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Minerals and their Localities 
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Kniha popisuje 
vlastnosti více než 
5000 minerálů z asi 
9500 světových 
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rejstříku), s důrazem 
na jejich genetický 
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fotogra í. 
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920 stran pro členy SMS: 96 €
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vltavínů, který by 
neproběhl bez doteku 
vesmíru. Upřesňuje 
jejich výjimečné 
postavení ve skupině 
tektitů. Poprvé ukazuje 
možnosti, jak je odlišit 
od pouhého skla 
nebo jiných padělků. 
Představuje vltavíny 
jako oblíbené drahé 
kameny používané ve 
špercích. Zájemcům 

o esoteriku shrnuje nejdůležitější informace o těchto 
kamenech. Kapitola Naleziště vltavínů poprvé 
zobrazuje české i moravské vltavíny v takovém 
množství. 
Kniha vyšla anglicky. 
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Ďuďa Rudolf, Reil Luboš:
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a rozšířené páté vydání 
průvodce drahými 
kameny, přinášející 
vynikající fotogra e 
ze světových sbírek. 
Uvádí jejich chemické 
a fyzikální vlastnosti, 
naleziště, historii, 
oceňování a uplatnění 
v léčitelství.
Kniha vyšla česky.

170 x 240 mm cena: 18 €
176 stran pro členy SMS: 15 €

Nakladatelství 
Granit
nabízí:

Pro členy SMS slevy na všechny knihy

Rudolf Ďuďa a Luboš Rejl

SVĚT DRAHÝCH 
KAMENŮ

Gemologie, geologie, mineralogie, historie, oceňování, ezoterika

Tyto a další knihy o mineralogii lze objednat na www.granit-publishing.cz
V objednávce uveďte: člen SMS. K ceně budou připočteny expediční náklady. 

Semrád Peter:
EurOpal – Krása drahokamu 

Edice EurOpal je 
exkluzívní série 
publikací, která je 
věnovaná evropskému 
drahému opálu a jeho 
důležité lokalitě 
Červenica-Dubník.
První díl Krása 
drahokamu, je 
zaměřený na 
klenotnické vlastnosti 
drahého opálu. 
Nosnými tématy 
tohoto dílu jsou typy 

opálů, základní hmota opálu, barvohra, opálový 
výbrus a původ opálu. Text doplňují vědecká 
a historická fakta, které jsou důležité pro udržení 
kontextu.
Kniha vyšla dvojjazyčně – slovensko-anglicky.

170 x 240 mm cena: 35 €
168 stran pro členy SMS: 32 €
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nabízí:
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Slovenská mineralogická spoločnosť

Valné zhromaždenie Slovenskej mineralogickej spoločnosti
Peter Bačík1

Hospodárka: RNDr. Jana Fridrichová, PhD. 
Členovia: RNDr. Igor Broska, DrSc. 
  doc. Mgr. Štefan Ferenc, PhD. 
  Mgr. Tomáš Mikuš, PhD. 
Kontrolór: doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc. 
Funkčné obdobie výboru začína 1. 1. 2020.

Schválenie národných reprezentantov v medziná-
rodných organizáciách a členov komisií Slovenskej 
mineralogickej spoločnosti

Vo funkciách národných reprezentantov v medzinárod-
ných organizáciách na obdobie 2020-2024 boli schválení: 

Národný reprezentant Slovenska v Medzinárodnej mi-
neralogickej asociácii (IMA): Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD. 

Národný reprezentant Slovenska v Európskej mineralo-
gickej únii (EMU): prof. RNDr. Pavel Uher, CSc. 

Commission on New Minerals Nomenclature And 
Classification (CNMNC) IMA: Mgr. Martin Števko, PhD.

Commission on Museums (CM) IMA: Mgr. Daniel 
Ozdín, PhD.

Commission on Ore Mineralogy (COM) IMA: doc. Šte-
fan Ferenc, PhD. 

Commission on Gem Materials (CGM) IMA: Paedr. Ján 
Štubňa, PhD. 

V prípade komisií COM IMA a CGM IMA národný re-
prezentant v IMA zistí formu zastupovania a komunikácie 
SMS s komisiu.

Schválené bolo personálne obsadenie Komisie pre no-
menklatúru a  terminológiu v  mineralógii pri Slovenskej 
mineralogickej spoločnosti (KNTM SMS) v  zložení: Mgr. 
Daniel Ozdín, PhD. – predseda, Doc. Mgr. Peter Bačík, 
PhD., Pavol Myšľan, Mgr. Iveta Vančová

Funkčné obdobie národných reprezentantov a  KNTM 
SMS sa začína 30. 5. 2019 (nasledujúci deň po konaní Val-
ného zhromaždenia) 

Rôzne
V rámci bodu Rôzne bol prerokovaný návrh predsedu 

SMS P. Bačíka na zmenu Stanov Slovenskej mineralogickej 
spoločnosti v  Čl. 7 Valné zhromaždenie, ods. 4. s  novým 
znením:

„4) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je 
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Ak sa do 
15 minút nezíde nadpolovičná väčšina členov SMS, valné 
zhromaždenie bude uznášaniaschopné s prítomnými člen-
mi SMS. Valné zhromaždenie rozhoduje uznesením nadpo-
lovičnou väčšinou prítomných členov.“

Zmena Stanov Slovenskej mineralogickej spoločnosti 
bola schválená.

V rámci bodu Rôzne boli odovzdané Ďakovné listy SMS 
doc. Lukášovi Krmíčkovi, Assoc. Prof. Ursovi Klötzlimu 
a  Dr. Gabrielle Kiss za prednesenie vyzvaných prednášok 
v rámci konferencie Petros 2019.

Dňa 29. 5. 2019 sa v  rámci konferencie Petros konalo 
Valné zhromaždenie Slovenskej mineralogickej spoločnos-
ti, v rámci ktorého prebehli aj voľby výboru SMS a zástup-
cov Slovenska v medzinárodných organizáciách v nasledu-
júcom štvorročnom období. 

Zasadanie otvoril predseda SMS P. Bačík. Keďže v ofici-
álnom čase konania Valného zhromaždenia Slovenskej mi-
neralogickej spoločnosti (ďalej SMS) nebola prítomná nad-
polovičná väčšina členov SMS, bol aplikovaný Čl. 7, ods. 4 
a začiatok Valného zhromaždenia bol posunutý o 30 minút 
a Valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné s prítomný-
mi 12 členmi SMS.

Správa o činnosti Slovenskej mineralogickej spo-
ločnosti v rokoch 2016-2019

Predseda SMS P. Bačík predniesol správu o  činnosti 
SMS, o konaní oficiálnych akcií a hospodárení SMS od ja-
nuára 2016 do mája 2019. Správa bude zverejnená pre čle-
nov SMS na webovej stránke SMS. 

Šéfredaktor časopisu Esemestník, spravodajca Sloven-
skej mineralogickej spoločnosti (ďalej Esemestník) P. Bačík 
a predseda redakčnej rady D. Ozdín informovali o vychá-
dzaní časopisu, činnosti redakčnej rady a  jej priebežnom 
dopĺňaní odborníkmi z rôznych mineralogických špeciali-
zácií.

Národný reprezentant Slovenska v Medzinárodnej mi-
neralogickej asociácii (IMA) P. Bačík predniesol správu 
o činnosti IMA a kooperácii SMS s IMA. Národný repre-
zentant Slovenska v Európskej mineralogickej únii (EMU) 
P. Uher predniesol správu o  činnosti EMU a  kooperácii 
SMS s EMU. Zástupca Slovenska v Komisii pre múzeá IMA 
D. Ozdín predniesol správu o činnosti komisie. 

Predseda Komisia pre nomenklatúru a  terminológiu 
v  mineralógii pri Slovenskej mineralogickej spoločnosti 
(KNTM SMS) D. Ozdín predniesol správu o činnosti ko-
misie, informoval o publikovaní výsledkov činnosti komisie 
časopise Esemestník. Informoval aj o pripravovaných akti-
vitách komisie vo forme odborných seminárov na riešenie 
nomenklatúrnych otázok (SiO2 hmoty, kryštalografické 
pojmy, aktualizovaný zoznam gemologických variet mi-
nerálov). Zároveň požiadal o  ukončenie činnosti komisie 
v doterajšom zložení a o schválenie nového zloženia komi-
sie v ďalšom bode programu.

Predseda SMS informoval, že požiada všetkých národ-
ných reprezentantov, predsedov komisií a vedúcich pobo-
čiek o  správy o  činnosti, ktoré budú postupne zverejnené 
a publikované v časopise Esemestník.

Voľby predsedu a výboru Slovenskej mineralogic-
kej spoločnosti

Do výboru SMS na obdobie 2020-2024 boli zvolení: 
Predseda: doc. Mgr. Peter Bačík, PhD. 
Podpredseda, tajomník: prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 842 15 
Bratislava; peter.bacik@uniba.sk
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Úvod
Aragonit je vo svete i na Slovensku všeobecne rozšíre-

nou rombickou formou CaCO3. Môže mať hydrotermálny, 
sedimentárny (chemogénny), supergénny, ale aj biogénny 
pôvod. Vystupuje v  rozličných horninových typoch. Jed-
ným z typických geologických prostredí, v ktorom sa arago-
nit vyskytuje sú vulkanické horniny, v ktorých tvorí výplne 
puklín alebo amygdaloidných dutín. Jeho vznik je v tomto 
prípade spojený s  postmagmatickými hydrotermálnymi 
roztokmi. Aragonit takejto genézy sa v slovenskej časti Kar-
pát nachádza v andezitoch pri Banskom Studenci (Štiavnic-
ké vrchy), Vechci a Vyšnej Šebastovej (Slanské vrchy), tiež 
v  bazaltoch Cerovej vrchoviny na lokalitách Konrádovce, 
Bulhary, Belina, Šurice a Veľké Dravce (prehľad in Koděra 
et al. 1986-1990; Ďuďa a Ozdín 2012). Všetky doposiaľ zná-
me výskyty hydrotermálneho aragonitu vo vulkanických 
horninách slovenských Karpát sú obmedzené výlučne na 
horniny miocénneho až kvartérneho veku.

Permské bázické vulkanity tektonickej jednotky hro-
nika (tzv. melafýry) sa ťažia v kameňolome lokalizovanom 
v južnej časti kvetnického priesmyku (okres Poprad) vo vý-
chodnej časti Kozích chrbtov – Dúbrave (tiež aj Vikartov-
ský chrbát). Na tejto lokalite našiel jeden z autorov článku 
(D. Rovenský) v apríli 2018 žilnú štruktúru vyplnenú ara-
gonitom. Ide vôbec o prvý nález aragonitu mimo predne-
ogénnych vulkanických hornín na Slovensku. Predložený 

Hranovnica-Zámčisko (Dubina quarry): first occurrence of aragonite in the Permian 
basalts (Hronic Unit) of Western Carpathians (Kozie Chrbty Mts., Slovakia)

Abstract:

Aragonite was found in the Dubina quarry, which is located at the southern part of the Kvetnica Pass (Kozie Chrbty Mts.), 4.8 
km south from Poprad district town, 2.8 km to NW from Hranovnica, on the southwest slopes of Zámčisko Mts. (921 m), in 
vicinity of Kvetnica settlement (local part of Poprad). Aragonite forms a filling of a steeply inclined fissure located in a wider 
tectonic zone in the hydrothermally altered Permian aphanitic basalt of the Hronic Unit. The vein filling is formed by subpar-
allel or fan-shaped arranged translucent to transparent prismatic aragonite crystals with a thickness up to 2 mm. Aragonite 
has a white colour with a more or less intense pinkish shade. The chemical composition of studied aragonite is relatively mo-
notonous, the most significant impurity represents Sr (up to 3.03 wt. % SrO; 0.03 apfu Sr). Its average chemical composition 
can be expressed with an empirical formula (Ca0.97Sr0.03)Σ1.00CO3. Formation of aragonite in Permian basalts of Hronic Unit 
apparently documents the fading of mineralization effect of Cretaceous hydrothermal (metamorphic) solutions on these rocks.

Key words: aragonite, basalts, Permian, Hronic Unit, Alpine mineralization, Western Carpathians, Slovak Republic

Hranovnica-Zámčisko (kameňolom Dubina): prvý výskyt 
aragonitu v permských bazaltoch hronika Západných Karpát 
(Kozie chrbty, Slovenská republika)

Štefan Ferenc1, Adrián Biroň2, Tomáš Mikuš2, Daniel Rovenský3, Šimon Budzák4

¹Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a geológie, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, 
Slovenská republika; stefan.ferenc@umb.sk

2Ústav vied o Zemi SAV, Ďumbierska 1, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika
3L. Svobodu 30, 058 01 Poprad, Slovenská republika
4Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra chémie, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská 
republika

príspevok je venovaný jeho podrobnejšej mineralogickej 
charakteristike.

Lokalizácia a geologická stavba okolia Kvetnice
Aragonit bol nájdený v kameňolome Dubina, ktorý sa 

nachádza v  južnej časti priesmyku Kvetnica (chotár Hra-
novnice), 4,8 km na J od Popradu, 2,8 km na SZ od Hra-
novnice, na JZ svahoch kóty Zámčisko (921 m), v blízkosti 
osady Kvetnica (miestna časť Popradu). Geografické koor-
dináty lokality sú: 49° 00` 35`` s. š.; 20° 17` 10.1`` v. d.

Zo severu aj z juhu je chrbát Dúbravy tektonicky obme-
dzený a tvorí výraznú morfologickú eleváciu V-Z smeru. Je 
porušený aj priečnou S-J tektonikou, za vzniku priesmykov 
(kvetnický priesmyk a priesmyk Vysová). Samotná Dúbrava 
je v oblasti Kvetnice (obr. 1) budovaná mladopaleozoickými 
horninami tektonickej jednotky hronika, konkrétne vulka-
nosedimentárnym malužinským súvrstvím permského 
veku (Vozárová a Vozár 1988). Klastické sedimenty sú za-
stúpené najmä pestrými (červené, fialové, sivé, zelenosivé) 
pieskovcami s polohami zlepencov, červených bridlíc a pra-
chovcov. V rámci klastických sedimentov malužinského sú-
vrstvia je v Dúbrave zvlášť výnimočný horizont arkózových 
pieskovcov so zuhoľnatenými fragmentmi flóry (kravanské 
vrstvy), ktorý je nositeľom infiltračnej U-Cu mineralizácie 
(Novotný a Badár 1971; Rojkovič 1997). Najvýraznejšou čr-
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Obr. 1: Schéma geologickej 
stavby Kvetnice a  jej blíz-
keho okolia (ŠGÚDŠ 2013, 
upravené).

tou Kvetnice sú mohutné telesá a dajky bázických až inter-
mediárnych vulkanitov (bazaltoidné andezity, bazalty a ich 
pyroklastiká). Tieto vulkanity predstavujú súčasť rozsiah-
lejšieho kontinentálneho riftu v  pôvodnej vrchnokarbón-
sko - permskej panve (Dostal et al. 2003; Vozár et al. 2015). 
Na mnohých miestach sa v  bazaltoch Dúbravy vyskytuje 
tiež impregnačná Cu mineralizácia a baritové (± karboná-
ty, kremeň) žily s Cu zrudnením (Ferenc a Rojkovič, 2001), 
resp. zeolitová mineralizácia (Ferenc et al. 2016).

Paleogénne formácie podtatranskej skupiny (Biely et 
al. 1992) tvoria výplň Podtatranskej kotliny a Vikartovskej 
priekopy. Staršie borovské súvrstvie vystupuje na povrch 
hlavne v  spodných častiach severných svahov hrebeňa 
Dúbravy, smerom na sever (do Podtatranskej kotliny) je 
prekryté mladším, hutianskym súvrstvím. Borovské súvrs-
tvie je tvorené hlavne hrubozrnnými brekciami, zlepenca-
mi, menej pieskovcami a vápencami. Hutianske súvrstvie je 
pomerne monotónne, s prevahou ílovcov nad pieskovcami. 
Toto súvrstvie je nositeľom sedimentárnej Mn mineralizá-
cie, ktorá sa v minulosti ťažila v oblasti Šváboviec a Kišoviec 
(Zuberec 2005).

Kvartérne sedimenty sú reprezentované akumuláciami 
náplavových kužeľov pri vyúsťovaní dolín a žľabov z Dúb-
ravy do okolitých kotlín. Triasové a  paleogénne podložie 
Popradskej kotliny je z veľkej miery zakryté akumuláciami 
glacifluviálnych sedimentov. Všadeprítomné sú pokryvy 
svahových sedimentov - sutín, piesčitých a  kamenitých 
hlín, pieskov. V údoliach súčasných tokov sa akumulujú se-
dimenty dolinných nív, v okolí Svitu a Spišskej Teplice sa 

tiež nachádzajú rašeliniská (Biely et al. 1992). Významným 
kvartérnym fenoménom blízkeho okolia Kvetnice sú pra-
menitové kopy pri Gánovciach, preslávené aj ako archeolo-
gická a paleontologická lokalita.

Metodika
Aragonit bol identifikovaný pomocou Rtg. práškovej 

difrakčnej analýzy (XRD). Analýza bola vykonaná pomo-
cou prístroja Bruker D8 Advance (Ústav vied o Zemi SAV, 
Banská Bystrica) za nasledujúcich podmienok: žiarenie 
CuKα generované pri napätí 40 kV a prúde 40 mA, clony: 
0,3°-6 mm-PSD 0,2062°, primárna a sekundárna Sollerova 
clona: 2,5°, krok: 0,01948° 2θ, čas/krok: 3s, interval: 2-70° 
2θ. Difraktované žiarenie bolo snímané pozične citlivým 
detektorom SSD 160 pracujúcim v 1D režime. Vzorka bola 
analyzovaná vo forme štandardného práškového neorien-
tovaného preparátu s  použitím kremíkovej vzorkovnice. 
Spracovanie difrakčného záznamu a identifikácia minerál-
nych fáz boli uskutočnené pomocou softvéru DIFFRAC.
EVA (Bruker AXS 2010) a  databázy PDF2/2010. Rietvel-
dovo spresnenie štruktúry aragonitu metódou základných 
parametrov bolo vykonané pomocou programu TOPAS 
(Cheary a Coelho 1992; Bruker AXS 2008). Ako východis-
kové modely boli použité štruktúrne údaje, ktoré publiko-
vali Ye at al. (2012) pre aragonit (AMCSD 0018851), Sitepu 
et al. (2005) pre kalcit (AMCSD 0012868) a  Antao et al. 
(2008) pre kremeň (AMCSD 0006212). Počas spresnenia 
RTG záznamu boli do úvahy brané nasledujúce paramet-
re: emisný profil žiarenia, škálový faktor, pozadie, korekcia 
nulového bodu goniometra, parametre základnej bunky, 

Ferenc Š et al. (2019) Esemestník 8:5–11
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Obr. 2: a) Tektonická štruktúra v afanitickom paleobazalte je v centrálnej časti vyplnená aragonitom. Detail (vpravo dole) zachytáva 
rozšírenú časť aragonitovej žilky. Štruktúra s aragonitom pretína staršiu epidotovú žilu (zelený minerál vľavo od rozšírenej časti). b) 
Detailný pohľad na aragonit. Šírka záberu 9 mm. Foto: D. Rovenský (a), Š. Ferenc (b)

Obr. 3: Infračervené spektrum aragonitu z Hranovnice v ob-
lasti 1900 – 600 cm-1.

kvantitatívne fázové zloženie, prednostná orientácia a ató-
mové pozície. Atómové podiely boli spresňované len pre Ca 
a  Sr. Izotropné teplotné faktory („isotropic displacement 
factors“) spresňované neboli. Za týchto podmienok kritériá 
kvality zhody experimentálnych a vypočítaných údajov do-
siahli nasledovné hodnoty: Rwp = 8,51 %, Rp = 6,60 % a GOF 
= 1,34.

