizací.  

V období maximální subsidence centrální zóny, tj. ve svrchním badenu, se 

kompresní tlaky p emístily do S-J sm ru. Tato zm na se na ložisku projevuje mohutnými 

poklesy se sklonem 20-40° na jih. 

V sarmatu rotoval sm r komprese z S-J do SV-JZ a extenzními projevy ve sm ru  

SZ-JV. To souhlasí s fází vývoje hrást  a s ním spojeným vznikem systému epitermálních 

žil a epitermální drahokovnou mineralizací.  

B hem panonu až pliocénu se nap ové pole p emístilo zp tn  do sm ru S-J. Tím 

vnikly otev ené poruchy (kaverny) se zanedbatelnými pohybem (Šály, Prc ch, 1999). 
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Obr. 7: Strukturn -tektonický vývoj XIV. obzoru ban  Rozália (upraveno dle Šály, Prc ch, 1999). 1 – 
mezozoické sedimenty, 2 – pyroxenický andezit, 3 – pyroxenický andezit bez rudních žil, 4 – granodiorit, 
 5 – k emitidioritový porfyr, 6 – k emenné žíly, 7 – zlomy, 8 – kontakty hornin, 9 – vývojové po adí zlom . 

Ma o et al. (1996) vy lenili ty i stádia tektonického vývoje:  

Deforma ní stádium D1: Je charakteristické kompresí ve sm ru SZ-JV  

a subvertikální extenzí. V okolí zlomové struktury žíly Rozália probíhaly posunové až 

p esmykové pohyby. V této fázi to byla jen uzav ená zlomová struktura tém  bez 

mineralizace. Extenzní složka nap tí zap í inila vznik subvertikální ploše uložené žíly 

Svetozár a žilného systému v jejím nadloží (Obr. 8) a jejich následné vypln ní 

mezotermální zlato-(karbonátovo)–k emennou mineralizací.  

Deforma ní stádium D2: Paleonap ové pole ve fázi D2 vykazuje oproti fázi D1 

zna nou reorganizaci. Extenzní složka SZ-JV sm ru vytvá ela zlomy SSV až SV pr b hu, 

m ly strmý úklon na JV a SZ (Kod ra, Lexa, 2003). Nejvýznamn jší strukturou se stala 

žíla Rozália, jejíž sm r je SSV-JJZ a reprezentuje hlavní plochu st ižné zóny. Tento 

zlomový systém se podílel na desintegraci žilné výpln  Svetozár a orientace komprese  

a extenze zap í inila její blokový rozpad. Vznikl tak nový systém st ižných struktur (Obr. 

9). Pozd ji proniklá fluida proh ála okolní prost edí, zvýšila jeho duktilitu a dokon ila 
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p em nu výpln  žíly Svetozár na asymetrické budiny. Struktury vzniklé v této fázi jsou 

z hlediska drahokovné mineralizace nejperspektivn jší, je v nich neobvykle vysoký obsah 

Au. 

Obr. 8: Deforma ní fáze D1 (upraveno dle Ma o et al., 1996). Komprese, šikmý posun až p esmyk, vznik 

extenzní struktury Svetozár následn  vypln nou Au k emennou mineralizací. 1 – pyroxenický andezit, 2 – 

k emitodioritový porfyr, 3 – žíla Svetozár.   

Obr. 9: Blokový model nového puklinového systému p izp sobující se rotaci (upraveno dle Ma o et al., 

1996). 
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Deforma ní stádium D3: Tato fáze je charakteristická systémem posun  a pokles

sm ru SZ-JV (Obr. 10). Protože kompresní složka m la sm r zhruba vertikální, byl 

nejd ležit jším deforma ním faktorem tlak nadložních hornin (p i poklesu vulkanického 

komplexu. Tyto poruchy rozd lili prostor žíly Svetozár do n kolika navzájem posunutých 

blok , jejichž délka a amplituda se pohybovala v rozmezí prvních metr  až n kolika 

desítek metr . Zlomové plochy nejsou nijak zvláš  mineralizované.  

Deforma ní stádium D4: V záv ru tektonického vývoje m la extenze sm r V-Z  

a dala tak vzniknout poklesovým zlom m a extenzním puklinám SSZ-JJV sm ru a to 

v celém rudním poli. Ší ka t chto puklin dosahovala 20-30 cm. 

Obr. 10: Rozblokování a pooto ení žíly Svetozár poklesovými zlomy (upraveno dle Ma o et al., 1996). 

2.5 Petrografická charakteristika 

Migmatitizované krystalické b idlice jsou staropaleozoického nebo 

proterozoického (Šály et al., 2008) stá í a adíme je k veporskému krystaliniku. Vystupují 

jako uzav eniny v granodioritu nebo na jeho kontaktu jako ploše uložené bloky mocnosti 

n kolika desítek metr . B žné je st ídání poloh granodioritu a migmatitu. Tato hornina je 

šedé barvy s lineárn  paralelní texturou a heteroklastickou, páskovanou až 

lepidogranoblastickou strukturou. Matrix (substrát) je složená z proužk  sericitu, chloritu, 

biotitu a p em n ných živc . Sv tlé ásti tvo í k emen a ortoklas.  