Aragonit bol študovaný tiež pomocou infračervenej 
spektroskopie (IR) v spektrálnom rozsahu 4000 až 400 cm-1 
na prístroji Nicolet iS50 (Univerzita Mateja Bela, Banská 
Bystrica) za použitia konvenčnej techniky zoslabenej úplnej 
refrakcie (ATR) so syntetickým diamantom ako meracím 
kryštálom. Pri každom meraní bolo uskutočnených 32 ske-
nov s krokom 0.482 cm-1.

Chemické zloženie aragonitu bolo zisťované na elek-
trónovom mikroanalyzátore Jeol-JXA-8530F (Ústav vied 
o Zemi SAV, Banská Bystrica), pomocou vlnovodisperzných 
mikroanalýz (WDS). Mikroanalýzy sa robili pri urýchľova-
com napätí 15 kV a meracom prúde 16 nA. Priemer elek-
trónového lúča sa pohyboval v  rozmedzí 2-8 µm, použila 
sa ZAF korekcia. Analyzovali sa nasledovné prvky (kryštál, 
rtg. línie) za použitia týchto štandardov: Zn (LIF, Kα) – sfa-
lerit, Pb (PETJ, Mα) – galenit, Mn (LIFH, Kα) - rodonit. Ca 
(PETL, Kα) - diopsid, Ba (PETL, Lα) - barit, Mg (TAP, Kα) 
- diopsid, Fe (LIFH, Kα) - hematit, Sr (PETH, Lα) – celestín. 
Detekčný limit pre jednotlivé prvky sa pohyboval v rozsahu 
0.003-0.03 hm. %. Prvky s obsahom pod detekčný limit nie 
sú zahrnuté v tabuľke analýz aragonitu. Fotodokumentácia 
zonality aragonitu bola urobená v režime spätne rozptýle-
ných elektrónov (BSE) na tom istom prístroji.

Vystupovanie aragonitu
Aragonit bol nájdený na 5. etáži v  súčasnosti činného 

kameňolomu Dubina (kataster Hranovnica). Tvorí výplň 
strmo uklonenej pukliny umiestnenej v  širšej tektonickej 
zóne v  hydrotermálne alterovanom afanitickom bazal-
te (obr. 2a). V  tesnej blízkosti štruktúry s  aragonitom sa 
nachádza nepravidelná žilka epidotu, ktorá je staršia ako 
aragonitová žila. Hrúbka žily s  aragonitom sa pohybova-
la v rozmedzí 1-5 cm, aragonit bol pozorovateľný v úseku 
dlhom cca 2 m. Tektonická štruktúra sa smerom do vrchu 
stenčuje a v  jej smernom pokračovaní nebol aragonit zis-
tený na vyššej 6. etáži, ani na nižšej 4 etáži. Aragonit vypĺ-
ňa centrálnu časť žilnej štruktúry. Okraje žilky sú tvorené 
značne limonitizovaným karbonátom (pseudomorfózy po 
klencových kryštáloch), pravdepodobne pôvodne išlo o Fe-
-dolomit (obr. 2a - detail). V  ňom sú lokálne uzavierané 

kryštály pyritu (veľkosť do 0,2 mm). Odtlačky po kockách 
a pentagonálnych dodekaédroch pyritu veľkých max. 2 mm 
v  limonitizovanom karbonáte sa nachádzajú na rozhraní 
karbonátu a alterovaného bazaltu.

Mineralogická charakteristika aragonitu
Aragonit z Hranovnice má biele sfarbenie s bežným, viac 

či menej intenzívnym ružovofialovým odtieňom a skleným 
až živičným leskom (obr. 2b). Luminiscencia v UV žiarení 
nebola zistená. Žilná výplň je tvorená subparalelne, alebo 
vejárovite usporiadanými priesvitnými až priehľadnými 
prizmatickými kryštálmi aragonitu s  hrúbkou do 2 mm. 
Voči stenám pukliny sú kryštály orientované paralelne aj 
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Obr. 4: BSE snímky argonitu z Hranovnice. V svetlých zónach je zvýšený obsah stroncia. a) Paralelné striedanie zón chudobných 
a bohatých na Sr. b) Nepravidelné rozhranie takýchto zón. Foto: T. Mikuš

diagonálne.

Výsledky Röntgenovej práškovej difraktometrickej ana-
lýzy aragonitu z Hranovnice sú uvedené v tabuľke 1. Hod-
noty zistených difrakčných maxím sú v dobrej zhode s do-
posiaľ publikovanými údajmi (porovnaj napr. de Villiers 

h k l Iobs. dobs. dcalc.   h k l Iobs. dobs. dcalc.

0 1 1 4,6614 0 4 2 1 1,6371 1,6377
1 1 0 2 4,2099 4,2134 1 2 3 1 1,6311 1,6305
0 2 0 3,9867 3 1 0 2 1,6200 1,6198
1 1 1 100 3,3964 3,3977 3 1 1 4 1,5587 1,5590
0 2 1 39 3,2734 3,2754 1 4 2

3 1,5553
1,5552

0 0 2 8 2,8722 2,8728 2 4 0 1,5540
1 2 1 5 2,7304 2,7337 0 3 3 1,5538
0 1 2 67 2,7020 2,7027 0 5 1

1 1,5358
1,5366

1 0 2 42 2,4858 2,4863 2 3 2 1,5337
2 0 0 35 2,4806 2,4814 1 5 0 1,5182
0 3 1 7 2,4111 2,4122 2 4 1 3 1,5005 1,5001
1 1 2 45 2,3730 2,3736 2 1 3 1 1,4900 1,4895
1 3 0 13 2,3422 2,3430 1 3 3 1,4828
0 2 2 16 2,3306 2,3307 3 2 1 2 1,4769 1,4766
2 1 1 10 2,1901 2,1904 1 5 1 2 1,4678 1,4678
1 3 1 2,1695 0 0 4 1 1,4360 1,4364
1 2 2 17

2,1067
2,1097 3 0 2 1 1,4337 1,4336

2 2 0 2,1067 2 2 3 1 1,4173 1,4171
0 4 0 3 1,9933 1,9933 0 1 4 4 1,4136 1,4137
2 2 1 45 1,9778 1,9779 3 1 2 3 1,4105 1,4110
0 3 2 1,9509 3 3 0 2 1,4048 1,4045
0 4 1 14 1,8822 1,8832 0 5 2 1,3943
2 0 2 23 1,8779 1,8779 0 4 3

1 1,3802
1,3811

0 1 3 1,8622 1 0 4 1,3798
2 1 2 3 1,8277 1,8279 2 4 2 1 1,3667 1,3669
1 3 2 16 1,8152 1,8157 3 3 1 1 1,3641 1,3643
1 4 1 2 1,7603 1,7607 1 1 4 4 1,3596 1,3596
1 1 3 29 1,7436 1,7435 0 2 4 2 1,3513 1,3514
2 3 1 7 1,7292 1,7297 3 2 2 1,3490
0 2 3 14 1,7261 1,7263 1 5 2 1,3423
2 2 2 2 1,6988 1,6989              

Tab. 1: Rtg. prášková difraktometrická analýza aragonitu z Hranovnice.

1971; Dal Negro a Ungaretti 1971; Antao a Hassan 2009; Ye 
et al. 2012). Vypočítané mriežkové parametre študovaného 
aragonitu sú uvedené v  tabuľke 2. Aragonit z Hranovnice 
je iba minimálne rekryštalizovaný na kalcit. Kvantitatívna 
Rietveldova analýza difrakčného záznamu študovanej mi-
nerálnej fázy poukazuje na jej zloženie: 98,0(5) hm. % ara-

Ferenc Š et al. (2019) Esemestník 8:5–11
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Obr. 5: Diagram a  vs. b mriežkových parametrov aragonitu z  Hranovnice v  porovnaní s  niektorými publikovanými 
údajmi.

 a (Å) b (Å) c (Å) V (Å3) pozn,
Hranovnica (táto práca) 4,9633(1) 7,9737(2) 5,7460(1) 227,40(1)  
Antao a Hassan (2010) 4,9566 7,9808 5,7464 227,31 50 °C/101 kPa
Antao a Hassan (2010) 4,9614 7,9954 5,7668 228,76 154 °C/101 kPa
Antao a Hassan (2010) 4,9664 8,0126 5,7898 230,4 258 °C/101 kPa
Antao a Hassan (2010) 4,9721 8,0344 5,8183 232,43 379 °C/101 kPa
Antao a Hassan (2010) 4,9778 8,0528 5,8462 234,35 477 °C/101 kPa
Ozdín a Kudelás (2016) 4,9570(3) 7,9591(5) 5,7364(3) 226,32(4) Stupava
Ozdín a Kudelás (2016) 4,9632(3) 7,9675(7) 5,7442(3) 227,14(2) Konrádovce
Ye et al. (2012) 4,9596 (5) 7,9644(7) 5,7416(5) 226,80(4) 27 °C
Ye et al. (2012) 4,9638 7,9698 5,7545 227,65 86 °C
Ye et al. (2012) 4,9667 7,9775 5,7680 228,54 142 °C
Ye et al. (2012) 4,9692 7,9873 5,7796 229,4 198 °C
Ye et al. (2012) 4,9723 7,9983 5,7931 230,39 299 °C

Tab. 2: Mriežkové prametre študovaného aragonitu (pre priestorovú grupu Pmcn) v porov-
naní s niektorými publikovanými údajmi.

gonitu (podľa Ye et al. 2012), 1,65(19) hm. % kalcitu (podľa 
Sitepu et al. 2005) a 0,40(5) hm. % kremeňa (podľa Antao 
et al. 2008).

V IR spektre aragonitu z Hranovnice (obr. 3) vystupuje 
niekoľko výraznejších pásov spojených s vibráciami karbo-
nátovej molekuly (resp. aniónu). Úzky pás pri vlnovej dĺž-
ke 1082 cm-1 možno priradiť symetrickej valenčnej vibrácii 
ν1 CO2-

3. Pás pri 854 cm-1 zrejme zodpovedá „out of plane“ 
deformačnej vibrácii ν2 CO2-

3. S antisymetrickou valenčnou 
vibráciou ν3 CO2-

3 je spätý široký pás pri 1442 cm-1, roz-
štiepený pás s  vrcholmi pri 699 a  712 cm-1 možno spájať 
s antisymetrickou deformačnou vibráciou ν4 CO2-

3. Uvede-
né spektrum je v zhode s doposiaľ publikovanými údajmi 
(napr. Alía et al. 1997; Chukanov 2014). Pás pri 1787 cm-1 je 
prejavom prítomnosti karboxylovej skupiny (COO-), ktorá 
v aragonite (aj v kalcite) vzniká reakciami pri absorpcii oko-
litej (v prípade študovaného aragonitu meteorickej) vody 
na povrchu karbonátu (Guo et al. 2010).

Chemické zloženie študovaného aragonitu je pomer-
ne monotónne (tab. 3). Obsah vápnika kolíše v  rozmedzí 
53,09-54,31 hm. % CaO (0,97-0,99 apfu Ca). Stabilnou 
prímesou v  štruktúre minerálu je stroncium, ktorého ob-
sah však prakticky nepresahuje 3 hm. % SrO (0,03 apfu Sr). 
Zóny s  vyšším obsahom Sr sa obvykle rytmicky striedajú 
so zónami na Sr chudobnejšími v  rovnobežnej orientácii 
(obr. 4a), menej časté je nepravidelné rozhranie takýchto 

zón (obr. 4b). Vápnik a  stroncium vykazujú veľmi dobrú 
negatívnu koreláciu. Obsah ostatných prvkov (Mg, Mn, 
Fe) je zanedbateľný. Priemerný empirický vzorec aragonitu 
z Hranovnice možno na základe piatich analýz vyjadriť ako 
(Ca0.97Sr0.03)CO3.

Diskusia a závery
Na Slovensku bol aragonit v  rámci bázických magma-

tických (efuzívnych) hornín doposiaľ známy iba v miocén-
nych až pleistocénnych alkalických bazaltoch (napr. Cerová 
vrchovina, Štiavnické vrchy; Koděra et al. 1986-1990; Ďuďa 
a Ozdín 2012). V permských bázických vulkanitoch ipoltic-
kej skupiny hronika aragonit doteraz nebol identifikovaný. 
V kameňolome Dubina pri Hranovnici (Kozie chrbty), bola 
len pomerne nedávno nájdená tektonická štruktúra v perm-
skom afanitickom bazalte, ktorá bola sčasti vyplnená ara-
gonitom. V neogénnych vulkanitoch (resp. vo vulkanitoch 
všeobecne) vzniká aragonit z nízkotermálnych postmagma-
tických (zvyškových magmatických) roztokov cirkulujúcich 
po dutinách v už utuhnutej hornine, kde sa vyskytuje spolu 
napr. s kalcitom, či zeolitmi. Uvedená minerálna asociácia 
sa vyskytuje v  amygdaloidných dutinách a  kontrakčných 
puklinách hornín. V permských bazaltoch hronika je tento 
typ mineralizácie (samozrejme hercýnskeho veku) repre-
zentovaný najmä výskytmi SiO2 hmôt, karbonátmi, dato-
litom, prehnitom, baritom, chloritmi, ale aj medenou mi-
neralizáciou (napr. Antaš 1963; Zorkovský a  Radzo 1969; 

Vedecké článkyFerenc Š et al. (2019) Esemestník 8:5–11
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  1 2 3 4 5
CaO 53,09 54,31 53,40 53,66 53,10
MgO 0,06 0,04 0,01 0,00 0,00
SrO 3,01 1,17 3,00 2,43 3,03
MnO 0,05 0,00 0,01 0,02 0,00
FeO 0,04 0,01 0,02 0,02 0,04
CO2* 43,06 43,20 43,22 43,17 42,98
Σ hm. % 99,29 98,73 99,66 99,31 99,14
atómy na vzorcovú jednotku (na 1 katión)  
Ca 0,965 0,986 0,968 0,974 0,967
Mg 0,002 0,001 0,000 0,000 0,000
Sr 0,032 0,012 0,032 0,026 0,032
Mn 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
Fe 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001
Σ kat. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
CO3

2- 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Ca/Ca+Sr 0,97 0,99 0,97 0,97 0,97

Ferenc a  Rojkovič 2001; Uher et al. 2010; Ďuďa a  Ozdín 
2012). Pozícia aragonitovej žily v  kameňolome Dubina 
nasvedčuje, že v tomto prípade ide pravdepodobne o pale-
oalpínsku (najskôr vrchnokriedovú) mineralizáciu. Vrch-
nopaleozoický vulkanosedimentárny komplex ipoltickej 
skupiny hronika je postihnutý veľmi nízkou metamorfózou 
zodpovedajúcou regionálnej poklesovej metamorfóze. Stu-
peň premeny je charakterizovaný alpínskou minerálnou 
asociáciou prehnit-pumpellyit-kremeň v bázických vulka-
nitoch (Vrána a Vozár 1969; Vozárová a Vozár 1988). Vyš-
šia metamorfóza vo fácii zelených bridlíc strednotlakového 
typu sa uplatňuje iba v  tektonicky exponovaných zónach 
(Vozárová a  Vozár 1988; Plašienka et al. 1989). Niektoré 
práce zaoberajúce sa riešením štruktúry aragonitu (Antao 
a Hassan 2010; Ye et al. 2012) poukazujú na to, že hodnoty 
a, b, c mriežkových parametrov v aragonite stúpajú priamo 
úmerne so zvyšujúcou sa teplotou. Pri aplikovaní tohto po-
znatku na teplotu kryštalizácie prírodného aragonitu (obr. 
5), možno teplotu tvorby aragonitu z Hranovnice odhadnúť 
asi na ~80 °C, čo je úplne reálne. To, že tento aragonit vzni-
kal z chladnejších hydrotermálnych roztokov potvrdzuje aj 
fakt, že mriežkové parametre aragonitu z Hranovnice veľmi 
dobre korešpondujú s mriežkovými parametrami aragonitu 
z pliocénnych až pleistocénnych bazaltov v Konrádovciach 
(Cerová vrchovina), ktorý v  tomto prípade tiež nemohol 
vznikať z descendentných studených roztokov. Ozdín a Ku-
delás (2016) priamy trend nárastu mriežkových parametrov 
v aragonite a vzrastajúcej teploty spochybňujú, pričom ako 
jeden z argumentov uvádzajú, že hodnoty mriežkových pa-
rametrov stúpajú so vzrastajúcim obsahom stroncia. V prí-
pade aragonitu z Hranovnice je obsah Sr nízky (max. 3,03 
hm. % SrO; 0,03 apfu Sr) a nemôže mať výraznejší vplyv na 
hodnoty mriežkových parametrov.

Tvorba aragonitu v permských bazaltoch hronika teda 
zrejme dokumentuje doznievanie mineralizačného účinku 
kriedových hydrotermálnych (metamorfných) roztokov 
na tieto horniny. Na základe doterajších poznatkov možno 
predpokladať nasledovný scenár tvorby alpínskych hydro-
termálnych mineralizácií v bázických vulkanitoch hronika. 
V podmienkach alpínskej (kriedovej) prehnit-pumpellyito-
vej fácie metamorfózy bazaltov (Vrána a Vozár 1966; 1969) 
sa v nich tvorili aj žily alpského typu s epidotom, kalcitom, 
albitom a kremeňom (sensu Bačík et al. 2011). Po maxime 
metamorfózy v  prehnit-pumpellyitovej fácii, za znížených 
p-T podmienok došlo k  vzniku zeolitov (cca 210 °C, 2,3 
kbar; Ferenc et al. 2016), pravdepodobne v období vrchnej 
kriedy. Z výrazne ochladených hydrotermálnych roztokov 
cirkulujúcich po vhodných tektonických štruktúrach v po-
chovaných bazaltoch hronika následne kryštalizoval arago-

Tab. 3: Chemické zloženie aragonitu z Hranovnice.

CO2* - dopočítané na základe ideálnej stechiometrie

nit (vrchná krieda-paleogén). Alpínske baritové, baritovo-
-karbonátové, kremenno-karbonátové a kremenné žily s Cu 
mineralizáciou vznikali v permských bazaltoch vo význam-
nejších tektonicky exponovaných zónach v  podmienkach 
metamorfnej fácie zelených bridlíc.

V súčasnosti je už všeobecne známe, že z  modifiká-
cií CaCO3 rombický aragonit je termodynamicky menej 
stabilný ako trigonálny kalcit. V  dôsledku toho v  prírode 
aragonit často pozvoľne prechádza na kalcit a mnohé „ara-
gonity“ sú vlastne len pseudomorfózy kalcitu po aragonite. 
Plummer a  Busenberg (1987) zistili, že v  prípade tuhých 
roztokov v systéme aragonit-stroncianit, malé množstvo Sr 
(≈ 0,6 mol. %) v aragonite priaznivo vplýva na vzrast stabi-
lity jeho štruktúry. Aragonit z  Hranovnice obsahuje prie-
merne 2,66 mol. % Sr. Z kvatnitatívnej Rietveldovej analýzy 
difrakčného záznamu študovanej minerálnej fázy je zrejmé, 
že rombická fáza – aragonit absolútne prevláda (≈ 98 hm. 
%), zatiaľ čo trigonálny kalcit tvorí iba cca 1,7 hm. %. Tento 
kalcit vznikol práve čiastočnou rekryštalizáciou aragonito-
vej štruktúry. Obsah Sr v študovanom aragonite (mol. %), je 
cca 4,4 násobne vyšší ako obsah stroncia stanovený Plum-
merom a  Busenbergom (1987). Nakoľko aragonit z  Hra-
novnice je takmer nerekryštalizovaný, indikuje to, že na 
„záchrane“ aragonitovej štruktúry sa pravdepodobne môže 
podieľať aj vyšší obsah tohto prvku. Malé množstvo kreme-
ňa (≈ 0,4 hm.%) zistené Rietveldovou analýzou v práško-
vom preparáte je iba mechanickou nečistotou, v dôsledku 
určitej nedokonalosti pri separácii aragonitu z  prírodnej 
vzorky (mikroinklúzie kremeňa neboli v BSE režime v ara-
gonite zistené).