Granodiorit: Pr b h jeho reliéfu je v zájmové oblasti zna n  složitý (Šály et al., 

2003). Granodiorit je sv tle šedý, hrubozrnný s rovnom rn  zrnitou strukturou. 

V mikroskopickém m ítku je její struktura holokrystalická s výskyty hypidiomorfn
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omezeného plagioklasu (An40-50), ortoklasu, amfibolu, biotitu a alotriomorfn  omezeného 

k emene. Akcesoricky je p ítomen zirkon, magnetit a titanit. V blízkosti epitermálních žil  

a tektonických struktur je postižena silicifikací, sericitizací a adularizací. 

Další horninou p ítomnou na ložisku je pyroxenický andezit. Má šedou barvu 

s drobn  porfyrickou strukturou s vyrostlicemi plagioklasu (andezín-labradorit), pyroxenu 

(hypersten, ojedin le augit), z ídka amfibolu. Matrix je tvo ena vulkanickým sklem (10-60 

%) a mikrolity živc , pyroxenu, amfibolu a pyritu. Zpravidla podléhá silné hydrotermální 

p em n . Vulkanoklastika vystupují jako popelovitý tuf až tufit, drobno úlomkovitá 

brekcie nebo balvanitý slepenec (Šály et al., 2008).  

Nadložní ást ložiska tvo í druhý typ andezitu, ten je reprezentován mladším 

st edn  porfyrickým pyroxenicko – amfibolicko andezitovým porfyrem. Základní hmota 

hemikrystalické struktury je složena z izometrických zrn živc , tmavých minerál , 

vulkanického skla (20 – 50 %) a pyritu. Vyrostlice tvo í plagioklasy (andezín), pyroxeny 

(< 20 %) a amfiboly (< 6 %). Vulkanoklastické formy mají p ibližn  stejný vývoj jako  

u pyroxenického andezitu.  

K emenno-dioritový porfyr – byly v n m rozlišeny dva typy intruzí (Šály et al., 

2008). První typ intruze je hlavní žíla k emenno-dioritového porfyru, která má hrub

porfyrickou strukturu a je charakterizována minerální asociací vyrostlic plagioklas (15 - 25 

%), amfibol (4 – 10 %), biotit (< 7 %) a k emen (< 3 %). Plagioklas svou bazicitou 

odpovídá An39-49. V centrální zón  intruze p echází k emenno-dioritový porfyr místy do 

granodioritového porfyru s vyrostlicemi plagioklasu (20 %, An38-52), ortoklasu (15 – 18 

%), amfibolu (10 – 15 %), biotitu (1 – 2 %) a k emene (10 – 12 %). Matrix je 

alotriomorfn  zrnitá, obsahující k emen, biotit, plagioklas, amfibol a doprovodné 

sekundární minerály. Druhý typ prostorov  zapl uje horní partii rudonosného 

andezitového intervalu. Je výrazn  alterovaný, prožilkovaný, pyritizovaný. V alterovaných 

ástech podléhá hlavn  silifikaci místy až do sekundárních kvarcit . Zrudn né žilky se 

asto nacházejí v kontaktní zón  nebo ho konkordantn i diskordantn  pronikají. Je sv tle 

zelený s minerálním složením stejným jak první typ s výjimkou vyrostlic k emene. 

Hypidiomorfn  zrnitá základní hmota je tvo ena zejména k emenem a plagioklasy. 

Amfibolicko – biotitické andezity mají porfyrickou strukturou s hemikrystalickou 

strukturou matrix, místy až fluidální texturou. Plagioklasy tvo í skoro polovinu vyrostlic 
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(45 %, An37-55), amfiboly (5 – 10 %), biotit (5 – 10 %) z ídka kdy pyroxen. Základní hmota 

je tvo ena vulkanickým sklem (20 – 40 %) a živci. 

2.6 Mineralogická charakteristika 

Z hlediska metalogenetického vývoje je se vznikem komplex  III. etapy spojen 

vývin vysokosulfidické, Fe-magnetitové, Cu-skarnové, polymetalicko impregna n   

- žilníkové a drahokovné mineralizace. Systém epitermálních polymetalických  

a drahokovných nízkosulfidických žil se za al vytvá et v V. etap  (Šály et al., 2008). 

Kod ra (1980) ve své práci rozd lil pr b h mineralizace do t ech vývojových 

stádií:  

V stádiu I. p edrudném, které se uplatnilo hlavn  v granodioritu, probíhala 

intenzivní p em na, hlavn  epidotizace. Hlavní zástupci minerál  jsou epidot, mén

k emen, karbonáty a malé množství albitu a pyritu. 

II. rudné stádium je roz len no na dv  periody: sfalerit - galenitovou a chalkopyrit 

- galenitovou. Vznikly tak dva typy zrudn ní:  

1. polymetalická impregna n  - žilníková mineralizace, která výrazn  p evládá 

v obou horninových t lesech. Její výskyt je vázán výhradn  na granodiorit, avšak v malé 

mí e se vyskytuje i v sedimentech. Nejv tší koncentrace se nacházejí v tektonicky 

porušených zónách granodioritu, který prošel intenzivní p em nou, propylitizací  

a epidotizací (Jele , Háber, 2000). Vytvá í v n m systém paralelních žilek až tmel brekcií 

s bohatou okolní impregnací. Z rudních minerál  p evažuje sfalerit nad galenitem, 

chalkopyrit je hojný pouze v lokálním m ítku. 

2. polymetalické metasomatické zrudn ní malých m ítek, které se vytvo ilo 

v karbonátových a sádrovcovo-anhydritových sedimentech sou asn  s impregna n   

- žilníkovou mineralizací. Metasomatické rudy jsou jemnozrnné a minerálním složením 

velice podobné impregna n  - žilníkovému zrudn ní, avšak jejich kovnatost je podstatn

vyšší (> 40 %). Lokáln  vzniká epidot, chlorit a serpentinové minerály.  

Akcesoricky je v mladší period  zastoupen tetraedrit, zlato, elektrum, hematit, 

chalkozín, digenit, bornit a z nerudních minerál  se v obou periodách vyskytuje k emen, 

karbonáty a ve velmi malé mí e epidot (Jele , Háber, 2000). 
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III. porudné stádium je op t d leno na dv  periody: epidot - karbonátovou  

a k emen - karbonátovou. V jejich pr b hu vznikly nepravidelné epidot - karbonátové  

a k emen - karbonátové žilky s nepatrným polymetalickým zrudn ním. Ty pronikají rudné 

polohy a všechny tipy hornin.  

Vztah této mineralizace k ostatním typ m zrudn ní není z  v kového a látkového 

hlediska stále dostate n  do ešen (Kod ra, 1980; Jele , Háber, 2000). Zrudn ní má v rámci 

metalogeneze štiavnicko – hodrušského rudního revíru samostatné postavení. Po átek jeho 

vzniku je kladen do období mezi skarnovou mineralizací, která se váže na hodrušský 

intruzivní komplex a mladší k emenno–dioritovo-porfyrovou možná i poryolitovou 

hydrotermální mineralizací štiavnického a hodrušského typu (viz níže).  N kte í auto i 

považují polymetalicko impregna n  - žilníkovou mineralizaci za sou ást epitermáln

hydrotermálního systému žil štiavnického typu. Další auto i zabývající se touto 

problematikou (Kod ra, Rojkovi ová, Štohl, Lexa) však prokázali, že polymetalická 

impregna n  – žilníková mineralizace je výsledkem samostatného hydrotermálního 

systému, jenž asov  p edcházel procesu tvorby hlavních banskoštiavnicko-hodrušských 

žil.  

Systém epitermální polymetalicko-drahokovové žilné mineralizace je možno 

charakterizovat t mito typy žil (Jele  et al., 1999): štiavnický typ (polymetalické žíly Au, 

Ag), hodrušský typ (Ag, Au žíly s polymetalickou mineralizací), kremnický typ (Au-Ag 

žíly).  

Štiavnický typ: Tyto polymetalické žíly Au, Ag vznikly ve východní ásti revíru, 

zejména v andezitu, kdp, granodioritu a dioritu. Vytvo ily se tak žíly Ján, Špitaler, Bieber, 

Terézia, Ochsenkopf, Amália, Bakali, Rozália a Medená, v nichž dominuje k emen  

s podstatnou sou ástí sulfid  Pb, Zn, Cu a Fe. V p ípovrchových zónách jsou p ítomny  

Ca-Mn karbonáty, baryt a rodonit. Pro tento typ zrudn ní je charakteristický výskyt 

n kolika asov  a prostorov  r zných minerálních asociací drahých kov . Nejstarší 

minerální asociace Au-Ag byla zjišt na v tzv. „cinoplovém“ k emeni (Jele  et al., 1999), 

což je k emen s jemn  rozptýleným hematitem. P ítomnost této asociace je doložena 

astým výskytem samostatných nepravidelných zlatinek s velikostí od 2 do 250 m  

a vysokou ryzostí (780-800), dále elektrem (ryzost 550-700) a akantitem v k emeni.  

Mladší drahokovnou asociaci, která áste n  zatla uje starší, tvo í elektrum, st íbro, 

polybazit, pearceit, pyrargyrit, proustit, akantit, Ag - tetraedrit, stromeyerit a mckinstryit. 
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Elektrum se vyskytuje ve form  sr st  se sulfidy, jako výpl  mezi zrny a jako inkluze 

r zných tvar  a velikostí hlavn  v galenitu, sfalerit a v omezené mí e v pyritu  

a chalkopyritu. Nejmladší asociace minerál  Au a Ag, vzniklé ke konci vícefázového 

vývoje epitermální mineralizace, se nacházejí v p ípovrchových ástech žil. Orienta ní 

obsah ve vzorku této žíloviny z pr zkumné štoly Terézia byl 27 gt-1 Au a 813 gt-1 Ag 

(Smolka, Daubner, 1992, in Jele  et al., 1999). Kvantitativní zastoupení drahokovné

mineralizace v rudách je v hlubších ástech žilných systém  (nap . Bakali, Rozália) 

podstatn  nižší. Koncentrace zlata bývá vyšší jen lokáln  a vyskytuje se hlavn  v sulfidech 

– chalkopyrit, galenit, sfalerit, id eji v k emeni, chloritu, pyritu a hematitu (Šály et al., 

1994). Mimo zlata tvo í drahokovnou mineralizaci také bohatá asociace minerál  Ag 

(argentit, akantit, naumanit, nepojmenovaný minerál Ag10Cu2SeTe3S4, polybazit, stefanit, 

matildit a Ag - tetraedrit) a velká skupina neidentifikovaných sulfosolí systému Ag – Cu – 

Pb – Bi - S. 