Poďakovanie: Tento príspevok mohol vzniknúť vďaka 
finančnej podpore grantových štruktúr APVV-15-0050 
a  VEGA-1/0237/18, tiež aj projektu ITMS 26210120024. 
Vďaka autorov tiež patrí recenzentom za ich kritické po-
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Priestorová pozícia žíl a ich rajónovanie
Územie v  okolí Drnavy, Krásnohorského Podhradia 

a Pače sa v minulosti označovalo ako rudný revír Drnava 
– Malý vrch a vyznačovalo sa ťažbou sideritu a baritu. Naj-
významnejšie ložiská sideritu v tejto oblasti boli ložiska An-
ton a Dionýz. Barit sa dobýval na ložisku Štefan a Piatkový 
potok, hojne sa vyskytoval aj v najvrchnejších častiach ložis-
ka Anton. Východnejšie od troch menších baritových žiliek 
na ložisku Štefan sa intenzívne ťažila aj limonitová šošovka, 
ktorej hrúbka dosahovala až 25 m. Ťažba ložiska sa ukončila 
v roku 1963 v súvislosti s likvidáciou ťažby limonitov v bý-
valej ČSSR. Dobývanie baritu sa skončilo v roku 1957. Na 
ložisku Dionýz bola ťažba sideritu ukončená v roku 1965. 

Žilné štruktúry nachádzajúce sa v  krásnohorskopod-
hradskom a  drnavskom rudnom poli sú najvýchodnejšie 
žilné štruktúry medzevskej rudnej zóny (obr. 1). Metalo-
genetické rajónovanie juhovýchodnej časti Spišsko-gemer-
ského rudohoria (ďalej len SGR) bolo rozpracované počas 
metalogenetického mapovania v rámci projektu SGR – ge-
ofyzika (Peterec in Grecula et al., 1988). Účelom metalo-
genetického rajónovania bolo odstrániť umelé kritériá pri 
vyčleňovaní menších metalogenetických celkov a  pokúsiť 
sa o systematické rozdelenie žilných štruktúr. Metalogene-
tické mapovanie, odbery vzoriek a následné mineralogické 
štúdium bolo vykonané v  rokoch 1985 až 1986. Výsledky 
geochemického štúdia minerálov neboli v záverečnej správe 
z úlohy SGR – geofyzika uvedené.

Metalogenetický región, ktorému odpovedá gemerikum 
je príkrovovou stavbou rozčlenené na menšie metalogene-

Vein structures in the Krasnohorské Podhradie and Drnava ore fields, chemical 
composition of tetraedrites and succession position of cinabarite in the monitored 
area

Abstract:

Krásnohorské podhradie and Drnava ore fields are an ideal example for monitoring horizontal changes of mineralization. 
Barite veins that protrude in the western part of the studied area gradually pass into barite-siderite, siderite and quartz-
siderite veins in the eastern part. By changing the mineralization of the veins, the chemical composition of these veins is also 
changed. The highest Hg contents is in tetrahedrites on the barite veins. On siderite veins, Hg content in tetrahedrites decrease. 
In quartz-siderite veins, Hg contents in tetrahedrites were below the detection limit of the analytical instrument. The Fe content 
in tetrahedrites is higher on siderite veins than on barite veins. Zn has the opposite trend. The zonality of the vein mineraliza-
tion as well as the chemical composition of the tetrahedrite in the investigated area reflects to a certain extent the zonality of 
the primary mineralization. Occurrence of cinabarite in the investigated area is bound to siderite-barite veins and upper levels 
of siderite veins with hematite and Hg tetrahedrite. We consider cinabarite to be the youngest mineral of the sulphide period 
of vein mineralization associated with regional metamorphosis. The occurrence of cinabarite in the form of an impregnation 
or impregnation-vein type of mineralization may be relics of a primary or remobilized type of mineralization due to younger 
Alpine processes.

Key words: tetrahedrite, cinabarite, hydrothermal vein, Gemeric Superunit, Western Carpathians, Slovak Republic

Žilné štruktúry v krásnohorskopodhradskom a drnavskom 
rudnom poli, chemické zloženie tetraedritov a sukcesné 
postavenie cinabaritu v sledovanej oblasti

Dušan Peterec1

1Rovníková 8, 04012 Košice, Slovenská republika

tické jednotky, rudné zóny s  charakteristickou asociáciou 
minerálov na žilných štruktúrach. Príkrovová stavba (po-
mineralizačná) len zvýraznila rozdiely medzi minerálnymi 
asociáciami na žilách, ktoré boli závislé najmä od primár-
nych zdrojov (predovšetkým stratiformnej mineralizácie) 
a jej zonálnosti. Grecula (1982) vyčleňuje medzevský, jed-
ľovecký, humelský, prakovský, mníšanský, kojšovský a rako-
vecký príkrov.

Hlavným kritériom pri vyčleňovaní rudných zón počas 
metalogenetického mapovania bol priebeh a mineralizácia 
žilných štruktúr, ktoré sa spájali do žilných ťahov, ktoré ne-
môžu prechádzať z jedného príkrovu do druhého. Medzev-
ská rudná zóna by mala priestorovo odpovedať medzevské-
mu príkrovu. Grecula (1982) vyčlenil príkrovy na základe 
viacerých kritérií a preto sa hranice jednotlivých variských 
príkrovov nezhodujú vždy s hranicami rudných zón. Naprí-
klad západnú časť medzevskej rudnej zóny kladie Grecula 
(1988, 2009) do jedľoveckého príkrovu. 

Rudné zóny sa v  dôsledku čiastkových príkrovov po-
zdĺžne členia na rudné pásma. Hranice rudných polí v rám-
ci jednej rudnej zóny tvoria zlomy priečneho smeru, ktoré 
sú ekvidištančné vo vzdialenosti cca 6 až 8 km. Tieto zlomy 
sa vertikálnym smerom vetvia a sú výraznejšie v okrajových 
rudných zónach než v centrálnych rudných zónach. Zlomy 
druhého a  tretieho rádu vyčleňujú v  rudnom poli rudné 
bloky. Delenie na rádovo menšie metalogenetické jednotky, 
rudné ložiská, či rudné telesá si vyžaduje detailné ložiskové 
štúdium. 
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Obr. 1: Mapa priebehu medzevskej rudnej zóny s vyznačenými rudnými poľami. 1 – medzevská rud-
ná zóna, 2 – obalové jednotky, 3 – sedimenty kvartéru, 4 – príkrovové línie, 5 – prešmyky, 6 - hranice 
rudných polí, 7 – zlomy.

V sledovanej časti medzevskej rudnej zóny rozlišujeme 
severnejšie a  južnejšie rudné pásmo pozdĺžne oddelené 
čiastkovým príkrovom. Krásnohorskopodhradské rud-
né pole leží v  severnejšom rudnom pásme, ktoré sa tiah-
ne od Krásnohorského Podhradia cez Úhornú, Kotlinec, 
Štósky vrch, Vysoké čelo, Baňu Luciu (žila Lucia, Michal), 
Poproč (žila Fortuna a Rúfus), Rudník (úpadnica) a ďalej 
juhovýchodným smerom. Drnavské rudné pole leží v juž-
nejšom rudnom pásme. Žilné štruktúry ležiace východne 
od drnavského rudného poľa sú prekryté detritickým súvrs-
tvím pravdepodobne permského veku. Vo východnej časti 
rudnej zóny sa žilné štruktúry objavujú až na Kauligovom 
vrchu a v okolí Jasova. 

Žilné štruktúry a ich mineralizácia
Rudné ložiska na tomto území boli súhrne opísané 

už v  historických monografiách Eiseleho (1907) a  Pappa 
(1915). Novodobý prieskum rudného revíru Drnava – Malý 
vrch sa začal až po roku 1951 (Litavec 1953, 1955; Furiel 
1955, 1959; Abonyi 1956; Grecula et al. 1995; Varga 1999).

Žilné štruktúry nachádza-
júce sa na skúmanom území 
rozdeľujeme podľa charakteru 
mineralizácie na žily baritové, 
baritovo-sideritové, sideritové 
a kremeňovo-sideritové. Pri za-
čleňovaní žíl sme kládli dôraz 
na pomerné zastúpenie baritu, 
sideritu a  kremeňa, ktoré sú 
na žilách najhojnejšie, ale aj 
na prítomnosť „typových“ mi-
nerálov, zastúpených v  menšej 
miere, ale charakteristických 
pre niektoré žily, akými sú na-
príklad hematit, Hg tetraedrit, 
alebo cinabarit. Priestorové 
rozloženie žíl a ich mineralizá-
cia je znázornená na obr. 2.

1. Baritové žily vystupu-
jú v  najzápadnejších častiach 
krásnohorskopodhradského 

a  drnavského rudného poľa. Rozhodujúcim faktorom pri 
ich vyčleňovaní je prevaha baritu nad sideritom. Okrem 
týchto minerálov tu v  menšej miere nachádzame aj kre-
meň, hematit ojedinele aj pyrit, chalkopyrit, Hg tetraedrit 
a akcesoricky aj cinabarit. K baritovým žilám priraďujeme 
žily Jozef, Emil, Štefan a Vida v krásnohorskopodhradskom 
rudnom poli a žily Západná, Chrasť a Kajetán v drnavskom 
rudnom poli. 

2. Baritovo-sideritové žily vystupujú východnejšie od 
baritových žíl. Okrem baritu tu častejšie pozorujeme side-
rit, ktorý má miestami aj prevahu. V menšej miere je tu prí-
tomný aj kremeň, magnetit, hematit a ojedinele aj turmalín. 
Zo sulfidických minerálov, ktoré sú zastúpené akcesoricky 
má tetraedrit prevahu nad chalkopyritom a pyritom. Patria 
sem žily Peter, Pavol, JZ časť žily Anton, a Piatkový potok 
v  krásnohorskopodhradskom a  žila Stredná v  drnavskom 
rudnom poli.

3. Sideritové žily vystupujú východne od baritovo-si-
deritových žíl v  ich smernom pokračovaní, v  rámci nesú-
vislého žilného pásma. K  sideritovým žilám zaraďujeme 

Obr. 2: Mapa rudných žíl v krás-
nohorskopodhradskom a drnav-
skom rudnom poli. 
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žily Medená, Ignác, Čipkov, SV časť žily Anton, v krásno-
horskopodhradskom rudnom poli a žily Dionýz, Agoston, 
Hedviga, a  Irma v  drnavskom rudnom poli. Žilnú výplň 
tu tvorí prevažne siderit s premenlivým podielom kreme-
ňa. Pomerne častý je hematit, zriedkavejšie nachádzame aj 
magnetit, turmalín, albit, chlorit a sericit. V malom množ-
stve pozorujeme aj sulfidické minerály najčastejšie pyrit, 
chalkopyrit a tetraedrit. Najviac sulfidov sme pozorovali na 
št. Vrchný Ignác. Na žilách Medená, Ignác, Dionýz a Irma 
sme zaznamenali aj výskyt sulfosolí. Na halde št. Ignác sme 
zaznamenali akcesorický výskyt baritu. K  sideritovým ži-
lám priraďujeme aj žily Rebeka, Ľudovít, Karol a  Tomáš 
v  závere Banského potoka, ktoré sú len malého rozsahu, 
miestami s vyšším zastúpením kremeňa. Na týchto žilách sa 
v minulom storočí ťažila limonitová ruda.

4. Kremeňovo-sideritové žily vystupujú spravidla v naj-
východnejšej časti rudných polí a  predstavujú koreňové, 
resp. okrajové časti žíl. Žily sú len malého rozsahu. Ku 
kremeňovo – sideritovým žilám priraďujeme žily Imrich, 
Serafína–Margita, Lazarová, Saturnus a Gejza v krásnohor-
skopodhradskom rudnom poli a žily Natália a Aladár v dr-
navskom rudnom poli. Povrchové kutacie práce väčšieho 
rozsahu pozorujeme len na žile Gejza. Na ostatných žilách 
má prevahu kremeň nad sideritom, častejšie tu vystupuje aj 
chlorit, albit a sericit. Akcesoricky sú zastúpené pyrit, chal-
kopyrit a Fe-Ni-Co sulfoarzenidy. 

V sledovanej oblasti krásnohorskopodhradského a dr-
navského rudného poľa sme zdokumentovali vyše 30 rud-

ných výskytov, na ktorých sme sledovali pomerné zastúpe-
nie hlavných minerálov, minerálne asociácie a  chemické 
zloženie niektorých sulfidických minerálov so zameraním 
na tetraedrit. Ojedinele sme identifikovali aj akcesorické 
minerály, ako napríklad boulangerit na sideritových žilách 
Ignác (Čipkov vrch), Dionýz a Irma, kde tento minerál vy-
stupuje ako najmladší člen sulfidickej periódy v siderit-kre-
meň-sulfidickej minerálnej asociácii. Na haldičke razenej 
pravdepodobne na žilu Irma v závere Banského potoka sme 
identifikovali pestrú asociáciu sulfoarzenidov spolu so sfale-
ritom, galenitom, tetraedritom a bournonitom. Zrná sulfo-
arzenidov majú zonálnu stavbu. Stredná časť je tvorená ko-
baltínom, kde má prevahu Co, pričom Ni a Fe sú zastúpené 
len v malej miere. Stredná medzizóna obsahuje menej Co, 
viac Ni a Fe, pričom miesta s vysokým obsahom Fe by bolo 
možné označiť ako glaukodot. Na niektorých miestach sú 
obsahy všetkých troch zložiek takmer rovnaké, no mierne 
prevažuje Co. Tenký okrajový lem je tvorený gersdorffitom. 
Okrem kobaltínu bol identifikovaný aj ullmannit a  v  jed-
nom prípade aj hypidiomorfné zrno xenotímu-(Y) (obr. 
3). Zrno je zonálne. Tmavšie zóny obsahujú viac Y a svet-
lejšie Dy a Gd. Kryštalochemický vzorec xenotímu-(Y) je 
(Y0.71Dy0.11Gd0.08Sm0.06)0.96P1.02O4. Monazit a  xenotím-(Y) 
sme analyzovali aj na žile Ľudovika v úhornianskom rud-
nom poli (Peterec 1991). Kryštalochemický vzorec xenotí-
mu-(Y) je (Y0.74Dy0.10Er0.04Ho0.03Gd0.04)0.95P1.05O4. Kryštalo-
chemický vzorec monazitu-(Ce) je (Ce0.48La0.27Pr0.02Nd0.18 
Gd0.02Th0.03Ca0.02)1.02 P0.98O4.

Mineralogickou zvláštnosťou limonitového ložiska Šte-
fan je wolnýn – morfologická varieta sekundárneho baritu   
Paralelné zrasty priehľadných kryštálov svetlomodrej až 
akvamarínovo modrej farby tu dosahujú veľkosť do 4 cm. 
(obr. 4, 5). Barity sa vyskytovali v povrchovej časti ložiska 
v  kavernóznom limonite často s  nátekovitými agregátmi 
limonitu, Mn oxidmi a  práškovým cinabaritom. Wolnýn 
bol zistený aj v  oxidačnej zóne žily Chrasť a  na vrchných 
horizontoch žily Dionýz. Na halde št. Mária nachádzame 
kusový Hg tetraedrit zarastený v barite (obr. 6). 

Estetické kryštály sideritu a kremeňa sa našli vo vyšších 
častiach žily Dionýz. Kryštály kremeňa, často s  uzavreni-

Obr. 3: Xenotím-(Y) svetlejšie zóny obsahujú viac Dy a Gd, 
biela inklúzia je pravdepodobne oxid uránu.

Obr. 4: Barit - wolnýn, Krásnohorské Podhradie, ložisko Šte-
fan, veľkosť kryštálu 14 mm. Foto D. Peterec

Obr. 5: Barit - wolnýn, Krásnohorské Podhradie, ložisko Šte-
fan, veľkosť kryštálu 32 x 19 mm. Foto D. Peterec



15ESEMESTNíK ,  Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti,  8 /1

Vedecké články

nami lístočkovitého hematitu dosahovali veľkosti až do 10 
cm (obr. 7). Tenko lístočkový hematit krvavočervenej farby 
sa svojím habitom odlišuje od kovovolesklého, hrubšie šu-
pinkovitého hematitu (var. spekularitu), ktorý nachádzame 
v asociácii so sideritom a baritom na baritových a  sideri-
tových žilách tejto oblasti. Podobné lístočkovité hematity 
zarastené v kryštáloch kremeňa nachádzame aj na ložisku 
Rudňany. Na rudnianskom ložisku je s lístočkovitým hema-
titom v  kremeni občas zarastený aj chalkopyrit a  kremeň 
asociuje s  mladším ankeritom a  sideritom. Podobne na 
žile Dionýz boli nájdené v siderite žilky a hniezda ankeritu 
spolu s kryštálmi kremeňa. V obidvoch prípadoch sa jedná 
o naloženú mladšiu – alpínsku paragenézu minerálov.

Mineralogicky sme sledovali aj ostatné rudné výskyty 
v medzevskej rudnej zóne. Zdokumentovaných a ovzorko-
vaných bolo cez 100 rudných výskytov. Spomenieme len tie 
najzaujímavejšie. V rudných vzorkách z kutačky Porče raze-
nej z doliny Zadné Porče na východ, na žilu Godofrid sme 
v  nábruse na okraji chalkopyritových zŕn analyzovali po-
lyminerálne agregáty tvorené Bi-ullmannitom (kalilitom) 
a bizmutinitom s inklúziami Se-galenitu a rýdzeho Bi (obr. 
8). V zrnách kalilitu pozorujeme izomorfiu medzi Sb a Bi. 
Čím je vyšší obsah Bi, tým je fáza svetlejšia. Pomer Sb:Bi sa 
pohybuje od 9,6:1 po 2,9:1. 

Vo vzorkách zo št. Nádej (Rémeny) razenej na západ 
v  Piverskom potoku bola analyzovaná sulfosoľ, ktorá má 

zloženie (Cu,Fe)0.35Pb2.1Sb1.6S5.6 s  drobnými inklúziami ga-
lenitu a rýdzeho Bi, tiež viacero fáz sulfosolí. V arzenopy-
rite bola analyzovaná inklúzia tetradymitu a v gersdorffite 
inklúzia, ktorá ma zloženie Ag2.7(Sb,Bi)S2.75. V  rudných 
vzorkách z tejto štôlne sme často pozorovali podobné poly-
minerálne agregáty ako z kutačky Porče, tvorené väčšinou 
sulfoantimonidmi (najčastejšie kalilitom) a sulfosoľou (Pb1.

1BiS2.3) s  inklúziami galenitu a  bizmutu (obr. 9). V  týchto 
vzorkách sme analyzovali aj veľa fáz sulfosolí, ktorých zlo-
ženie sa líši len vzájomným zastúpením Fe+Cu:Pb a Sb:Bi. 
Ich zloženie môžeme zhrnúť do vzorca (Pb, Cu, Fe)(Sb, Bi)
S2.1-2.3. 