Hodrušský typ: Ag-Au žíly s polymetalickou mineralizací se vyvinuly v západní 

oblasti rudného rajonu, hlavn  v horninách hodrušského intruzivního komplexu – v dioritu, 

granodioritu, k emito-dioritovém a andezitovém porfyru. Žilná výpl  hodrušských žil 

(Colloredo, Schöpfer, Nová a Hlavná Anton, Všechsv tých, Alžb ta, B renleuten, Hlavná 

a Zlatá žíla, Ján Benedikty) je typická k emeno - karbonátovým vývojem se sporadickým 

výskytem polymetalické mineralizace avšak se stálou p ítomností mineralizace 

drahokovné. Vzorky z žíly Hlavná Anton obsahovaly 82,71 gt-1 Au a 67 453 gt-1 Ag (Jele

et al., 1999).  V sou asnosti se vy le ují dv  samostatné etapy sulfidické a drahokovové 

mineralizace. V první etap  se vytvá ejí p evážn  sulfidy Pb, Zn, Fe, Cu a reprezentantem 

drahokovové mineralizace jsou drobné zrnkovité izometrické uzav eniny elektra 

v sulfidech a v k emenu, ojedin le v Ag minerálech. Ve druhé etap  dominovala 

drahokovová mineralizace nad sulfidickou, která se místy vytratila úpln  (žíla 

B renleuten). Kvalita i kvantita mineralizace se m ní v závislosti vertikální poloze v žíle. 

P i povrchu, v horních partiích se nacházejí nejmladší leny asociace (elektrum, Ag 

minerály i Ag-(Pb)-Sb sulfosoli, miargyrit, diaforit, proustit, pyrargyrit, akantit, 

freislebenit), v hlubších ástech jsou sulfidy a Au mineralizace a jen ojedin le Ag 

minerály. 

Kremnický typ: Žíly Au-Ag jsou lokalizované na okraji hodrušsko-štiavnické 

hrást  v amfibol-biotitických andezitech a asto je prostorov  závislá na ryolitovém 
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vulkanismu. Zrudn ní se t žilo v oblasti Vyhní (žíla Trojkrálová na Z okraji hrást )  

a Banskej Belej (žíla Goldfahrtner a Baumgartner na V okraji hrast ). Drahokovná 

asociace je tvo ena zlatem, st íbrem, akantitem, Ag - tetraedritem dohromady s pyritem, 

galenitem, chalkopyritem, sfaleritem a markazitem. 

Polymetalická impregna n  – žilníková mineralizace, která je p edm tem 

laboratorního výzkumu, je vývojov  i prostorov  vázána na okrajové porfyrické 

granodiority. Toto zrudn ní bylo zjišt no po átkem 70. let 20. století pomocí 

horizontálních vrt  na VIII. obzoru žíly Rozália v granodioritu a také v tektonickém bloku 

mezi žílou Rozália a Bakali (Jele , Háber, 2000). Jele , Háber, (2000) a Kod ra, Lexa, 

(2003), p i azuje k této mineralizaci také projevy metasomatózy v slínito - vápenatých 

sekvencích mezozoika, které byly jako nejbohatší ásti vyt ženy v letech 1990-1992. 

Zrudn ní je nahromad no prakticky ve dvou hlavních t lesech o kovitého tvaru 

s mocností 5-50 m. o ky mají S-J sm r se sklonem k V a kopírují kontakt granodioritu  

a k emitodioritového porfyru. Kovnatost rud byla velmi prom nlivá – nejvyšší obsahy 

dosahovaly 20 % a v metasomatických rudách vice než 40 %. Mineralizace nemá 

povrchové výchozy (Jele , Háber, 2000). 
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3 Metodika práce 

3.1 Studium a shrnutí dosavadních poznatk

Studiem geologických pom r  zájmové oblasti se zabývalo vícero autor  a jejich 

poznatky a znalosti jsou velmi podrobn  popsány v mnoha publikacích. Od roku 1990 až 

do sou asnosti zde probíhají geologicko – pr zkumné a t žební práce. Teorie o genezi, 

rozloze, tvaru a dalších parametrech ložiska se tedy m nily v ase podle stupn  jeho 

prozkoumanosti. P ed tímto obdobím se o typy zrudn ní na dole Rozália zajímal Kod ra 

(Kod ra, 1959, 1980). V pr b hu 90. let pak bylo publikováno mnoho v deckých prací 

zabývajících se mineralogickým výzkumem (Ma o, Bebej, 1994; Ma o et al., 1996; 

Prc ch, 1997; Šály, Veselý, 1997; Jele  et al., 1999). Komplexnímu zhodnocení ložiska se 

v nují záv re né zprávy s výpo tem zásob (Šály et al., 1994, 2003, 2008).  

3.2 Odb r vzork

Vzorky byly odebrány ve druhé polovin   kv tna roku 2011. Do dolu jsme vstoupili 

Dolní štolou a první úklonnou jámou sfárali na VIII. obzor. Druhou úklonnou jámou pak 

na obzor XIV. kde jsme za ali se vzorkováním. Na tomto pat e bylo odebráno 7 vzork . Ze 

XIV. obzoru jsme pokra ovali na obzor XV., odebrali 3 vzorky a následn  2 vzorky na 

obzoru XVI. Poslední 4 vzorky byly odebrány z vrtného jádra vrtu BHS – 115 (Obr. 11). 

Celkem bylo tedy odebráno 16 vzork . Pro p ehlednost je seznam vzork  uveden v tabulce 

3. 

Polohy pro odb r byly vybírány RNDr. Veselým, který nás celým dolem provázel. 

Byly voleny horniny zrudn ných i nezrudn ných horizont , u nichž nebylo v dané poloze 

zcela jasné petrografické a mineralogické složení. Množství odebírané horniny, bylo 

p izp sobeno po tu plánovaných laboratorních analýz a následnému zachování jako 

hmotné dokumentace. 
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Obr. 11: Odb r vzork : A - vstup do dolu Rozália; B - první jáma; C - misto odb ru vzorku . 1, obzor 

XIV.; D - Místo odb ru vzorku . 10, obzor XV.; E - místo odb ru vzorku . 12, obzor XVI.; F - jádro vrtu 

BHS-115; (foto Martin P ibil). 

Tab. 2: Seznam odebraných vzork

  Obzor Poloha, m i ský bod íslo Hornina 

Vzorek 1 XIV. S-36 K emenno-dioritový porfyr 

Vzorek 2 XIV. S-36 Brekcie 

Vzorek 3 XIV. S-36 Polymetalická žíla drahokovná 

Vzorek 4 XIV. Nejvýchodn jší elba Galenitová žíla 

Vzorek 5 XIV.   Pyroxenický andezit 

Vzorek 6 XIV. Nad v tracím komínem Pyroxenický andezit 

Vzorek 7 XIV. V-39 v trací bod Andezit 
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Vzorek 8 XV. V-44 Pyroxenický andezit 

Vzorek 9 XV. 
od V-44 na JV, t i metry od 

elby 
zlatá žílovina 

Vzorek 10 XV. severní p ekop, 20m S od V-45 Pyroxenický andezit 

Vzorek 11 XVI. U-109 K emenno-dioritový porfyr 

Vzorek 12 XVI. elba - západ Brekcie 

Vzorek 13   Vrt: BHS - 115; 42,4 m K emenno-dioritový porfyr 

Vzorek 14   Vrt : BHS - 115; 35,8 m K emenno-dioritový porfyr 

Vzorek 15   Vrt: BHS - 115; 28,9 m  Andezit 

Vzorek 16   Vrt: BHS - 115; 22,4 m Andezit 

3.3 Laboratorní zpracování 

Vzorky byly p ipraveny k provedení RTG difrak ní analýzy, mikroskopickému 

vyhodnocení a rozboru na elektronovém mikroskopu.  

Pro RTG difrakci byla hornina rozdrcena a rozemleta na prachovitou frakci  

a p edána na RTG pracovišt . M ení probíhalo na modernizovaném, pln

automatizovaném difraktometru UDR – 6 (Rich. Seifert – FPM, SRN) za podmínek: zá ení 

CoK /Ni filtr, nap tí 40 kV, proud 35 mA, krokový režim s krokem 0,05  2 , s asem na 

kroku 3 s a s digitálním zpracováním dat. Jak pro m ení, tak pro vyhodnocení byl použit 

firemní program RayfleX (RayfleX ScanX a RayfleX Analyze, verze 2.289). Pro 

kvalitativní vyhodnocení byla dále použita databáze difrak ních dat PDF – 2, verze 2001 

(International Centre for Diffraction Data, Pensylvania, USA). 

Pro mikroskopické vyhodnocení byly p ipraveny standardním postupem výbrusy. 

Z d vodu velké tvrdosti hornin nebylo možné zhotovit výbrusy ze vzork  3, 4, 7 a 9. 

Výbrusy byly pozorovány v mikroskopu OLYMPUS BX60F5 od OLYMPUS OPTICAL 

CO. LTD. Snímky byly po ízeny kamerou JENOPTIK, GmbN, D-07739 Jena, typ ProgRes 

CFslan, od LASER OPTIK SYSTEME a programem LUCIA G on JENOPTIK ProgRes, 

SP5 (build 369K). 