V rudných vzorkách z  haldy št. Nanebovstúpenia 
(Christi Himmelfahrt) v  doline Čmeľ sme v  chalkopyrite 
analyzovali polyminerálne agregáty tvorené gersdorffitom, 
ullmannitom a tetraedritom, tiež inklúzie sfaleritu a galeni-
tu a niekoľko fáz sulfosolí, ktoré svojím zložením odpoveda-
jú pravdepodobne berthieritu, niektoré fázy aj jamesonitu 
a  sorbyitu. Chceme poznamenať, že určovanie minerálov, 
hlavne sulfosolí bolo len orientačné. Polyminerálne agregá-
ty, vystupujúce ako uzavreniny alebo inklúzie, pozorované 
najčastejšie v  chalkopyrite môžu predstavovať relikty pri-
márneho zrudnenia.

 Zonálnosť žíl
Charakteristickým znakom žíl v skúmanej oblasti je ich 

Obr. 6: Barit s  Hg tetraedritom, Krásnohorské Podhradie, 
ložisko Štefan, št. Mária. Veľkosť vzorky 9 x 6 cm. Foto D. 
Peterec

Obr. 7: Kremeň s  uzavreninami lístočkovitého hematitu zo 
žily Dionýz. Veľkosť kryštálu 7 cm. Foto D. Peterec

Obr. 8: Polyminerálny agregát tvorený svetlejším bizmuti-
nitom s  inklúziami ešte svetlejšieho galenitu a  rýdzeho Bi 
a tmavším nehomogénnym Bi ullmannitom – kalilitom, ku-
tačka Porče; BEI. 

Obr. 9: v strede polyminerálny agregát tvorený svetlejšou sul-
fosoľou s inklúziami galenitu a bizmutu a tmavším kalilitom, 
št. Nádej; BEI.

Peterec D (2019) Esemestník 8:12–21
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nekontinuálny priebeh, časté tektonické porušenie a  hlu-
ché pásma v ich smernom pokračovaní. Žilné štruktúry sú 
značne tektonicky prepracované, silne segmentované a ne-
zachovali sa súvislé úseky dlhšie ako cca. 200 m. Väčšie lo-
žiská sú tvorené sústavou niekoľkých šošoviek. Napríklad 
západne od limonitového ložiska Štefan sa nachádzali 3 pa-
ralelné baritové žily smeru s – J, dlhé 200, 120 a 100 m. Pod-
ľa Abonyiho in Bartalský et al. (1973) tvoria ložisko Anton 
tri väčšie šošovkovité telesá dlhé 150, 200 a 120 m, medzi 
ktorými je buď hluché pásmo alebo nesúvislá žila nedobý-
vateľnej mocnosti. Okrem toho sú tu vyvinuté aj priečne 
žily v oblasti prvej a druhej šošovky.

Všeobecne sa uznáva model vertikálnej zonálnosti na 
žilách v okolí Malého vrchu, podľa ktorého s hĺbkou ubúda 
barit a pribúda siderit a kremeň. 

Horizontálnu zonálnosť žíl v  sledovanej oblasti môže-
me charakterizovať nasledovne: v  západnej časti územia 
vystupujú baritové žily s podradným zastúpením sideritu, 
kremeňa a hematitu. V malom množstve tu nachádzame aj 
Hg tetraedrit a cinabarit. Smerom na SV pozorujeme pri-
búdanie sideritu, postupne sa vytráca barit. Na sideritových 
žilách má väčšie zastúpenie kremeň a častejšie tu nachádza-
me aj sulfidické minerály, prevažne tetraedrit, chalkopyrit, 
sulfosoli a pyrit. Vo východnej časti pozorujeme kremeňo-
vo-sideritové žily malého rozsahu s akcesorickým zastúpe-
ním sulfidov, hlavne chalkopyritu a pyritu, často s chloritom 
a albitom. V oblasti Suchého vrchu a Pipítky pozorujeme 
pásmo s  ojedinelým výskytom bezvýznamných kremeňo-
vých a  kremeňovo-sideritových žíl s  chloritom a  albitom. 
Väčšiu koncentráciu rudných výskytov SV smerom pozo-
rujeme až v úhornianskom rudnom poli. Priestorové roz-
loženie žíl, na ktorom môžeme pozorovať horizontálnu zo-
nálnosť mineralizácie, znázorňuje obr. 2. 

Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že horizontálnu zo-
nálnosť žilnej mineralizácie a  jej intenzitu môžeme z  veľ-
kej časti odvodzovať od zonálnosti primárnej stratiformnej 
mineralizácie, silicitov a  karbonátového horizontu, ktoré 
boli remobilizované v  dôsledku regionálnej metamorfózy. 
Postupným vyznievaním rudonosného horizontu smerom 
od vulkanických centier, vyznieva aj žilná mineralizácia. 
Nezrudnené alebo slabo zrudnené pásma tak vytvárajú pri-
rodzenú hranicu rudných polí. Konečná podoba horizon-
tálnej zonálnosti žilnej mineralizácie v sledovanom území 

je výsledkom viacerých faktorov. Jedným z nich môže byť aj 
bloková stavba územia a postupné vyzdvihovanie spodnej-
ších blokov smerom na východ a objavovanie sa stále niž-
ších etáží mineralizácie s reliktami primárneho zrudnenia. 

Chemické zloženie tetraedritov
Tetraedrity sú pre výraznú izomorfiu veľmi vhodným 

minerálom na sledovanie zmien ich chemického zloženia. 
Všeobecný vzorec tetraedritu je (Cu, Ag)10(Fe, Zn, Hg, Cu, 
Cd)2(Sb, As, Bi, Te)4(S, Se)13. Izomorfia sa prejavuje najmä 
medzi prvkami Ag, Fe, Zn, Hg a  Cu, kým Sb najčastejšie 
nahrádza As a Bi. 

V sledovanej oblasti sme sa pokúsili o  posúdenie ho-
rizontálnych zmien chemického zloženia tetraedritov na 
nesúvisle zrudnených štruktúrach JZ – SV smeru. Väčši-
na analýz (v tabuľkách označených S) bola vyhotovená na 
energiovo-disperznom mikroanalyzátore LINK AN 10000, 
VVÚ – Stráž pod Ralskem, analytik Scharmová. Ostatné 
analýzy (v tabuľkách označené ako B) boli vyhotovené na 
rtg. mikroanalyzátore Super probe, 773, Jeol, GÚDŠ Brati-
slava, analytik Caňo. 

V krásnohorskopodhradskom rudnom poli pozoru-
jeme najvyššie obsahy Hg v tetraedritoch na baritovej žile 
Jozef v najzápadnejšej časti skúmaného územia a to od 2,19 
do 4,48 hm. % (tab. 1). Zvýšené obsahy Hg v tetraedritoch 
od 2,19 do 3,82 hm. % pozorujeme aj na baritovej žile Šte-
fan a baritovo-sideritových žilách Anton, a Piatkový potok. 
Nižšie obsahy Hg v  tetraedritoch od 0,43 do 0,57 hm. % 
pozorujeme na sideritovej žile Medená, ktorá sa nachádza 
východne od žily Jozef. Na ešte východnejšie ležiacej side-
ritovej žile Čipkov sú obsahy Hg v tetraedrite pod medzou 
citlivosti analytického prístroja.

V drnavskom rudnom poli sme analyzovali tetraedrity 
zo sideritovej žily Irma, ktorá vystupuje vo východnej časti 
rudného poľa. Obsahy Hg sa pohybujú od 2,49 do 2,69 hm. 
%. V  týchto tetraedritoch pozorujeme aj zvýšené obsahy 
Ag od 1,22 do 2,63 hm. %. Charakter mineralizácie na tejto 
žile poukazuje na to, že v tomto úseku žily bola zachovaná 
vrchná sideritová etáž. Obsahy Hg v tetraedrite z kremeňo-
vo-sideritovej žily Aladár boli pod medzou citlivosti mik-
roanalyzátora.

Lokalita č. a. m. a. S Fe Zn Ag Hg Cu As Sb Bi suma
št. Ferenc
424 m n. m.
žila Jozef

1
2
3

S
S
S

23,26
23,46
23,11

3,05
3,06
2,77

3,16
3,08
3,09

0,28
0,45
0,81

2,65
3,13
4,48

37,85
37,52
36,29

-
-
-

29,75
29,30
29,40

-
-
-

100
100
100

št. Jozef
479 m n. m.
žila Jozef

4
5
6

B
B
B

22,59
22,67
23,18

2,50
2,49
2,45

3,40
3,24
3,17

1,57
1,16
1,11

3,57
3,45
3,48

36,27
36,26
36,13

0,60
0,57
0,31

29,45
29,54
28,73

0,30
0,68
0,43

100,25
100,06
98,99

št. Medená
483 m n. m.
ž. Medená 

7
8
9

B
B
B

24,42
24,21
24,00

4,77
4,49
5,15

1,78
2,31
1,61

0,55
0,52
0,46

0,43
0,57
0,56

38,54
38,63
38,93

4,97
3,15
6,81

24,05
26,80
20,77

0,40
0,00
0,41

99,91
100,68
98,70

št. Čipkov
780 m n. m. 

10
11

S
S

23,94
23,52

8,74
9,52

1,97
1,61

1,47
0,54

-
-

34,52
36,24

0,82
1,37

28,54
27,20

-
-

100
100

št. Mária
žila Štefan

12
13
14

S
S
S

22,64
23,35
23,26

3,73
3,50
3,48

2,27
1,65
2,41

0,97
0,69
0,73

2,72
2,82
3,82

41,07
40,93
39,81

-
-
-

26,60
27,06
26,49

-
-
-

100
100
100

št. st. Anton
489 m n. m.

15
16

B
B

22,93
23,50

3,33
3,25

1,14
1,07

0,21
0,20

3,15
2,82

37,14
37,52

0,11
0,19

27,45
26,71

4,09
3,86

99,55
99,12

št.Magdaléna
Piatkový potok

17
18
19

S
S
S

23,48
23,72
23,49

3,09
3,36
3,35

2,14
1,40
1,60

0,49
0,30
0,37

2,83
2,64
2,19

39,95
39,44
40,00

-
-
-

28,02
29,14
29,00

-
-
-

100
100
100

ž. Irma
940 m n. m.

20
21
22

S
S
S

23,67
24,15
24,70

4,80
5,70
5,52

1,37
1,42
1,04

2,63
1,22
1,52

2,49
2,69
2,54

36,17
37,82
38,67

0,54
5,92
6,86

28,33
21,08
19,15

-
-
-

100
100
100

ž. Aladár
850 m n. m.

23
24
25

S
S
S

24,27
23,78
24,02

4,14
4,44
4,63

5,92
4,80
4,52

0,62
0,66
0,58

-
-
-

37,34
36,61
36,75

-
-
-

27,71
29,71
29,50

-
-
-

100
100
100

Tab. 1: Chemické zloženie tetraedritov v krásnohorskopodhradskom a drnavskom rudnom poli (v hm. %).

Peterec D (2019) Esemestník 8:12–21

Použité skratky: č. a. - číslo analýzy, m. a. - miesto analýzy, S - Stráž pod Ralskem, B - Bratislava



17ESEMESTNíK ,  Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti,  8 /1

Vedecké články

Lokalita č. a. m. a. S Fe Zn Ag Hg Cu As Sb Bi suma
št. Katarína
na západ

1
2
3

S
S
S

22,38
22,36
22,14

6,02
6,12
6,70

1,53
1,56
1,50

3,82
8,74
4,05

-
-
-

36,96
31,82
36,42

0,14
1,50
0,22

27,37
26,63
27,12

-
-
-

98,22
98,73
98,15

št. Kompas
Kotlinec 

4
5
6

S
S
S

23,23
22,45
22,06

6,76
6,59
6,15

1,25
1,18
0,94

9,33
7,32

19,69

-
-
-

30,79
31,60
23,04

0,34
0,12
0,03

29,58
29,12
28,44

-
-
-

101,28
98,38

100,35
Bodnariková
Medvedia
dolina 

7
8
9

10

S
S
S
S

23,71
23,71
23,84
23,59

2,94
4,03
2,77
5,59

3,94
3,47
4,62
0,91

2,03
2,53
2,16
3,10

-
-
-
-

37,52
37,87
38,13
35,63

-
-
-

0,96

28,46
29,43
29,94
28,40

-
-
-
-

98,60
101,04
101,46
98,18

ša.Vysoká úboč
ž. Šarlota

11
12
13
14

B
B
B
B

24,02
23,81
24,34
24,07

5,22
4,97
5,24
4,99

1,75
1,89
1,77
1,73

1,05
1,22
1,12
1,14

-
-
-
-

36,17
37,06
36,47
36,50

-
-

0,04
0,01

30,70
30,56
31,14
30,57

0,30
0,23

-
0,22

99,21
99,68

100,54
99,41

št. Róza
na západ

15
16

S
S

22,78
22,98

4,36
5,10

3,77
3,58

1,65
1,40

-
-

36,89
37,64

-
-

30,45
29,89

-
-

99,90
100,96

št. Ľudovika
na východ

17
18
19

S
S
S

22,42
22,40
21,92

6,78
6,72
7,10

1,02
1,01
0,68

1,44
1,65
1,69

-
-
-

36,52
37,51
37,04

-
-
-

29,85
29,30
29,72

-
-
-

98,03
98,59
98,15

Tab. 2: Chemické zloženie tetraedritov v úhornianskom rudnom poli (v hm. %). Skratky vysvetlené v Tab. 1.

Lokalita č. a. m. a. S Fe Zn Ag Hg Cu As Sb Bi suma
št. Viktoria ž. 
Mária Snežná

1 B 23,19 6,01 1,07 20,42 0,10 22,89 0,19 28,64 - 100,51

ž. Mária 
Snežná 
vodojem 

2
3
4
5
6
7
8

S
S
S
S
S
S
S

23,27
23,26
23,76
23,28
23,54
23,19
22,58

5,08
6,08
3,14
3,15
3,77
5,16
4,58

3,66
3,12
4,45
3,72
3,88
3,44
3,96

3,44
5,43
9,25
8,16
6,84

12,03
15,36

-
-
-
-
-
-
-

36,29
33,16
32,15
33,43
34,22
28,39
26,33

-
-
-
-
-
-
-

28,26
28,95
27,25
28,25
27,75
27,79
27,19

-
-
-
-
-
-
-

100
100
100
100
100
100
100

št. Urban
Štós kúpele

9
10
11
12

S
S
S
S

22,22
22,25
22,33
23,20

3,69
4,38
3,49
3,56

3,91
3,43
3,92
3,86

14,67
12,87
9,82
7,39

-
-
-
-

27,23
28,50
32,02
33,00

-
-
-
-

28,28
28,57
28,42
28,99

-
-
-
-

100
100
100
100

Predné Porče 
650m n. m.

13
14
15
16
17
18

S
S
S
S
S
S

23,48
23,34
23,16
23,45
23,97
23,01

2,47
3,51
2,90
2,96
3,09
3,01

4,85
4,65
4,55
4,79
4,63
4,63

2,44
3,46
2,09
2,09
1,82
2,06

-
-
-
-
-
-

37,30
34,91
38,03
37,73
37,43
37,46

-
-
-
-
-
-

29,46
29,13
29,27
28,98
29,06
29,83

-
-
-
-
-
-

100
100
100
100
100
100

Tab. 3: Chemické zloženie tetraedritov v štóskom rudnom poli (v hm. %). Skratky vysvetlené v Tab. 1.

Lokalita č. a. m. a. S Fe Zn Ag Hg Cu As Sb Bi suma
št. hor. 
Godofrid na 
východ
žila Porče

1
2
3

S
S
S

22,95
23,46
24,34

3,73
3,72
5,98

4,53
4,49
4,54

6,57
5,73
4,30

-
-
-

34,19
34,48
34,86

-
-
-

28,06
28,12
25,98

-
-
-

100
100
100

Christi
Himelfahrt
na západ

4
5

S
S

24,19
24,50

6,57
6,43

2,14
1,67

0,70
0,72

-
-

38,00
38,23

-
-
  

28,40
28,45

-
-

100
100

ša. Lucia
ž. Laura - 
Berta 

6
7
8
9

10
11

S
S
S
S
S
S

25,59
24,14
24,48
24,47
23,40
23,78

7,44
4,09
5,09
6,43
5,85
6,57

1,78
3,05
2,57
1,58
2,47
1,95

0,47
1,01
0,81
1,09
0,79
0,92

-
-
-
-
-
-

39,26
38,73
39,79
43,29
38,49
38,63

8,22
2,47
4,43
6,22
0,49
1,25

17,24
26,51
22,83
16,92
28,51
26,90

-
-
-
-
-
-

100
100
100
100
100
100

Tab. 4: Chemické zloženie tetraedritov v medzevskom rudnom poli (v hm. %). Skratky vysvetlené v Tab. 1.

Lokalita č. a. m. a. S Fe Zn Ag Hg Cu As Sb Bi suma
št. Lucia
dol. Borzo na 
východ 

1
2
3
4

S
S
S
S

24,02
24,02
23,85
23,88

3,92
3,89
4,43
3,99

2,96
3,30
3,58
3,58

0,22
0,06

-
-

-
-
-
-

38,36
38,07
38,42
39,08

-
-
-
-

30,52
30,66
29,72
29,47

-
-
-
-

100
100
100
100

št. niž. Michal
ž. Michal

5
6
7
8

S
S
S
S

24,25
23,24
23,62
23,15

4,62
5,39
6,23
7,93

2,36
2,11
1,68
1,62

5,58
6,11
8,33
4,79

-
-
-
-

34,33
34,56
32,22
34,15

-
-
-
-

28,86
28,59
27,92
28,36

-
-
-
-

100
100
100
100

št.Albabella 
na západ
ž. Fortuna

9
10
11
12

S
S
S
S

21,72
22,05
22,06
23,44

6,02
6,16
6,80
8,48

1,88
0,89
1,00
1,83

18,10
18,82
18,68
4,50

-
-
-
-

24,70
24,46
24,73
33,74

-
-
-
-

27,58
27,62
26,73
28,01

-
-
-
-

100
100
100
100

ša. Fortuna
Poproč

13
14
15
16
17
18

S
S
S
S
S
S

24,02
25,64
25,19
23,69
23,86
24,35

6,40
5,92
6,38
6,62
5,70
6,01

0,49
0,22
0,00
0,36
1,33
1,86

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

39,46
37,31
37,68
39,82
39,63
38,36

-
-
-
-
-
-

29,63
30,91
30,75
29,53
29,48
29,42

-
-
-
-
-
-

100
100
100
100
100
100

Tab. 5: Chemické zloženie tetraedritov v luciabanskom rudnom poli (v hm. %). Skratky vysvetlené v Tab. 1.
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Jednoznačný trend v  izomorfnom zastúpení vykazuje 
Fe, ktorého obsahy v  tetraedrite sú vyššie na sideritových 
žilách (4,77 – 9,52 hm. %) ako na barytových žilách (2,45 
– 3,06 hm. %). Opačný trend má Zn. Nejednoznačné posta-
venie má Ag, ktorého najvyššie obsahy pozorujeme v  tet-
raedrite zo sideritovej žily Irma 1,22 – 2,63 hm. %, Čipkov 
(0,54 – 1,47 hm. %) a baritovej žile Jozef (1,11 – 1,57 hm. 
%). Obsah tennantitovej molekuly je vyšší na sideritových 
žilách. Zvýšené obsahy As až do 6,8 hm. % sme zaznamenali 
v tetraedritoch zo sideritových žíl Medená a Irma. Ojedine-
lý zvýšený obsah Bi sme zaznamenali v tetraedrite zo štôlne 
stredný Anton (tab. 1). 

Pre kompletnosť uvádzame aj ostatné chemické analýzy 
tetraedritov z niektorých sideritových a kremeňovo-sideri-
tových žíl z centrálnej časti medzevskej rudnej zóny (tab. 2, 
3, 4 a 5). Na týchto žilách sme nezistili prítomnosť baritu 
ani cinabaritu a ani v jednom prípade sme nezaznamenali 
zvýšený obsah Hg v  tetraedrite. Zvýšené obsahy Ag majú 
tetraedrity zo št. Katarína (max. 8,74 hm. % Ag) a Kompas 
(max. 19,69 hm. % Ag) v úhornianskom rudnom poli. So 
zvýšeným obsahom Ag, sa zvyšuje aj pomer Fe:Zn až na 
6:1. Podobný pomer Fe:Zn sme pozorovali aj pri tetraedrite 
s vysokým obsahom Ag (max. 20,42 hm. %) zo št. Viktoria 
na žilnej štruktúre Mária Snežná v  smolníckom rudnom 
poli a zo št. Albabella (max. 18,82 hm. % Ag) na žile For-
tuna v luciabanskom rudnom poli. Na týchto žilách sa tet-
raedrit vyskytoval len v malom množstve.

Okrem krásnohorskopodhradského a drnavského rud-
neho poľa v  najzápadnejšej časti medzevskej rudnej zóny 
boli zvýšené obsahy Hg v  tetraedrite pozorované aj na si-
deritovej žile Rúfus vo východnej časti medzevskej rudnej 
zóny, (Kraus 1963; Bernard 1958). V jedinom prípade, kto-
rý uvádza Bernard (1958) sa obsah Hg pohyboval nad 10 
hm. %. Na žile Rúfus bol zaznamenaný aj zvýšený obsah he-
matitu a magnetitu. Vo vrchných častiach ložiska sa vysky-
toval aj cinabarit vo forme 1 – 15 mm žiliek v siderite, spolu 
s Hg tetraedritom, rýdzou Hg a sulfosoľami (Chrt 1949).

Na základe uvedených analýz môžeme konštatovať, že 
na sledovanom území krásnohorskopodhradského a  dr-
navského rudného poľa sa chemizmus tetraedritov mení 
nasledovne. Zvýšené obsahy Hg majú tetraedrity na bari-
tových a sideritovo-baritových žilách v najzápadnejšej čas-
ti rudného poľa, kde sporadicky nachádzame aj cinabarit. 
Smerom na východ, kde sa mení minerálne zloženie žíl na 
sideritové alebo kremeňovo-sideritové, pozorujeme po-
stupné znižovanie obsahu Hg v tetraedritoch. Smerom na 
východ pozorujeme aj pribúdanie Fe v chemickom zložení 
tetraedritu na úkor Zn. Pre tetraedrity z medzevskej rud-
nej zóny platí, že zvýšené obsahy Hg majú tetraedrity zo 
žilných štruktúr v  najzápadnejšej a  najvýchodnejšej časti 
rudnej zóny. V tetraedritoch z centrálnej časti rudnej zóny 
sa izomorfný obsah Hg nenachádza. Na niektorých žilách 
v centrálnej časti medzevskej rudnej zóny sme zaznamenali 
zvýšené obsahy Ag.

Na ložisku Rudňany, kde na žilách pozorujeme podob-
né minerálne zastúpenie ako na žilách v krásnohorskopod-
hradskom a  drnavskom rudnom poli, sledovali chemické 

zloženie tetraedritov Bernard (1958) a Rojkovič in Cambel 
et al. (1985). Zistili, že v tetraedrite smerom do hĺbky klesá 
obsah Hg, Ag, Sb a zvyšuje sa obsah Zn, Fe, As. Tento trend 
v  hlavných rysoch odpovedá aj horizontálnym zmenám 
chemického zloženia tetraedritov v krásnohorskopodhrad-
skom a drnavskom rudnom poli. 

Podobnosť charakteru žilnej mineralizácie v okolí Krás-
nohorského Podhradia s charakterom žilnej mineralizácie 
v  okolí Rudnian je zjavná. Baritovo-sideritovo-sulfidické 
žily majú veľmi podobné minerálne zloženie aj zonálnosť, 
dokonca aj tetraedrity nachádzajúce sa v rovnakých mine-
rálnych asociáciách majú zvýšené obsahy Hg. Na obidvoch 
lokalitách však pozorujeme prítomnosť rozdielnych horni-
nových prostredí. V okolí Rudnian majú prevahu bazalto-
vé metapyroklastiká, v okolí Krásnohorského Podhradia je 
dominantná prítomnosť metapyroklastík intermediárneho 
a  acidného vulkanizmu. Preto tvrdenie, že priamy vzťah 
medzi variskou metamorfnou zonálnosťou, priestorovým 
a minerálnym obsahom sideritovo-sulfidických a  sulfidic-
kých žíl vo variských tektonických jednotkách je odvode-
ný od ich rozdielnej litologickej náplne (Radvanec 1987) je 
diskutabilné. 

Hg tetraedrity v SGR
Podobne ako na ložisku Rudňany sa chemické zloženie 

tetraedritov začalo sledovať aj na iných ložiskách v  SGR. 
Chemické zloženie tetraedritov na žile Mária v Rožňave sle-
doval Novák (1959). Analyzoval tetraedrity len z dostupnej 
sideritovej etáže žily Mária. Obsahy Hg v tetraedrite dosa-
hovali maximálne 2,2 hm. %. Napriek tomu, že analyzoval 
len 9 vzoriek, zistil, že do hĺbky obsah Hg pravdepodob-
ne klesá. Ďalej zistil, že obsah Ag v tetraedrite nejaví jasné 
rozdiely v závislosti od hĺbky. Obsah Ag je na prístupných 
častiach žily Mária stály a kolíše v úzkom rozmedzí 0,5 – 0,6 
hm. %. Zvýšené obsahy Hg v tetraedrite zo žily Mária uvá-
dza Nováček in Varček (1959) až 17,2 hm. %. Pri tejto vzor-
ke nie je uvedená lokalizácia. Je známe, že v oxidačnej zóne 
žily Mária sa vyskytujú sekundárne kryštály baritu. Primár-
ny barit bol opísaný z JZ konca prvého obzoru ložiska spolu 
s hematitom. Z týchto častí ložiska je známy aj práškovitý 
cinabarit. Predpokladáme, že vzorka s  vysokým obsahom 
Hg pochádzala práve z  tejto časti ložiska. Podobne ako 
v krásnohorskopodhradskom a drnavskom rudnom poli aj 
na žile Mária pozorujeme poklesávanie blokov JZ smerom. 

V tab. 6 uvádzame aj niekoľko chemických analýz tet-
raedritov z jedľoveckej rudnej zóny. Obsahy Ag v tetraedri-
te zo Striebornej žily (10. hor.) sa pohybovali okolo 1 hm. 
%. V tetraedrite sme analyzovali inklúzie chalkopyritu, ger-
sdorffitu a horobetsuitu. Ešte nižší obsah Ag (okolo 0,5 hm. 
%) sme zaznamenali v  tetraedrite zo žily Pallag (10. hor), 
ktorá leží približne 250 m JV od žily Strieborná. V tomto 
tetraedrite sme analyzovali drobné inklúzie bizmutu. Tieto 
železnaté tetraedrity zo sideritových etáží žíl sa vyznačujú 
miernym zvýšením obsahu Ag a Zn ako aj absenciou Hg. 
Kvantitatívne zastúpenie tetraedritu na týchto žilách je však 
podstatne väčšie ako na žilách v medzevskej rudnej zóne.

Chemické zloženie tetraedritov na ložisku Slovinky sle-

Lokalita č. a. m. a. S Fe Zn Ag Hg Cu As Sb Bi suma
ž. Pallag
10. hor.

1
2
3

S
S
S

23,86
24,59
24,27

4,88
4,61
4,95

1,17
1,63
1,54

0,58
0,44
0,67

-
-
-

39,50
39,39
37,86

-
-
-

30,01
29,34
30,71

-
-
-

100
100
100

ž. Strieborná
10. hor. 

4
5
6

S
S
S

24,03
24,51
24,76

5,16
5,07
5,34

1,10
1,08
1,20

1,25
1,10
0,98

-
-
-

38,75
38,25
38,80

-
-
-

29,71
29,99
28,92

-
-
-

100
100
100

št.hor.Krištof
Jedľovec

7
8
9

S
S
S

24,81
24,06
24,38

5,87
6,93
6,92

0,07
0,38
0,05

0,11
0,23
0,11

-
-
-

38,12
38,79
38,45

-
-
-

30,08
29,61
30,09

0,92
-
-

100
100
100

Tab. 6: Chemické zloženie tetraedritov v jedľoveckej rudnej zóne (v hm. %). Skratky vysvetlené v Tab. 1.
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doval Regásek (1968). Chemické analýzy boli vyhotovené 
len z piatich vzoriek. Vzhľadom na nízke obsahy Hg (v prie-
mere 0,3 hm. %), mierne zvýšený obsah Ag (max. 0,64 hm. 
%), neboli zreteľne preukázané zmeny chemického zloženia 
tetraedritu v závislosti od jeho priestorového rozloženia na 
ložisku. Podľa Piovarcsyho a Badárovej (1987) je tetraedrit 
s Ag a mikroskopickými zrnami zlata častejší pri povrchu 
v západnej časti Hrubej žily a smerom do hĺbky jeho obsah 
ubúda. Podľa Varčeka (in Bartalský et al. 1973) obsahy Zn 
v tetraedritoch na ložiskách Slovinky a Rožňava smerom do 
hĺbky stúpajú. Slovinské ložisko sa nachádza v  kojšovskej 
rudnej zóne. Mineralizácia je tvorená prevažne sideritom 
so zvýšeným obsahom Mg a kremeňom. Zo sulfidov ma vý-
raznú prevahu chalkopyrit nad tetraedritom, pozorujeme 
tu tiež zvýšenú prítomnosť arzenopyritu. 

Na svoju dobu najkomplexnejší obraz o chemickom zlo-
žení tetraedritov v SGR podáva Bernard (1958). Chemické 
zloženie tetraedritov považuje za odraz rozdielnych teplôt 
kryštalizácie a  na základe obsahu Hg a  Ag v  tetraedrite 
vytvoril schému zonálnosti mineralizácie (Bernard 1965). 
Vyčlenil vonkajšiu apomagmatickú zónu s  výskytmi tet-
raedritu s vyšším obsahom Hg a Ag a vnútornú perimag-
matickú zónu s výskytmi tetraedritu s menším obsahom Hg 
a Ag. Jeho genetická interpretácia mineralizácie vychádzala 
z predstavy plutónu pod centrálnou časťou rudohoria, pri-
čom súčasná zonálnosť je výsledkom erózie antiklinálnej 
stavby SGR. 

Tetraedrity z antimonitových žíl v centrálnej časti SGR 
(humelská rudná zóna) predstavujú akýsi protipól k  Hg 
tetraedritom z okrajových častí (južnej medzevskej a sever-
nej rakoveckej rudnej zóny). Ojedinelé analýzy tetraedri-
tov z antimonitových žíl z Tinesovej doliny (Peterec 1989), 
z  Čučmy (Beňka & Caňo 1992) a  Betliara (Klimko et al. 
2009) poukazujú na to, že sa jedná o  železnato-zinočnaté 
tetraedrity bez obsahu Hg. Trochu odlišné zloženie zlatoid-
čianskych tetraedritov, ktoré majú okrem Fe a Zn aj zvýšený 
obsah Ag (Peterec 1992; Pršek 2009) poukazuje na špeci-
fické postavenie zlatoidčianskych žíl. Podľa mineralizácie 
a chemického zloženia tetraedritov predstavujú zlatoidčian-
ske žily a žily humelského typu akýsi prechodný typ medzi 
žilami jedľoveckej rudnej zóny a antimonitovými žilami. 

Hg tetraedrity (schwazity) boli identifikované na mno-
hých lokalitách v SGR. Na všetkých týchto lokalitách sa Hg 
tetraedrity nachádzajú v asociácii s cinabaritom a hemati-
tom vo vrchnej sideritovej alebo baritovo-sideritovej etáži 
žíl. Na nižších horizontoch alebo smerom k periférii, kde 
pozorujeme pribúdanie kremeňa a chalkopyritu na úkor si-
deritu a tetraedritu, obsah Hg v tetraedritoch klesá. 

Sukcesia mineralizácie a vystupovanie cinabaritu 
Kým Bernard (1961, 1963) kladie vznik cinabaritu na zá-

ver sulfidickej periódy, samostatnú cinabaritovú periódu na 
ložisku Rudňany vyčleňuje Varček (1962), Varček in Cam-
bel et al. (1985), Drnzíková in Záviš et al. (1972), Drnzíková 
in Hudáček et al. (1973), Rojkovič in Cambel et al. (1985), 
a iní. Dôvodom na vyčlenenie samostatnej cinabaritovej pe-
riódy bolo zistenie, že cinabaritová mineralizácia vystupuje 
na ložisku často samostatne a vytvára aj osobitné žilky a žil-
níkovo-impregnačné zóny s minerálnou asociáciou ankerit, 
hematit, kremeň, pyrit, chalkopyrit, Hg tetraedrit, cinaba-
rit. Tento typ Hg mineralizácie vystupuje mimo žily Drož-
diak v diabázových tufitoch na 13. obzore, prekop 22 na z a 
tiež na 13. obzore, prekop 7, blok 3105 (Rojkovič 1977), je 
známy aj z iných lokalít v rakoveckej rudnej zóne. Podobný, 
žilníkovo-impregnačný typ mineralizácie s  asociáciou Fe 
dolomit, hematit, kremeň, pyrit, chalkopyrit, Hg tennantit, 
cinabarit, vystupuje aj vo východnej časti rakoveckej rud-
nej zóny pri Vyšnom Klátove (Peterec 1990) a je odlišný od 

žilného typu.

Už v  minulosti bolo zistené impregnačné a  žilníkovo-
-impregnačné zrudnenie s cinabaritom a Hg tetraedritom 
na viacerých lokalitách. Najznámejší je výskyt na Rimbergu 
pri Nižnej Slanej. Impregnácie cinabaritu a iných sulfidic-
kých minerálov spolu so zónami pyritizácie tu vystupujú na 
rozhraní čiernych fylitov a porfyroidov, teda v pozícii rudo-
nosného horizontu. 

Vyčleňovanie samostatnej cinabaritovej periódy v rám-
ci žilnej mineralizácie na základe odlišných textúrnych 
a  štruktúrnych znakov vystupovania cinabaritu považuje-
me za neodôvodnené. Napríklad v  prípade chalkopyrito-
vých impregnácii v okolí žíl by sme týmto spôsobom mohli 
vyčleniť aj samostatnú chalkopyritovú periódu a tiež ďalšie 
(pyritovú alebo arzenopyritovú). V prípade impregnačného 
typu Hg mineralizácie nachádzajúceho sa v  pozícií rudo-
nosného horizontu sa môže jednať o  relikty primárneho 
(stratiformného) zrudnenia. 

Priestorová väzba cinabaritu na baritovo-sideritové žily 
a vrchné etáže sideritových žíl s Hg tetraedritom vylučuje 
možnosť samostatnej časovo oddelenej cinabaritovej pe-
riódy od sulfidickej periódy s Hg tetraedritom. Na základe 
vystupovania cinabaritu v  určitej minerálnej asociácii na 
žilnom type zrudnenia, považujeme cinabarit za najmladší 
člen sulfidickej periódy žilnej mineralizácie spätej s regio-
nálnou metamorfózou. Ortuť nepokladáme za súčasť tejto 
sulfidickej periódy. Vznik kvapalnej ortuti, ktorá vystupuje 
v asociácii s cinabaritom v dutinkách a tektonicky poruše-
nej žilovine, považujeme za produkt mladších alpínskych 
tektonických pochodov. 

Dôležitou a nedoriešenou otázkou pri posudzovaní suk-
cesie žilnej mineralizácie je existencia viacerých generácií 
toho istého minerálu v rámci jednej mineralizačnej etapy. 
Na žile Štefan v  krásnohorskopodhradskom rudnom poli 
opisuje Cambel (1952) dve generácie tetraedritu, hoci tet-
raedrit je na ložisku zastúpený len v  menšej miere a  sám 
priznáva, že sukcesiu medzi prevládajúcimi minerálmi 
baritom, sideritom a  kremeňom sa mu nepodarilo jed-
noznačne určiť. Podľa Drnzíkovej (in Hudáček et al. 1973) 
sa tetraedrit vyvíjal v  piatich štádiách mineralizácie. Na-
proti tomu Bernard (1958) počas štúdia tetraedritov z SGR 
prišiel k  názoru, že tetraedrit patrí k  najmladším primár-
nym minerálom rudných žíl a vo veľkej väčšine tvorí jedinú 
generáciu. Počas mineralogického štúdia rudných vzoriek 
v krásnohorskopodhradskom a drnavskom rudnom poli sa 
nám nepodarilo zistiť viac generácií tetraedritu. 

K vyčleňovaniu viacerých generácií jedného minerálu 
na žilách dochádza v  dôsledku neakceptovania možnosti 
výskytu viacerých minerálnych paragenéz na jednej štruk-
túre. Tieto paragenézy sa navzájom prekrývajú a  zdanli-
vo vytvárajú efekt viacerých generácií jedného minerálu 
v  rámci jednej etapy. Určujeme tak sukcesiu minerálnej 
asociácie, nie sukcesiu minerálnej etapy. Neodlišovanie 
jednotlivých paragenéz, ktoré vznikali v  rôznych etapách, 
viedlo k vytváraniu odlišných sukcesných schém a k vyčle-
ňovaniu viacerých generácií jedného minerálu počas jed-
nej etapy mineralizácie. Napríklad Drnzíková (in Hudáček 
et al. 1973) na rudných štruktúrach vo východnom krídle 
rudnianskeho rudného rajónu vyčleňuje 10 generácii chal-
kopyritu a 5 generácii tetraedritu. Nevylučujeme možnosť 
výskytu mladších generácií toho istého minerálu na žilách, 
ku ktorej môže dochádzať počas alpínskej remobilizácie.

Výskyt minerálov primárneho stratiformného zrudne-
nia v asociácii s minerálmi žilnej paragenézy spätej s regi-
onálnou metamorfózou a minerálmi, ktoré vznikali počas 
mladších alpínskych etáp, vytvára zložitú mozaiku minerá-
lov viacerých generácii. V úhornianskom rudnom poli, kde 

Peterec D (2019) Esemestník 8:12–21
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častejšie vystupujú sideritovo-kremeňovo-sulfidické žily 
s  mineralizáciou odpovedajúcou spodnejším etážam žil-
nej mineralizácie sme pozorovali prechody týchto žíl až do 
impregnačných a  stratifomných typov zrudnenia (Peterec 
1991). Na týchto štruktúrach sme na základe chemických 
analýz niektorých sulfidických minerálov odlíšili minerály 
patriace do stratiformnej exhalačno-sedimentárnej parage-
nézy od minerálov patriacich do žilnej paragenézy súvisia-
cej s regionálnou metamorfózou. 