Pro elektronový mikroskop byly vyhotoveny nábrusy. Oproti výbrus m se 

nepoda ilo p ipravit pouze nábrusy vzork  3, 4 a 9. M ení bylo provedeno na 

elektronovém mikroskopu KVA 650 Feg, vybaveném ty mi detektory. Detektor EDA, 

WDA, detektor katodové luminiscence GATAN a detektor BSED. S pr m rnou pracovní 

vzdáleností sondy od preparátu 10 mm, nap tím 15 kV a tlakem v komo e 50Pa. 
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4 Porovnání dosažených výsledk  s p edcházejícími 

poznatky 

4.1 Mineralogické vyhodnocení 

Na základ  vyhodnocených mikroskopických výbrus  v procházejícím sv tle, 

výsledk  provedené RTG difrak ní analýzy a m ení na elektronovém mikroskopu bylo 

dosaženo t chto poznatk .  

V první ad  je nutné zmínit skute nost, že všechny analyzované vzorky jsou ve 

vyšším stupni alterace. Základní fyzikální (pro naše pot eby zvlášt  optické) a chemické 

vlastnosti jsou zm n ny. Tento fakt zna n  zkomplikoval ur ení mineralogického složení 

výbrus  pomocí mikroskopu v procházejícím sv tle. Mineralogické složení proto bylo 

zjišt no pomocí RTG difrak ní analýzy, jejíž výsledky jsou shrnuty v tabulce 4. Další 

minerály uvedené v tabulce 5, zjišt né pomocí elektronového mikroskopu, se ve vzorcích 

nacházely jen v extrémn  malém množství, a proto nemohly být pomocí RTG difrak ní 

analýzy zjišt ny. 

Mineralizace vystupuje ve form  žil, pop ípad  žilník . Výskyt rudních minerál  je 

vázán p edevším na k emenné žíly a žilky (Obr. 12), v mén astých p ípadech jsou pak 

rozptýleny do siln  alterované horniny v nejbližším okolí t chto žilek (Obr. 12, 13).  
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Tab. 3: Výsledky RTG difrak ní analýzy odebraných vzork  s procentuálním zastoupením jednotlivých 

minerál , X – výskyt minerálu potvrzený elektronovým mikroskopem, zaokrouhleno na jedno desetinné 

místo, sou et je vypo ten z p vodních hodnot 

% Vz 1 Vz 2 Vz 3 Vz 4 Vz 5 Vz 6 Vz 7 Vz 8 Vz 9
Vz 
10 

Vz 
11 

Vz 
12 

Vz 
13 

Vz 
14 

Vz 
15 

Vz 
16 

k emen 25,8 96,3 94,8 41,3 35,2 25,7 90,1 69,7 38,5 13,4 46,3 94 17,1 13,6 23 38,6 

oligoklas 13,6         0,2 0,6   3,7 3,3 16,6   35,5 25,6 0,7   

sanidin 49,7                   31,4   22,7 11,6 48,2   

kaolinit 7,8                 X  5,69 1,8         

muskovit 2M1 3,1         73,7                 4,3 24,3 

muskovit 1M         3,9       42,3 67,5           23,5 

ankerit   3,7                             

sfalerit    X 3,26 13,3 0,1 0,4 0,6 1,01 1,9   X  1,8  X       

pyrit     0,36 0,1    X  X  X 0,5             1,8 

galenit    X 1,54 45,3     0,7 0,4        X        

kalcit       0,07 3,02     1,58 3,6 4,8     0,14 0,2 7,9   

chlorit         17,3   7,1 27,3 1,2 11 X    24,6 49,1 16 11,8 

ortoklas         40,6                       

dolomit   X          0,9   7,4      X         

baryt                 1,1     1,8         

augit (pyroxen)                       0,8         

Sou et 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Tab. 4: Další minerály zjišt né pomocí elektronového mikroskopu 

  Vz 1 Vz 2 Vz 5 Vz 6 Vz 7 Vz 8
Vz 
10 

Vz 
11 

Vz 
12 

Vz 
13 

Vz 
14 

Vz 
15 

Vz 
16 

apatit     X       X X   X   X   

albit               X   X       

rutil     X X      X X       X X 

siderit                 X         

illit             X             

magnetit             X     X X     

synchysit                       X   

biotit               X     X     

zirkon               X           
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Z rudních minerál  byl zjišt n sfalerit, galenit, pyrit, rutil a magnetit. Sfalerit je 

nej ast jší, vyskytuje se v deseti vzorcích, p i emž svého maxima nabývá ve vzorku . 4. 

Galenit se objevil v p ti vzorcích a maxima nabývá op t ve vzorku . 4. Pyrit je pak 

zastoupen také v p ti vzorcích, avšak oproti galenitu v daleko menším množství (Obr. 14). 

Rutil (Obr. 24, 25) a magnetit (Obr. 15) byly zjišt ny až p i elektronové analýze. Tyto 

rudné komponenty vytvá ejí okolo k emenných žilek akumulace zrnek s velikostí 

dosahující maximáln  1 mm. 

K emen se vyskytuje ve všech vzorcích v hojném po tu, ve t ech vzorcích 

p esahuje hodnotu 90 %. Je tvo en n kolika generacemi, minimáln  dv ma (Obr. 12).  