Proces kryštalizácie minerálov žilnej paragenézy v krás-
nohorskopodhradskom a drnavskom rudnom poli prebie-
hal v štyroch periódach jednej etapy. Najstaršia perióda je 
karbonátovo-baritová, nasledujú turmalínovo-hematitová, 
kremeňová a najmladšia sulfidická perióda. Mineralogicky 
je najpestrejšia sulfidická perióda. K najstarším minerálom 
sulfidickej periódy patria Fe, Ni, Co sulfidy a sulfoarzenidy, 
nasleduje sfalerit, chalkopyrit, tetraedrit, sulfosoli a nako-
niec cinabarit. Každá perióda má svoju postupnosť kryšta-
lizácie a vlastnú zonálnosť. Obecne platí, že mladšie mine-
rály vystupujú na vyšších úrovniach žíl a staršie na nižších. 
Zonálnosti jednotlivých etáp sa navzájom prekrývajú. Spra-
vidla najmladšie minerály rôznych periód vystupujú spolu 
na najvyšších etážach, kde spolu asociujú. Napríklad mladší 
barit z  karbonátovo-baritovej periódy asociuje s  mladším 
hematitom z turmalínovo-hematitovej periódy a najmlad-
ším cinabaritom a Hg tetraedritom zo sulfidickej periódy. 
Vzniká tak minerálna asociácia barit, hematit, cinabarit, Hg 
tetraedrit, ktorú pozorujeme aj na najvrchnejších etážach 
žíl v krásnohorskopodhradskom a drnavskom rudnom poli. 

Záver
Krásnohorskopodhradské a drnavské rudné pole je ide-

álnym príkladom na sledovanie horizontálnych zmien mi-
neralizácie. Baritové žily, ktoré vystupujú v západnej časti 
skúmaného územia prechádzajú postupne do baritovo-si-
deritových, sideritových a  kremeňovo-sideritových žíl vo 
východnej časti skúmaného územia. Zmenou mineralizácie 
na žilách sa mení aj chemické zloženie tetraedritov tých-
to žíl. Najvyššie obsahy Hg majú tetraedrity na baritových 
žilách. Na sideritových žilách obsahy Hg v  tetraedritoch 
klesajú. Na kremeňovo-sideritových žilách boli obsahy Hg 
v tetraedritoch pod medzou citlivosti analytického prístro-
ja. Obsahy Fe v tetraedritoch sú vyššie na sideritových žilách 
ako na baritových žilách. Opačný trend má Zn. Zonálnosť 
žilnej mineralizácie ako aj chemického zloženia tetraedritu 
na skúmanom území je do určitej miery odrazom zonál-
nosti primárnej mineralizácie, ktorá bola neskôr dotvorená 
tektonickou a blokovou stavbou územia. 

Kryštalizáciu cinabaritu kladie väčšina autorov do sa-
mostatnej cinabaritovej periódy. Vystupovanie cinabaritu 
v skúmanej oblasti, ale aj na žilách v iných regiónoch SGR, 
je viazané na sideritovo-baritové žily a  vrchné etáže side-
ritových žíl s hematitom a Hg tetraedritom. Na rozdiel od 
väčšiny autorov pokladáme cinabarit (vystupujúci na ži-
lách) za najmladší minerál sulfidickej periódy žilnej mine-
ralizácie spätej s regionálnou metamorfózou. Vystupovanie 
cinabaritu vo forme impregnačného alebo impregnačno-
-žilníkového typu zrudnenia, môže predstavovať relikty 
primárneho alebo remobilizovaného typu zrudnenia v dô-
sledku mladších alpínskych pochodov. 

Zistenie, že na jednej rudnej štruktúre alebo v jej blíz-
kosti sa môžu nachádzať minerály patriace do viacerých 
paragenéz nás núti zohľadniť túto skutočnosť pri vytváraní 
sukcesných schém mineralizácie. V takomto prípade treba 

opatrne pristupovať aj k  interpretácii výsledkov získaných 
štúdiom fluidných inklúzií alebo izotopovej geochémie 
z  minerálov jednej paragenézy a  nevzťahovať ich na celú 
asociáciu minerálov. 
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Distribúciou fosforu v obalovej sekvencii Tribeča sa po 
prvýkrát zaoberal Polák (1964). Zvýšený obsah P2O5 bol 
stanovený pri ložiskovom prieskume cementárskych su-
rovín na Kolíňanskom vrchu (355,8 m n. m.) v  prostredí 
mezozoických vápencov, v neogénnych íloch zistených pri 
obci Hosťová a v sedle medzi Kolíňanským vrchom (355,8 
m n. m.) a Žibricou (616,6 m n. m.). Harčár a Priechodská 
(1988) uvádzajú z  vápencového ložiska na Kolíňanskom 
vrchu priemerný obsah P2O5 = 0,08-0,15%. Primárny zdroj 
P2O5 sa nepodarilo zistiť. Polák (1964) vyslovil domnienku, 
že fosfor pochádza z neogénnych sedimentov panónu, resp. 
sa koncentroval na starej pobrežnej línii, kde boli splavo-
vané zvyšky vtáčích exkrementov z  Kolíňanského vrchu, 
ktorý tvoril ostrov. Vysvetlenie pôvodu fosforu v  starších 
horninách spájal so sekundárnou súčasnou alebo mladšou 
infiltráciou do podložných hornín.

V rokoch 2009 - 2011 sa uskutočnili rozsiahle skrýv-
kové práce kameňolomu západne od Kolíňanského vrchu 
(355,8 m n. m.) (obr. 1) v materiáli zo skrývky a v červe-
ných hlinách označovaných termínom terra rosa odstráne-
ných z  povrchu krasovo korodovaných vápencov sa našli 
početné konkrécie oválneho tvaru vizuálne pripomínajúce 
obyčajný opál (Jahn, 2009). Pomocou elektrónovej mik-
roanalýzy, laserovej ablácie s  indukčne viazanou plazmou 
(LA ICP – MS) a rtg. práškovou analýzou bol v konkréci-
ách zistený hydroxylapatit. Genéza hydroxylapatitu súvisí 
s migráciou, depozíciou a precipitáciou fosfátov z roztokov, 
kde zdroj fosforu pochádzal pravdepodobne z osteologic-
kého materiálu po fosílnych cicavcoch, ktoré boli nájdené 
priamo v kavernózných puklinách s hydroxylapatitom. Vek 
mineralizácie s hydroxylapatitom a kalcitom je s najväčšou 

pravdepodobnosťou kvartérny (Ozdín et al. 2013).

Vzhľadom k prítomnosti konkrécií s obsahom fosforu 
sa začala venovať pozornosť aj reziduálnym sedimentom 
kenozoického veku vyplňujúcim krasové komíny v podlož-
ných triasových vápencoch. Študovaný výskyt je situovaný 
do najvrchnejšej etáže činného kameňolomu, ktorého pri-
bližný stred sa nachádza 800 m ZJZ od Kolíňanského vrchu 
(kóta 355,8 m n.m.) a 1750 m JJZ od kostola v obci Kolíňa-
ny v rovnomennom katastrálnom území. 

V najvrchnejšej etáži severovýchodnej časti kameňolo-
mu boli v gutensteinských vápencoch a svetlosivých lami-
novaných metamorfovaných vápencoch stredného triasu 
(anis) odkryté vertikálne krasové komíny dosahujúce hĺbku 
35 m od súčasného povrchu. Horný okraj etáže situovaný 
300 m západne od kóty 355,8 m n. m. (Kolíňanský vrch) leží 
v nadmorskej výške 347 m n. m. Krasové komíny majú prí-
kre, kolmé až previsnuté steny pričom os komínov je zvislá 
alebo naklonená (obr. 2). V horizontálnom reze dosahujú 
priemer 150 cm. V dolnej časti sú zúžené alebo končia v sú-
stave skrasovatených puklín. Steny komínov sú hladké s po-
vlakmi bieleho kryštalického sintra. Lokálne sú na okrajoch 
vyvinuté až 100 cm hrubé vrstvy kalcitu tvorené steblovitý-
mi agregátmi červenohnedej farby. Predpokladáme, že ide 
o  produkty staršieho hydrotermálneho krasovatenia zná-
meho aj z iných lokalít (Moravanský a Orvošová 2007).

Výplň krasových komínov tvoria sypké aj spevnené 
reziduálne sedimenty (obr. 3). Najvyššie je uložená ílovitá 
červenohnedá skeletovitá zemina polyedrickej štruktúry, 
ktorá má charakter zvetranej reliktnej pôdy terra rossové-

Obr. 1: Pohľad na súčasný stav kameňolomu. Študovaná poloha s reziduálny-
mi hlinami je v pozadí na najvyššej etáži. Foto: A. Kollár

ho typu. Strednú a  najnižšiu časť krasových 
komínov vyplňujú jemnozrnné siliciklas-
tické sedimenty bez známok vrstvovitosti, 
prevažne červenej farby. Miestami majú ráz 
sedimentárnych brekcií tvorených úlomkami 
hornín lokálneho pôvodu (svetlé a  tmavoše-
dé vápence) a reliktami fosfátových konkrécií 
a  fragmentov kostí vertebrát bez bližšieho 
druhového a vekového zaradenia.

Z dolnej tretiny 4 paralelných krasových 
komínov dosahujúcich na úroveň najvrchnej-
šej etáže kameňolomu boli vo dvoch horizon-
tálnych úrovniach (20 cm, 180 cm) odobraté 
vzorky z  celého objemu krasových komínov 
v počte 25 kusov.

V pôdnych vzorkách boli zaznamenávané 
nasledovné charakteristiky:

- pôdna reakcia – potenciometricky (H2O; 
1 mol.dm-3 KCl; 0,01 mol.dm-3 CaCl2) (Čurlík 
2003, Hanes et al. 1995)
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- obsah uhličitanov – orientačne (Fiala, 1999),

- stanovenie N-NH4+ – spektrofotometricky Nesslero-
vým činidlom (N-NH4+) (Kováčik 1997),

- obsah celkového organického uhlíka (Cox) – oxidi-
metricky metódou Ťurina (Hanes et al. 1995),

- obsah fosforu – spektrofotometricky podľa Melicha III 
(pri λ=750 nm).

Priemerná hodnota PO4
3- zo všetkých extraktov vzoriek 

sa rovnala 20 mg.kg-1 (1 mg PO4
3-=0,744 mg P2O5), čo pred-

stavuje vyšší obsah ako je v okolitom prostredí. Tento fakt 
svedčí o migrácií a akumulácii P2O5 v krasových komínoch. 
Možnosť migrácie z pôdy vylučujeme. Pôdna reakcia aktív-
na aj výmenná je slabo alkalická. Vyšší obsah uhličitanov je 
geneticky zviazaný s litologickým prostredím. 

Akumulácie fosforu v  reziduálnych sedimentoch ple-
istocénneho respektíve pliocénneho veku neboli dosiaľ na 
Slovensku opísané. Skelety vertebrát zistené v sedimentár-
nych brekciách na Kolíňanskom vrchu pripomínajú bio-
klastické fosfátové sedimenty, ktoré vznikajú v  dôsledku 
prenášania prúdmi alebo vlnením, v sedimentačných pros-
trediach akými sú transgresívno - regresívne šelfy, príbrež-
né zóny a fluviálne a prílivovo-odlivové korytá (Vozárová, 
2009).

Záver
Na základe terénneho štúdia a laboratórnych analýz sa 

prikláňame k názoru, že primárnym zdrojom fosforu moh-
la byť intenzívna produkcia organického materiálu (kosti 
vertebrát, vtáčie exkrementy) v  sedimentačnom priestore 
Podunajskej panvy v blízkosti južného okraja Tribeča. 

Poďakovanie: Príspevok vznikol s  podporou grantu 
KEGA č. 044UKF-4/2017.

Literatúra
Čurlík J (2003) Pôdna reakcia a jej úprava. Jaroslav Suchoň 

Publ. Bratislava

Fiala K (1999) Záväzné metódy pôd. Čiastkový monitoro-
vací systém. Pôda, Výsk. ústav pôdoznalectva a ochrany 

Obr. 2: Objektívne nebezpečné vertikálne rozpukané skalné steny pripravené 
k clonovému odstrelu. Foto: A. Kollár

pôdy, Bratislava

Hanes J, Chlpík J, Mucha V, Sisák P, Zaujec 
a  (1995) Pedológia (praktikum). SPU, 
Nitra

Harčár J, Priechodská z (1988) Geologická 
mapa Podunajskej nížiny – severový-
chodná časť. 1:50 000. ŠGÚDŠ Bratisla-
va

Jahn J (2009) Geotopy kameňolomov Tri-
beča. Edícia Prírodovedec č.396, UKF 
FPV, Nitra

Kováčik P (1997) Rozbory pôd, rastlín, 
hnojív a výpočet dávok živín k poľným 
a záhradným plodinám. SPU, Nitra

Moravanský D, Orvošová M (2007) Súčas-
ný stav poznatkov o mineráloch jaskýň 
Slovenska. Miner Slov 39 (3):203 – 216

Ozdín D, Jahn J, Bačík P, (2013) Kryšta-
lochemická charakteristika karbonát- 
hydroxylapatitu z  lomu pri Kolíňanoch 

Obr. 3 Detailný pohľad na červenohnedé jemnozrnné sili-
ciklastické sedimenty tvoriace výplň otvorených krasových 
dutín a komínov. Foto: A. Kollár

(Tribeč). Mineralogická a  petrologická konferencia 
MinPet 2013, Univerzita Komenského v  Bratislave, 
Zborník recenzovaných abstraktov a príspevkov, 56

Polák S (1964) Nové poznatky o distribúcii fosforu v obalo-
vej sérii JZ časti Tríbeča v okolí Nitry. Zprávy o geol výsk 
v roku 1963 (2):104–108

Vozárová A (2009) Petrografia sedimentárnych hornín. 
Univerzita Komenského, Bratislava



24 ESEMESTNíK ,  Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti,  8 /1

Minerály na známkach IX. Barit a celestín na poštových 
známkach
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Barit
Prvou známkou s vyobrazením baritu bola známka af-

rickej Angoly (r. 1970), ktorá vyšla v  sérii 12 známok zo-
brazujúcich rôzne motívy z geológie – minerály (muskovit, 
barit, dioptas), gemológie (brus diamantu), meteorit (ok-
taedrit), stromatolit a  6 druhov fosílií. Vyobrazený barit 
tvorí typické pseudohexagonálne tabuľkovité kryštály. 

Obr. 1: Najstaršia známka s vy-
obrazením baritu pochádza z ro-
ku 1970 a vydala ju Angola.

Odborné články

Prvou európskou známkou s motívom baritu bola gréc-
ka známka z roku 1980, ktorá bola súčasťou 7 gréckych zná-
mok vydaných v rámci edície Minerálne bohatstvo Grécka. 
Minerály v  tejto edícii zobrazujú reálne, avšak nie veľmi 
estetické minerály a  aj barit patrí k  najnestetickejším mi-
nerálom na známkach, ktoré kedy vyšli. Barit je na známke 
kusový, bieložltej farby.

ky majú vzácne aj svoju nezúbkovanú varietu. Známky boli 
vydané na hárčeku s  dvomi identickými sériami známok 
zoradené vertikálne a po obidvoch stranách hárčeka je čer-
vený pás pri každej známke s nápisom „PRIOR“.

Obr. 2: Prvú európsku znám-
ku s motívom baritu vydalo 
Grécko v roku 1980.

Belgická pošta vydala v roku 2003 sériu 5 známok, ktoré 
sa vyznačujú tým, že ide o  reálne fotografie mineralogic-
kých vzoriek a na každej známke, na ktorej vždy dominuje 
daný minerál, je odborne uvedený kryštalochemický vzo-
rec. Všetky známky majú hodnotu 0,49 (€) a vyznačujú sa 
fotografiami málo estetických minerálov, čo je pre námeto-
vú filateliu neštandardné. Barit na obrázku tvorí netypické, 
drobné, oranžovohnedé, sférické agregáty. Samotné znám-

Obr. 3: Časť hárčeka s dvomi identickými známkami baritu 
belgickej pošty z roku 2003.

V roku 2003 vydala barit na známke aj Slovinská poš-
ta. Je to fotografia skutočného idiomorfného bezfarebného 
až žltkastého baritu narastenom pravdepodobne na kalcite. 
Známky majú na okraji priehradkového hárku nakreslený 
typický morfologický tvar baritu uprostred pravdepodobne 
pelosideritovej dutiny. Zaujímavosťou známky je, že nie je 
na nej vyobrazená žiadna hodnota, ale len „D“ v  pravom 
hornom rohu.

Obr. 5: Barit na slovinskej známke (r. 2003)

Zatiaľ poslednou európskou známkou s  vyobrazením 
baritu bola rumunská séria minerálov na 5 známkach z roku 
2010. Vyobrazené sú hydrotermálne minerály z ložísk Cav-
nic, Herja a Baia Sprie, odkiaľ je aj vyobrazený barit.

Doteraz jediným ázijským štátom, ktorý vydal známku 
s baritom bolo Kirgizsko, ktoré v sérii 6 známok s minerál-
mi vydalo aj barit. Minerály na známkach sú veľmi esteticky 

Obr. 4: Vzácny variant nezúbkovanej známky ba-
ritu.
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stvárnené a vierohodne zobrazujú reálne vzorky. Kirgizsko 
vydalo túto sériu v  roku 1994. Zaujímavosťou celej série 
známok je jej hlbší mineralogický zmysel, pretože sú na 
známkach zobrazené len nízkoteplotné primárne hydroter-
málne minerály, čiže minerály podobnej genézy (auripig-
ment, cinabarit, antimonit, barit, kalcit, getchellit).

Odborné články

Obr. 7: Barit na 
kirgizskej známke 
zo série nízkoter-
málnych minerá-
lov z roku 1994.

Obr. 6: Barit z rumunského hydro-
termálneho ložiska v  neovulkani-
toch Baia Sprie (Rumunsko, 2010).

Na Americkom kontinente boli zatiaľ vydané 3 známky 
s motívom baritu, ktoré vydali 2 štáty (Mexiko a 2x ostrov-
ný štát Grenada). Barit na mexickej známke z roku 2005 je 
súčasťou jednej z  najväčších minerálnych emisií známok, 
kde je v  sérii 22 rôznych minerálov a na ďalších 3 znám-
kach sa ešte 2x opakuje kalcit a na poslednej je svetoznámy 
meteorit Allende. Malý ostrovný štát v juhovýchodnej časti 
Karibského mora vydal v rokoch 2013 a 2014 dve známky 
s baritom. Obidve známky však trpia hrubou neestetičnos-
ťou obrázku samotného minerálu a na známke z roku 2014 
sa dokonca ani nedá identifikovať, ktorý minerál na známke 
je barit, pretože je v asociácii s pyromorfitom, ktorý tiež nie 
je ideálne zobrazený.

Obr. 8: Mexická známka s  baritom (r. 
2005) ako súčasť jednej z  najväčších 
minerálnych sérií. 

Africký štát Mali vydal v roku 1997 skautskú známku, 
na ktorej skaut pod lupou pozoruje minerály. Ide o  kres-
lenú známku. Na známke dominuje veľký agregát barito-
vých kryštálov žltooranžovej farby. O rok neskôr vydal Čad 
známku s  baritom. Do roku 2000 to bola len tretia afric-
ká známka s  baritom. Po roku 2000 sa barit na afrických 
známkach objavuje častejšie, pretože africké štáty začali 
produkovať veľké množstvo väčšinou málo hodnotných ná-
metových známok. A tak v rokoch 2006-2011 vydalo 6 af-
rických štátov 13 známok s baritom. Postupne Svätý Tomáš 
a Princov ostrov (2006 a v roku 2007 2 známky), Demokra-
tická republika Kongo (2006 a 2011), Guinea (2006, 2007, 
2011), Mozambik (2007), Guinea-Bissau (2008) a Komory 
(2008 a  2 známky v  roku 2011). Zatiaľ poslednú známku 
s baritom vydala v Afrike Guinea-Bissau v roku 2015. Afric-
ká známková tvorba je svojim spôsobom charakteristická 
a na známkach s minerálmi sú často krát aj námety, ktoré 
v  známkovej tvorbe väčšiny filatelisticky rozvinutých štá-
toch nenachádzame. A tak sa aj barit ocitol na známkach 
napríklad s  dinosaurami (Sv. Tomáš a  Princov ostrov z  r. 
2006 a Guinea-Bissau z r. 2008), morským ulitníkom a nie-
kedy aj potravinou (napr. Pre Maorov) s  mineralogickým 
názvom Amphibola crenata (Guinea-Bissau 2015), kaktu-
som Myrtillocactus geometrizans (Guinea 2007), sopkami 
(Sv. Tomáš a Princov ostrov z r. 2007 a Guinea-Bissau z r. 
2008), politikom Nelsonom Mandelom (Guinea 2006) ako 
aj významnými mineralógmi Ch. Palachom a R.-J. Haüyom 
(obidve Dem. Rep. Kongo 2006) a  J. D. Danom (Komory 
2008).

Obr. 9: Barit na známke Grenady 
z  roku 2013, nezodpovedajúcej 
kvalite úrovne známok 21. storo-
čia. 

Obr. 10: Paragenéza baritu s  py-
romorfitom na známke Grenady 
z roku 2014. 
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Odborné články

Demokratická republika Kongo v  roku 2006 vydala 
hárček so 4 známkami, na ktorých sú vyobrazené minerá-
ly a významní mineralógovia (Charles Palache a René-Just 
Haüy). Hárček má názov „Veľkí mineralógovia. Celebrity 
sveta.“ Na 2 známkach je vyobrazený aj barit. Na prvej je 
drúza žltých tabuľkovitých kryštálov baritu v asociácii s kal-
citom a na druhej jedna z typických ukážok baritu naraste-
ných na fluorite pravdepodobne z Maroka.

Juhovýchodoafrický štát Mozambik vydal v  roku 2007 
sériu 2 známok. Na jednej z nich je vzácne mineralogické 
zobrazenie tabuľkovitého zeleného baritu, ktorý je sfarbený 
nehomogenitami malachitu. Barit bol pôvodne bielosivej 
farby a malou zvláštnosťou vyobrazenia tejto vzorky je, že 
agregát kryštálov je zobrazený aj s plastovou podložkou, na 
ktorej je veľmi nevskusne nalepený lepiacou hmotou. Zau-
jímavosťou známky je významný omyl na známke, pretože 
okrem vzorky baritu je na známke aj druhá vzorka – azu-
rit, avšak na známke je nesprávne napísaný názov malachit. 
Veľkou raritou však tiež je, že mineralogická zvlášnosť (in-
klúzie malachitu v barite, ktoré ho sfarbujú do zelena) bola 
uvedená známke už rok predtým. Vtedy Guinea (2006) vy-

Obr. 11: Prvá skautská známka 
s baritom (Mali 1997). 

Obr. 12: Zaujímavo výtvarne spracovaná 
známka baritu Čadu z roku 1998.

dala známku, kde okrem minerálu je aj nositeľ Nobelovej 
ceny Nelson Mandela. Guinea v roku 2011 vydala emisiu 5 
minerálov na známkach, ktoré sú trojuholníkového tvaru. 
Je to dosiaľ jediná známka trojuholníkového tvaru, na kto-
rej bol zobrazený barit.

Obr. 13: Významní svetoví mineralógovia na známkach s baritom z edície Významné osobnosti a ce-
lebrity sveta (Demokratická republika Kongo 2006).

Obr. 14: Mineralogická rarita na 
známke Guiney z  r. 2006 zobrazujúca 
malachitové inklúzie sfarbujúce barit 
do zelena. Vzorka baritu sa nachádza 
v asociácii s Nelsonom Mandelom.

Obr. 15: Na mozambickej 
známke (2007) sa okrem 
raritného baritu s  inklúzia-
mi malachitu nachádza aj 
významná chyba v popisku, 
kde azurit je označený ako 
malachit.

Obr. 16: Typický príklad nehodnotných afrických známok, 
kde na známkach sú zmiešané nesúvisiace motívy: a) barit 
a dinosauri (Sv. Tomáš a Princov ostrov 2006), b) barit a mor-
ský ulitník (Guinea-Bissau 2015).
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Odborné články

Celestín
Celestín sa na známkach vyskytuje oveľa zriedkavejšie 

ako barit. Doteraz si našiel miesto len na 4 známkach 4 af-
rických štátov. Najstarším vyobrazením na známkach tohto 
minerálu je známka Madagaskaru z  roku 1976. Zaujíma-
vosťou druhej vydanej známky celestínu (Čad 1998) je, že 
sa nachádza v sérii, v ktorej je aj známka s baritom. Je to 
jediná séria na svete, kde sa nachádzajú vyobrazené obidva 
koncové členy izomorfného radu barit-celestín.

Obr. 17: Jediná troju-
holníková známka na 
svete, na ktorej je barit 
(druhá z  ľava) je sú-
časťou série 5 známok 
s  minerálmi (Guinea 
2011).

Obr. 18: Najstaršia 
známka s  vyobra-
zením celestínu je 
z roku 1976 a vydal 
ju Madagaskar. 

Ostrovný štát v Guinejskom zálive Svätý Tomáš a Prin-
cov ostrov vydal v roku 2007 známku s úplne nelogickým 
motívom, kde na známke je celestín a Neandertálci. Je to 
podobný „brakový“ motív ako na mnohých súčasných af-
rických známkach produkovaných v enormnom množstve, 
pre profesionálnych zberateľov však málo hodnotnom fila-
telistickom materiáli. Poslednou doteraz známou oficiál-
nou poštovou známkou s vyobrzením celestínu je estetická 
známka Guiney-Bissau z roku 2009, kde celestín je v para-
genéze so sírou. Je to opäť veľká zaujímavosť, pretože v Af-
rike sú známe predovšetkým veľké dutiny v  sedimentoch 
vyplnené sivými až modrými kryštálmi celestínu (Mada-
gaskar, Tunisko, Maroko) a nie klasické celestíny so sírou 
pochádzajúce najmä z Európy (Taliansko, Poľsko). 

Obr. 19: Celestín (Čad 1998) je sú-
časťou jedinej série na svete, kde sú 
obidva koncové členy izomorfné-
ho radu barit-celestín zobrazené na 
známkach.

Neplatné známky a ilegálne vydania s motívom 
baritu a celestínu

Tak ako iné známky aj tie s motívom baritu a celestínu sa 
stali námetom pre rôzne neplatné známky a ilegálne vyda-
nia. Takéto známky sa začali vydávať vo väčšom množstve 
najmä od 90-tych rokov 20. storočia a typické sú najmä pre 
africké štáty, republiky, ktoré sa osamostatnili po po rozpa-
de Sovietskeho zväzu a najmä rôzne republiky a autonómne 
oblasti v  dnešnom Rusku. Tak napr. niekedy pred rokom 
2000 bola vydaná séria známok s  minerálmi vtedy auto-
nómneho okruhu Ruska Evenkovska (vtedy Evenkia), kde 
je vyobrazeý aj celestín. Známky nemajú uvedenú menu, 
ani rok vydania a sú neplatné, nakoľko neboli tlačené ofici-
álnou poštou Ruska.

Obr. 20: Veľmi kon-
traverzný motív na 
známke (Sv. Tomáš 
a  Princov ostrov 
2007), kde je celestín 
v asociácii s Neander-
tálcami. Klasický prí-
pad zlého spracovanie 
námetu známky.

Obr. 21: Doteraz po-
sledná oficiálna poš-
tová známka s  náme-
tom celestínu (Guinea 
2009).

Obr. 22: Neplatná (ilegálna) známka Even-
kovska v Rusku. Na známke chýba vyobra-
zenie meny ako aj rok vydania. 

Podobne bola ilegálne vydaná v roku 2000 séria 9 zná-
mok z  minerálmi stredoázijského štátu Kirgizska. Všetky 
známky majú hodnotu 20 c a  na dvoch známkach je vy-
obrazený barit. O protizákonnej tlači informoval v r. 2001 
aj vtedajší zástupca generálneho riaditeľa poštovej správy 
Kirgizska M. Mazou Medzinárodnú poštovú úniu (UPU). 
Podobne táto organizácia informovala 22. mája 2000 o ile-
gálnych vydaniach 9 známok minerálov afrického Mali, 
medzi ktorými boli aj barit a celestín. Na týchto známkach 
je rok vydania 1998 a podľa UPU boli vydané vo Východnej 
Európe pre jednu spoločnosť vo Veľkej Británii.

Obr. 23: Dve ilegálne vydania známok Kirgizska 
s baritom z roku 2000. 
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V roku 1997 vydalo tiež Somálsko sériu 6 známok, na 
ktorých je okrem vyobrazenia samotného minerálu vždy 
na kraji známky zobrazená štruktúra minerálu alebo cha-
rakteristický zrast kryštálov. V prípade baritu je na známke 
vyobrazený agregát vejárovito zoskupených tmavo zeleno-
čiernych tabuľkovitých kryštálov baritu a na okraji znám-
ky sa nachádza typický zrast kryštálov baritu. Celá emisia 
známok je však pre filatelistov menej hodnotná, nakoľko 
ide v podstate o ilegálne vydanie, pretože známky nevydala 
Somálska pošta, keďže jej infraštruktúra bola počas občian-

Obr. 24: Vanadinit s baritom a celestín na známkach z roku 
1998 sú neplatné a  sú ilegálnym vydaním, ktoré sa nesmie 
používať v poštovom styku. 

skej vojny zničená a fungovala len do októbra 1991. Opä-
tovne obnovila medzinárodné poštové služby v  novembri 
2013. Počas obdobia v rokoch 1991-2013 Somálsko tlačilo 
nezákonne známky v zahraničí a boli určené viac-menej pre 
zberateľov, keďže pošta nefungovala.

Obr. 25: Somálska známka s  baritom 
z roku 1997 je tiež v podstate ilegálne 
vydanie.

Odborné články

Príspevky do topografickej mineralógie

Nový výskyt aurichalcitu a hemimorfitu bol zistený na 
starej halde (obr. 1) na malom polymetalickom výskyte Del-
ková pri Jelšave. Lokalita sa nachádza približne 5,2 km na 
SV od mesta Jelšava, asi 700 m na SZ od osady Hrádok, na 
západnom svahu kóty Delková v nadmorskej výške okolo 
650 m, tesne pod lesnou cestou, v oblasti, ktorá je na ma-
pách označovaná ako Dúbrava. Tento malý výskyt hydro-
termálnej polymetalickej mineralizácie bol podľa Slavkaya 
et al. (2004) v minulosti rozfáraný troma väčšími a niekoľ-
kými menšími štôlňami. Mineralizácia je vyvinutá v mezo-
zoických mramoroch a metabazitoch, ktoré patria do me-
liatskej skupiny, konkrétnejšie do príkrovu Bôrky (Slavkay 
et al. 2004). Gargulák a Rojkovičová (1993) na lokalite zistili 
galenit, bournonit, Pb-Sb sulfosoľ, pyrit, sfalerit, dolomit, 
kalcit, kremeň a chlorit. Zo sekundárnych minerálov uvá-
dzajú z  lokality azurit, malachit a bližšie neidentifikovanú 
zelenú sľudu. 

Nový nález supergénnych minerálov (aurichalcit, ceru-
zit, hemimorfit, smithsonit) bol uskutočnený v roku 2009 
v blokoch pórovitej, silne limonitizovanej a supergénne al-
terovanej žiloviny s lokálnym výskytom reliktov primárne-
ho galenitu do 1,5 cm. V  jednom prípade boli v drúzovej 
dutine žiloviny nájdené aj max. 1 cm veľké, výrazne alte-
rované oktaédrické kryštály galenitu. V  žilovine sú lokál-
ne veľmi časté aj hnedočierne pseudomorfózy limonitu/
goethitu po kubických kryštáloch pyritu do 3 mm. Nižšie 
uvedené supergénne minerály boli identifikované pomocou 
PXRD na difraktometri Bruker D8 Advance (Mineralogic-
ko-petrologické oddělení, Národní muzeum, Praha, ČR). 

Aurichalcit je na študovanej lokalite zriedkavý. V duti-
nách žiloviny vytvára modrozelené kryštalické kôry s  ra-
diálnou vnútornou stavbou a  hodvábnym až perleťovým 
leskom (obr. 2), ktoré nesúvisle pokrývajú plochy do 1 × 
1 cm. Kryštalické kôry aurichalcitu pozostávajú z  jednot-
livých, tenkotabuľkovitých kryštálov. Spresnené mriežko-
vé parametre aurichalcitu z  Delkovej (pre monoklinickú 
priestorovú grupu P21/m) sú: a = 13,814(1) Å, b = 6,413(1) 
Å, c = 5,292(2) Å, β = 100,87°, V = 460,402(1) Å3. Hemi-

Aurichalcit a hemimorfit z lokality Jelšava-Delková

Martin Števko1

1Mineralogicko-petrologické oddělení, Národní muzeum, Cirkusová 1740, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, Česká 
republika; msminerals@gmail.com

Obr. 1: Stará halda s výskytom supergénnych minerálov na 
lokalite Jelšava-Delková. Foto: M. Števko, júl 2014.
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Obr. 2: Modrozelená kryštalická kôra aurichalcitu z  lokality 
Jelšava-Delková. Šírka záberu je 4 mm. Foto: P. Škácha.

Obr. 3: Polguľovité kryštalické agregáty hemimorfitu z Delko-
vej. Šírka záberu je 7 mm. Foto: P. Škácha.

morfit je relatívne častý. V  dutinách a  puklinách žiloviny 
sa vyskytuje v podobe čírych až bielych kryštalických kôr 
alebo polguľovitých agregátov do 3 mm (obr. 3), ktoré po-
krývajú plochy až do 3 × 2 cm. 

Kôry a agregáty hemimorfitu sú zložené z dobre vyvi-
nutých, tenkotabuľkovitých kryštálov. Spresnené mriežkové 
parametre hemimorfitu z Delkovej (pre rombickú priesto-
rovú grupu Imm2) sú: a = 8,372(1) Å, b = 10,723(1) Å, c = 
5,121(1) Å a V = 459,73(1) Å3. V asociácii spolu s aurichal-
citom a hemimorfitom boli lokálne pozorované aj bielosivé 
až bieložlté botryoidálne max. 4 mm hrubé kôry smithso-
nitu. V okolí reliktov galenitu sa lokálne vyskytujú aj bie-
le prizmatické kryštály ceruzitu do 2 mm. Dokumentačné 
vzorky aurichalcitu a hemimorfitu z tohto nálezu sú ulože-
né v zbierkach NM v Prahe.

Literatúra:
Gargulák M, Rojkovičová Ľ (1993) Mineralogicko-para-

genetický výskum a geochemická prospekcia v  styčnej 
zóne veporika a gemerika. Manuskript, archív ŠGÚDŠ-
-Geofond, Bratislava, 1–65, archívne číslo: 78742.

Slavkay M, Beňka J, Bezák V, Gargulák M, Hraško Ľ, Ko-
váčik M, Petro M, Vozárová A, Hruškovič S, Knésl J, 
Knéslová A, Kusein M, Maťová V, Tulis J (2004) Ložiská 
nerastných surovín Slovenského rudohoria. Zväzok 2. 
ŠGÚDŠ, Bratislava, 1–282.

Príspevky do topografickej mineralógie

Pred niekoľkými rokmi získala naša rodina v  rámci 
upevňovania dobrých medziľudských vzťahov kus kameňa 
od blízkej susedy. Kameň v ďalších rokoch tvoril súčasť skal-
ky záhradných rastlín a zostával prakticky bez povšimnutia. 
V  máji 2018 sme si náhodne všimli jeho nápadne rovné 
plochy, ktoré s určitosťou nevznikli ľudským vplyvom. To 
nás inšpirovalo k bližšiemu záujmu, ktorého výsledkom je 
zistenie, že sa jedná o časť kryštálu kalcitu pozoruhodných 
rozmerov.

Celkový rozmer ukážky je 300 × 300 mm s výškou 150 
mm. Kryštál kalcitu sa nachádzal v pukline, ktorej veľkosť 
mohla zodpovedať 260 mm šírke a 160 mm výške. Postup-
nou kryštalizáciou vznikol vo voľnom priestore narastený 
kryštál, zložený z 3 kryštálových plôch, 7 kryštálových hrán 
a  im zodpovedajúcich rohov. Kryštálové hrany, v  ktorých 
sa pretínajú kryštálové plochy, majú impozantné rozmery, 
ktorých dĺžka závisí od umiestnenia kryštálu v  materskej 
hornine. Dve najkratšie hrany majú dĺžku 130 mm, ďalšie 
dve 150 mm a ostatné zvyšné hrany 160 mm, 170 mm a 180 
mm. Orientačným meraním uhlov kryštálových hrán po-
mocou uhlomera a porovnaním habitu so školskými mo-
delmi kryštálových sústav sme zistili, že sa jedná o klenec 
kalcitu v základnej polohe.

Farba kalcitu je biela s  odtieňom do ružova, farbia-
cim pigmentom je pravdepodobne hematit. Vryp je biely, 
tvrdosť zodpovedá 3 podľa Mohsovej stupnice, intenzita 
lesku na povrchu kryštálových plôch je podmienená zvet-

Výnimočne veľký kryštál kalcitu z neznámej lokality na 
Slovensku

Anna Freierová¹

1Osádka 35, 026 01 Dolný Kubín

Obr. 1: Pohľad na zalesnený "Výhon" (v strede snímky) nad 
Osádkou. Foto: A. Freierová 
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Obr. 2: Kryštál kalcitu svetloružovej farby. Foto: A. Freierová Obr. 3: Autorka príspevku s kryštálom kalcitu. Foto: K. Har-
matová

rávaním, miestami sa však vizuálne prejavuje sklený lesk. 
Na povrchu jednej z kryštálových plôch sú narastené biele 
a svetlo fialové klence kalcitu II. generácie, ktoré dosahujú 
veľkosť 6 mm.

Štúdium materskej horniny sme uskutočnili na úlomku 
s veľkosťou 25 mm × 37 mm, s hrúbkou do 10 mm. S vyu-
žitím metód optického štúdia sme zistili, že kryštál kalcitu 
je zarastený v bielom mramorizovanom vápenci všesmer-
nej textúry a granoblastickej (zrnitej) štruktúry so znakmi 
rekryštalizácie kalcitových jedincov. Metamorfné zmeny sa 
v hornine prejavili zväčšením zŕn, zmenou orientácie a la-
melovaním. Hornina je zložená výhradne z kalcitu klenco-
vého habitu so sklovitým a perleťovým leskom, bielym vry-
pom a tvrdosťou 3 podľa Mohsovej stupnice. V UV svetle 
(365 nm) je kalcit luminiscenčný. 

Horninu prestupuje sietivo mladších kalcitových žiliek 
s hrúbkou do 6 mm, žltohnedej až červenohnedej farby.

Primárna lokalita kalcitu spolu s  materskou horninou 
nám nie je známa. Dnes už takmer 90 ročná pani, od ktorej 
sme kameň získali, tvrdí, že tento pochádza z časti obce ľu-
dovo nazývanej „Výhon“. Súčasťou „Výhonu“ je poľná cesta, 
ktorá vedie súbežne s výmoľom. Výmoľ vznikol činnosťou 
vody z prameňa, ktorý je v súčasnosti vodárensky zachyte-
ný. Prameň vyteká na litologickom rozhraní slienitých vá-
pencov a slieňovcov kriedy (vyšší berias - apt) krížňanské-
ho príkrovu a karbonátových brekcií, zlepencov, pieskovcov 
a organodetritických vápencov borovského súvrstvia paleo-
génu Podtatranskej skupiny (Gross et al. 1994). Vo výmole 
sú odkryté len deluviálne sedimenty zastúpené svahovými 
hlinami a sutinami. 