Obr. 12: Vazba rudních minerál  na k emenné 

žilky a jejich blízké okolí, dv  generace k emene, 

vzorek . 8, PPL. 

Obr. 13: Vazba rudních minerál  na alterované 

horniny v okolí žilek, vzorek . 8, PPL. 

Obr. 14: Akumulace sfalerit, galenit, pyrit, vzorek 

. 7. 
Obr. 15: Magnetit, apatit, K-živec, vzorek . 13. 
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Karbonáty jsou b žnou sou ástí k emenné žiloviny, mén  pak alterované horniny 

v okolí t chto žilek. Zástupci karbonát  byli zjišt ni v jedenácti vzorcích. Nej ast ji se 

vyskytuje kalcit (Obr. 16) a to v osmi studovaných vzorcích, ve ty ech se objevil dolomit 

(Obr. 17, 18), v jednom ankerit. Ve vzorku . 12 byl nalezen Mg – Cu siderit s Mn – Fe 

dolomitem (Obr. 19). 

Obr. 16: Žilka kalcitu, k emen, K – živec, vzorek 
. 15. 

Obr. 17: Žilky dolomitu v k emenu, sfalerit, 

vzorek . 2. 

Obr. 18: Dolomit, k emen, galenit, vzorek . 2. Obr. 19:Mg-Cu siderit, Mn-Fe dolomit, vzorek  

. 12 

Ze skupiny živc  byly identifikovány sanidin, ortoklas a z plagioklasové ady albit 

(Obr. 21) a oligoklas An16. Dominantní je výskyt oligoklasu, polovi ní sanidinu a ortoklas 

byl potvrzen jen v jednom vzorku, avšak s obsahem 40 %. 
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Obr. 20: Dutina s vyrostlicemi K-živce a 

pyroxenu, vzorek . 13. 
Obr. 21: Automorfn  omezený krystal zirkonu, 

K-živec, albit, vzorek . 13. 

Hojn  se vyskytujícím minerálem v souboru studovaných vzork  je chlorit (Obr. 

24, 25, 26, 27). etnost jeho výskytu je rovna 9, maxima nabývá ve vzorku . 14. 

S nejv tší pravd podobností vznikl druhotn  p i chloritizací primárních minerál . 

Ze skupiny slíd byl objeven biotit (Obr. 27), illit pouze ve vzorku . 10 (Obr. 22) a 

dv  polytypové modifikace muskovitu 1M a 2M1 (Obr. 23). Ob  se vyskytly se stejnou 

etností 4, nicmén  sou asn  byly zjišt ny jen ve vzorku . 16. 

Obr. 22: Illitizace kalcitu, apatit, vzorek . 10 Obr. 23: Muskovit, k emen, vzorek . 16 
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Dalšími identifikovanými minerály jsou kaolinit, baryt, augit, zirkon, apatit (Obr. 

15) a synchysit. Kaolinit je zastoupen ve ty ech vzorcích s pr m rnou hodnotou 5 %, 

baryt ve dvou vzorcích s pr m rnou hodnotou 1,4 %, augit pouze ve vzorku . 12 

v množství menším než 1 %. Zirkon byl nalezen ve vzorku . 11 (Obr. 21). Apatit ze 

skupiny fosfát  se objevil v p ti vzorcích. Ve vzorku . 15 byl zjišt n fluor-karbonát 

vzácných zemin Ce - synchysit, který nebyl ve studované literatu e uveden. 

Obr. 24: Chlorit, rutil, apatit, zirkon a Ce -  

synchysit, vzorek . 15. 

Obr. 25: Detail Ce - synchysitu z obr. 23, chlorit, 

rutil, vzorek . 15. 

Obr. 26: Ce - synchysit, desti kovitý tvar 

krystalu, chlorit, K – živec, vzorek . 15. 

Obr. 27: P em na biotitu (?), K – živec, amfibol, 

chlorit, kaolinit a apatit, vzorek . 11. 
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4.2 Petrografické vyhodnocení 

Petrografické za azení studovaných hornin bylo zna n  zkomplikováno n kolika 

skute nostmi.  

Studované horniny m žeme rozd lit do dvou základních skupin: vulkanické  

a plutonické. Každá tato skupina obsahuje dv  podskupiny. Skupina vulkanických hornin 

obsahuje amfibolické andezity a porfyrické andezity a skupina plutonických granodiorit  

a k emeno-dioritový porfyr. Takto stanovené plutonické a vulkanické skupiny mají tém

stejné chemické složení (andezit a k emeno-dioritový porfyr).  

Celý studovaný soubor hornin je navíc úpln  alterovaný. Hydrotermální p em ny 

zp sobily v horninách remobilizaci základních chemických složek a sou asn  také zm nu 

základních petrografických rys .  

 Takto metamorfované horniny by bylo možno klasifikovat na základ  chemického 

složení. Z d vodu finan ní náro nosti bylo však od chemických analýz upušt no. 

Mikroskopické zkoumání výbrus  p ineslo poznatky, které jsou již uvedeny v kapitole 2.5. 

4.3 Porovnání dosažených výsledk  s publikovanými 

zdroji 

Šály et al. (2008) p edpokládá, že vývoj mineralizace probíhal minimáln  ve t ech 

st žejních etapách.  

K hlavním proces m probíhajícím v nejstarší etap adí samotnou alteraci hornin – 

prok emen ní a pyritizaci. Hlavním minerálem, který vznikal v tomto období, je epidot.  

Po p edrudné alteraci se za aly tvo it hrubozrnné k emenné žíly. Pro k emeny 

z t chto žil je charakteristický nulový obsah rudních minerál . Dnes se vyskytují v podob

uzav enin v mladších jemnozrnn jších generacích k emene.  

Po destrukci t chto rudou chudých žil následoval vznik rudné mineralizace. Na 

základ  zkoumání mikrostrukturních vazeb je d lena na t i podetapy. Do první podetapy je 

azen vznik p evážného množství jemnozrnného k emene, velké ásti sfaleritu  

a chalkopyritu, pravd podobn  i zlata s nižší ryzostí. Ve druhé podetap  se tvo il galenit, 

hessit a taktéž zlato s nižší ryzostí. Ve t etí etap  byly primárn  vylu ovány žilky sideritu, 

mén  jemnozrnného k emene a pyrit. Pravd podobn  následovala porudná alterace typická 
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lokálním zatlá ením horniny v okolí žil jemnozrnnými fylosilikáty, jenž mohou tvo it 

hnizda a žilky v mladších generacích k emene a karbonát . Mohlo vznikat i malé množství 

hematitu, bornitu a chalkozínu.  

Minerály drahých kov  v podob  ryzího zlata a hessitu nebyl v této práci potvrzen, 

stejn  tak výskyt epidotu z p edrudné fáze a chalkopyritu z první podetapy rudné fáze. 

Po et generací k emene, stále není uspokojiv  do ešen. Tomuto problému se 

v novali Ma o a Bebej (1994). Na hodrušském ložisku vy lenili osm typ  k emene, které 

se vzájemn  nesystematicky pror stají a ur ení jednotlivých generací je tak zna n  složité.  

(v žádném vzorku se nevyskytovaly všechny typy k emene dohromady). 

Na ložisku s takto alterovanými horninami je ú elné p ejít od klasických klasifikací 

hornin k novým klasifikacím založených na chemickém složení hornin. O takovou 

klasifikaci se pokusil Šály et al. (2008). Pro ú ely klasifikace použil v sou asnosti 

uznávaný systém IUGS, p esn ji TAS klasifika ní schémata pro efuzivní horniny a QAP 

mezonormativní klasifika ní schémata pro plutonické horniny. I zde m ly vliv skute nosti 

uvedené v kapitole 4.2. 
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5 Záv r 

Ložisko Banská Hodruša reprezentuje unikátní, do roku 1990 nepopsaný typ 

mineralizace. Na Slovensku je v sou asnosti jediným, ve st ední Evrop  jedním z mála 

ekonomicky t žitelným ložiskem zlata. V minulosti ov ených prostorech je ložisko již 

vyt žené, avšak nové pr zkumné práce a výzkumy v štiavnicko-hodrušské oblasti 

predikují plošné pokra ování tohoto zrudn ní. 

Rešeršní ást této práce se zabývá geologickou problematikou ložiska 

s polymetalicko-drahokovovou mineralizací. Shrnutím základních poznatk  dle dostupné 

literatury byly nastín ny základní souvislosti vzniku ložiska i mineralizace samotné. Odb r 

vzork , jejich následná p íprava a výsledky analýz vytvo ily datový podklad praktické 

ásti této práce. 

Jako hlavní rudní minerály byly identifikovány sfalerit, galenit a ve stopovém 

množství pyrit. Ty vytvá ejí akumulace zrnek vázané na k emenné žilky a okoložilnou 

alterovanou horninu. Ryzí zlato a hessit nebyly výzkumem zjišt ny. Vyskytují se ve velmi 

malých koncentracích a s klesajícím po tem analyzovaných vzork  klesá  

i pravd podobnost jejich objevení. 

Dále byl potvrzen výskyt n kterých jiných minerál . Ze skupiny živc  sanidin  

a ortoklas, zástupci plagioklasové ady jsou albit a oligoklas. Z karbonát  se vyskytl kalcit, 

dolomit, ankerit a siderit. Muskovit, illit a biotit reprezentují ve studovaných vzorcích 

skupinu slíd. Chlorit je obsažen ve v tšin  vzork  a jeho vznik je spojován s chloritizací 

primárních minerál . Kaolinit, baryt, augit, zirkon a apatit byly zjišt ny v extrémn  malém 

množství. Ve vzorku . 15 byl objeven fluor-karbonát vzácných zemin Ce - synchysit, 

který nebyl ve studované literatu e popsán. Také je možné, že se na ložisku nevyskytuje a 

je to pouze d sledek cerového prášku, který se používá na lešt ní nábrus . 

Na základ  provedených analýz nebylo možné provést petrografické za azení. Svoji 

úlohu zde sehrál zna n  vysoký stupe  alterace hornin (základní minerály byly p em n ny 

na sekundární) a jejich tém  analogické složení.   
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