Kryštály kalcitu väčších rozmerov, nachádzajúcich sa 
v sedimentárnych alebo regionálne metamorfovaných hor-
ninách, sú na Slovensku vzácne. Uher a Ozdín (2004) uvá-
dzajú, že skalenoedrické kryštály z cestného tunela v Stra-
tenej merali až 500 mm, podobne kryštály kalcitu z  lomu 

pri Rudňanoch dosahovali 400 mm. Herčko (1984) opisuje 
rovnaké kryštály kalcitu zo Stratenej a z  lomu pri Rudňa-
noch ako vlastný nález a tiež kryštály z Podbiela. Túto in-
formáciu prevzal z práce Slavíka (1951), podľa ktorého sa 
v Podbieli našiel kalcit v základných klencoch. 

Ďuďa a Ozdín (2012) prehľadne spracovali výskyty kal-
citu na Slovensku, ktorých veľkosť neprekračuje 100 mm, 
napríklad z lokalít Gemerská Ves, Gombasek a Včeláre. Vý-
nimkou sú sivé a žlté prizmaticko-skalenoedrické kryštály 
z krasu Ohnišťa v Nízkych Tatrách, ktoré dosahovali až 200 
mm.

Opísaný kryštál kalcitu zo zatiaľ neznámej lokality je 
svojím spôsobom unikát. Jeho vedecká hodnota by vzrást-
la za predpokladu, že by sme našli informácie k primárnej 
lokalite, ktorá sa môže nachádzať aj na území Slovenskej 
republiky.

Literatúra
Ďuďa R, Ozdín D (2012) Minerály Slovenska. Granit, Praha

Gross P, Filo I, Halouzka R, Haško J, Havrila M, Kováč P, 
Maglay J, Mello J, Nagy a (1994) Geologická mapa juž-
nej a východnej Oravy 1: 50 000. MŽP a GÚDŠ, Brati-
slava

Herčko I (1984) Minerály Slovenska. Osveta, Martin

Slavík F (1951) Nerastopis a ložiská úžitkových minerálov 
Slovenska. Matica slovenská, Martin

Uher P, Ozdín D (2004) Najväčšie kryštály na mineralogic-
kých lokalitách Slovenska. Minerál 12:284–298
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Recenzie a upútavky na knihy

Knižná novinka zberateľa 
a  popularizátora minerálov 
Marcela Vaneka je akýmsi 
voľným pokračovaním jeho 
pôvodnej knihy Galerie mi-
neralů z roku 2014, ktorej re-
cenziu som publikoval v Ese-
mestníku 1/2015. Časopis je 
dostupný na stránke https://
mineralogickaspolocnost.
com/esemestnik-archiv/. Pri 
porovnaní obidvoch kniž-
ných titulov, profesionálnej-
ším dojmom na mňa pôso-
bí paradoxne staršia verzia 
z roku 2014, ktorá bola dvoj-
jazyčná s  prezentovanými 
ukážkami minerálov z Čiech, 
Moravy, Slovenska a  vybra-
ných svetových lokalít. 

Kniha tematicky zame-
raná len na vybrané minera-
logické lokality Vysočiny je 
písaná formou interview, kde 
autor kladie otázky zberate-
ľom minerálov a z  ich odpo-
vedí poskladal autentické prí-
behy unikátnych nálezov. Ako 
autor sám v  úvode píše, išlo 
mu o zachytenie krásy mine-
rálov cez príbehy ich zberateľov. Kladne sa dá hodnotiť, že 
autor sám pomerne šikovne obhájil zameranie a obsahovú 
náplň knihy. Pomerne sugestívne až oslavné úvodné slová 
autora, ktorý sa štylizuje do roviny rozprávača a zároveň re-
daktora kladúceho otázky, majú prebudiť zberateľskú vášeň 
čitateľov cez emóciami vyvolané príbehy písané hovorovým 
štýlom. Podľa môjho názoru napriek tomu, že je kniha dopl-
nená pomerne dobre štylizovanými fotografiami kryštálov 
a ich fazetových výbrusov, nemusí pre nezainteresovaného 
čitateľa vyvolať požadovaný pozitívny emocionálny zážitok, 
ktorý zákonite spustí masívne zberateľské šialenstvo. Mys-
lím si, že ani autorovi o to primárne nešlo. Na druhej strane 
takto štylizované dielo môže byť kontraproduktívne, spoje-
né s negatívnymi emóciami ako je závisť. Rovnako to platí aj 
pri zdieľaných emóciách zberateľov. V súčasnosti vyvoláva-
jú zdieľané informácie prostredníctvom rôznych videí, soci-
álnych sietí a internetových médií polarizáciu spoločnosti. 

Názorové rozpory naznačil aj 
autor knihy, pri porovnávaní 
jeho začiatkov zbierania mi-
nerálov so súčasnosťou. To 
čo je pre nálezcu unikátny 
kus spojený s  jeho životným 
príbehom, pre druhého môže 
byť spúšťačom nenávistnej 
kritiky, ktorou zakrýva mieru 
osobnej frustrácie a  závisti. 
Autor v  knihe často skĺzava 
do prezentácie seba, svojej 
rodiny a  zberateľských pria-
teľov a  kriticky sa vyjadruje 
o  neslušných zberateľoch, 
ktorí drancujú lokality pod-
necovaní vlastnou chamti-
vosťou a  sebectvom. Nabáda 
na legálne a  slušné zbieranie 
cez povolenia výkopových 
prác na súkromných pozem-
koch. V spomienkach sa vra-
cia do svojich zberateľských 
začiatkov s  určitou dávkou 
nostalgie. Spomína zaniknuté 
lokality a  komentuje ich ak-
tuálny stav, príp. uvádza prí-
behy objavenia nových lokalít 
cez spoveď zberateľov. 

Prezentované lokality Vy-
sočiny sú viazané na minerály pegmatitov, z ktorých väčši-
na hlavne po vybrúsení dosahuje kvalitu drahých kameňov. 
Najväčšie zastúpenie majú kryštalické variety kremeňa ako 
citrín, záhneda, morión, ametyst. Nasleduje skupina turma-
línov (skoryl, elbait, rubelit). Spomenutý je aj korund, akva-
marín, heliodor, topás, apatit a ďalšie z hľadiska kryštálovej 
estetiky menej významné minerály. 

V závere autor uzatvára svoje úvahy o  príbehoch mi-
nerálov. Ťažisko kladie na príbehy spojené s  ich nálezmi, 
ale zabúda na hlavný príbeh zrodu – genézy, bez ktorého 
by minerály nevykryštalizovali a  tým pádom by nemohol 
ospevovať ich krásu. Preto je dôležité nezabúdať na profesi-
onálnych mineralógov a geológov všeobecne, ktorí, pokiaľ 
sú ešte medzi nami, majú brániť česť vedy a dôstojne strážiť 
relevantnosť informácií, ktoré sa šíria svetom.

Recenzia knihy Vanek, M., 2019: Galerie mineralů Vysočiny. Milahelp s.r.o., Sušice, 
187 s.
Peter Ružička1

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 842 15 
Bratislava, peter.ruzicka@uniba.sk



32 ESEMESTNíK ,  Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti,  8 /1

V prvej polovici apríla si slovenská geologická obec pri-
pomenula významné životné jubileum – osemdesiat rokov 
prominentného odborníka na mladšie paleozoikum Západ-
ných Karpát (ZK), koordinátora a  riadiaceho pracovníka 
geologického výskumu na Slovensku RNDr. Jozefa Vozára, 
DrSc. 

Oslávenec sa narodil 11. 4. 1939 v Dobšinej, kde ukon-
čil aj základné školské vzdelanie v r. 1954. Po maturite na 
strednej škole v  Rožňave (1957) pokračoval v  štúdiu na 
Fakulte geologicko-geografických vied Univerzity Komen-
ského (UK), neskôr po reorganizácii na Prírodovedeckej 
fakulte UK v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1962. Tu jubi-
lant získal aj titul doktora prírodných vied (RNDr.) v roku 
1970; vedeckú hodnosť kandidát geologicko-mineralogic-
kých vied (CSc.) nadobudol po obhájení dizertačnej prá-
ce na Geologickom ústave SAV Bratislava (1971). Titulom 
doktora vied (DrSc.) bol dekorovaný na Akadémii vied ČR 
Praha v roku 2001. 

Už ako poslucháč Prírodovedeckej fakulty „fuksoval“ 
v  Geologickom ústave Dionýza Štúra (GÚDŠ), kde po 
ukončení štúdia nastúpil do zamestnania a pracoval až do r. 
2002. Za študentskú prácu: Geologicko-petrografické pomery 
územia na juhozápad od Podbrezovej – získal prvé miesto 
v  celoštátnej študentskej súťaži. V  GÚDŠ a  po roku 1996 
v nástupnickej Geologickej službe Slovenskej republiky (GS 
SR), neskôr Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra 
(ŠGÚDŠ) za štyridsať rokov aktívnej činnosti pracoval na 
riešení mnohých výskumných úloh ako riešiteľ a koordiná-
tor, vykonával funkciu vedúceho čiastkových výskumných 
a  tematických úloh, vedúceho štátnych výskumných úloh 
a  v  rokoch 1981 – 1990 a  1996 – 1998 zastával funkciu 
vedúceho Odboru regionálneho geologického výskumu. 
V roku 2002 prijal výzvu stať sa riaditeľom Geologického 
ústavu SAV v Bratislave vo funkčnom období 2002 – 2006; 
a  od r. 2014 je emeritný vedecký pracovník Ústavu vied 
o Zemi SAV. 

Dr. Vozár viedol štátne výskumne úlohy a  projekty, 
z  ktorých možno vyzdvihnúť hlavne: Paleogeografický vý-
voj Západných Karpát (1975 – 1980), Regionálny geologický 
výskum Slovenskej republiky zameraný na zostavovanie ge-
ologických máp regiónov Slovenska (etapy II., III., IV. 1981 
– 1992), Geodynamický model a hlbinná stavba Západných 
Karpát (1991 – 1996 v spolupráci s Milošom Rakúsom), At-
las hlbinných seizmických profilov Západných Karpát a  ich 
interpretácia (1995 – 1999). Z medzinárodných projektov 
CELEBRATION 2000 – doposiaľ najrozsiahlejší experiment 
výskumu hlbinnej stavby na základe refrakčných seizmic-
kých profilov realizovaný na Slovensku a v strednej Európe 
(1999 – 2006), SUDETES 2003 výskum hlbinnej stavby na 
styku Českého masívu a Západných Karpát (2003 – 2008), 
časť projektu DANREG - predterciérna stavba Podunajskej 
panvy na území Maďarska, Rakúska a  Slovenska (1992 – 
1998) a slovenskú časť viacerých projektov UNESCO-IGCP 
5, 196, 276 (1977 – 1996). Organizoval viacero medziná-
rodných podujatí a exkurzií v rámci medzinárodných pro-
jektov a  kongresov (1973, 1979, 1981, 1984, 1985, 1989, 
1995, 2002). 

1Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, *milan.kohut@savba.sk

Dr. Vozár na exkurzii v rámci CEMC-2006 v lome 
Malužiná

Pôsobil ako člen a predseda Edičnej rady Geologického 
ústavu Dionýza Štúra (1975 – 2002), založil časopis Slovak 
Geological Magazine (1994 – 2002), člen a neskôr aj pred-
seda redakčnej rady Geologica Carpathica (1995 – 2015). 
Pôsobil vo vedeckých radách Geologického ústavu Dioný-
za Štúra (1981 – 2002) a Ústredného Geologického Ústavu 
Praha (1981 – 1988), Geologickej služby SR (1996 – 2002) 
a Prírodovedeckej Fakulty UK (2003 – 2011). Bol členom 
Národného Geologického Komitétu Československa a Slo-
venska (1981 – 1992) a je čestný člen geologických spoloč-
ností Rakúska, Srbska a Maďarska. V r. 1998 – 2002 bol pre-
zidentom medzinárodného komitétu Karpato-balkánskej 
geologickej asociácie (KBGA/CBGA) a prezident 17. Kon-
gresu CBGA 2002 v Bratislave; v období 2002–2006 pôsobil 
ako viceprezident CBGA pre 18. Kongres 2006 v Belehrade. 

Dr. Vozár sa podieľal aj ako organizátor početných pod-
ujatí vedeckého charakteru. Bol viacnásobným editorom 
príležitostných zborníkov, z ktorých možno spomenúť Pa-
leogeografický vývoj Západných Karpát venovaný jubileu 
Dionýza Štúra (1978), neskôr zborník venovaný sympóziu 
Perm v Západných Karpatoch (1979). Dosiahnuté výsledky 
boli podkladom pre mnohé často aj medzinárodné exkur-
zie, z  ktorých najvýznamnejšie boli Sympózium Permian 
of the West Carpathians (1979), UNESCO-IGCP 5 (1985) 
a  najmä v  rámci 13. medzinárodného kongresu karbónu 

Kronika, jubileá, výročia

Laudatio k jubileu RNDr. Jozefa Vozára, DrSc.
Milan Kohút1



33ESEMESTNíK ,  Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti,  8 /1

Kronika, jubileá, výročia

a permu (ICCP) v roku 1995 – Krakov: Carboniferous–Per-
mian sequences in the Western Carpathians (Slovak republic) 
a exkurzia pre stretnutie predstaviteľov geologických služieb 
Európy (FOREGS) roku 1996. Výsledky svojej výskumnej 
činnosti predložil vo viac ako 250 záverečných a čiastkových 
záverečných výskumných správach a zverejnil v takmer 300 
publikáciách, z  čoho je 7 monografií. Jubilant je autorom 
a spoluautorom 17 regionálnych geologických máp, 3 máp 
republikových, z ktorých možno spomenúť prvú Geologickú 
mapu karbónu a permu Československa (Holub a Vozár, Eds. 
1981), Geologickú mapu Slovenskej republiky 1 : 500 000 
(Biely et al., 1996), Geologickú mapu Slovenska 1: 1000 000 
(Vozár a  Káčer, Eds. 1998) a  štyroch máp v  medzinárod-
nej spolupráci: Mapa magmatických formácii oblasti KBGA 
(vydaná v Bulharsku), Mapa predterciérneho podložia Podu-
najskej panvy - Danreg 1 : 200 000 (Csaszar, Matura, Vozár, 
Wessely, Eds. 1998; vydaná v Maďarsku), Geologická mapa 
oblasti Podunajska - Danreg 1 200 000 (Csaszar, Ed., 1998; 
vydaná v Maďarsku), Mapa variskych teranov v severotetyd-
nej oblasti (Vozárová a Vozár in Ebner (Ed.), 1998, vydaná 
v Grécku). Taktiež je spoluautorom desiatok Vysvetliviek ku 
geologickým mapám v knižnom vydaní. 

Dr. Vozár spolu s manželkou Annou na exkurzii pre študen-
tov PriF UK Bratislava

Výskumy mladšieho paleozoika realizoval v spolupráci 
so svojou manželkou Prof. RNDr. Annou Vozárovou, DrSc. 
Vhodne sa dopĺňali v odbornostiach ako: regionálna geoló-
gia, litológia, petrografia, výskum vulkanitov a evaporitov. 
Napísali mnoho spoločných publikácii, prezentovali vý-
sledky na medzinárodnej úrovni a vydali spoločnú mono-
grafiu: Late Paleozoic in West Carpathians (1988). Vymedzi-
li a definovali podstatnú časť litostratigrafických jednotiek 
mladšieho paleozoika v  Západných Karpatoch, predložili 
syntézu paleogeografického a paleotektonického vývoja ne-
skorovariskej etapy, vymedzili a definovali variské terány na 
Slovensku. 

Za svoju aktívnu prácu bol jubilant viackrát ocenený 
a vyznamenaný:

* 1978 a 1989 Vyznamenanie Slovenského Geologické-
ho Úradu

* 1999 Člen-Korešpodent GBA Wien, Čestný člen geo-
logickej spoločnosti Rakúska

* 1999 Cena dekana Fakulty BERG STU Košice
* 1999 Slovenská geologická spoločnosť – Medaila Jána 

Slávika
* 1999 Geologická služba Slovenskej republiky – Plake-

ta Dionýza Štúra
* 2000 Cena Ministra životného prostredia SR za rozvoj 

geológie na Slovensku
* 2009 z príležitosti životného jubilea ocenený Predse-

dom SAV - Najlepší vedecký pracovník
* 2011 z príležitosti 70. výročia založenia Štátneho geo-

logického ústavu Dionýza Štúra ocenenie: „Za rozvoj geo-
logického výskumu na Slovensku”

* 2014 Čestný člen Slovenskej geologickej spoločnosti 
* 2018 Štátny Geologický ústav Dionýza Štúra – Cena 

Dionýza Štúra za rozvoj geologických vied a celoživotné vý-
sledky výskumu

* 2018 Národný geologický komitét SR – Cena Jána 
Pettka – za vedecký prínos, publikačno-citačný impakt a 
šírenie dobrého mena slovenskej geológie v zahraničí. 

Do ďalších rokov života prajú oslávencovi veľa zdravia a 
elánu kolegovia z Ústavu vied o Zemi SAV.

Meno Jozefa Borkoviča nenájdete v žiadnej encyklopé-
dii geologických vied. Dokonca ani jeho menovca. A pred-
sa to bol človek, ktorý si zaslúži pozornosť a  jeho životné 
osudy majú čo povedať aj súčasnej mladej generácii.

Jozef Borkovič sa narodil 6.apríla 1910 v  Kňažiciach, 
ktoré boli v roku 1960 zlúčené spolu s Opatovcami nad Ži-
tavou do obce Žitavany v dnešnom okrese Zlaté Moravce. 
Mal troch súrodencov, z ktorých dvaja mali tragický život 
poznačený vojnou a zdravotnými komplikáciami. Vyučil sa 
za obuvníka, ale nie je známe, kde. Prvé povojnové roky ho 
zastihli v Zlatých Moravciach, kde bolo 11. 10. 1947 založe-
né Okresné vlastivedné múzeum. Jeho hlavnou úlohou bolo 
zachraňovať umelecko-historické a prírodovedné pamiatky 
na území okresov Zlaté Moravce a Vráble. Tu zriadili prí-
pravný výbor a  stredoškolského profesora Štefana Rakov-
ského poverili jeho organizovaním a neskôr (od roku 1955) 
aj vedením. Dr. Rakovskému sa podarilo získať z  Bojníc 

späť zvyšky predmetov bývalého nitrianskeho múzea a na 
tomto základe začať rozvíjať zbierkotvornú činnosť. Múze-
um slávnostne otvorili 29. 8.1955. Z dostupných materiálov 
sa dozvedáme, že zbierky okrem spoločensko-vedných od-
borov tvorili aj predmety z geológie a paleontológie, získané 
výlučne vlastným zberom a darmi. Na zveľaďovaní zbierok 
mal veľkú zásluhu Jozef Borkovič. Do Okresného vlastived-
ného múzea v Zlatých Moravciach bol prijatý ako údržbár, 
technik, výtvarník, reštaurátor a  pracovník na preparova-
nie. Predovšetkým bol však nadšencom archeológie a geo-
lógie.

Okrem výučného listu obuvníka nemal iné vzdelanie. 
To mu však nijako neprekážalo v obdivuhodnej zberateľskej 
činnosti. Predmety, ktoré získal na nespočetných „služob-
ných“ cestách, prinášal do múzea, ktoré sa mu stalo láskou 
aj zamestnaním. Pravda nie všetko sa dalo do zbierok prijať. 
Geniálne však predpokladal, že nálezy neupadnú do zabud-

Kto bol Jozef Borkovič?
Ján Jahn¹

¹Wilsonovo nábrežie 12, 949 01 Nitra
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Ukážka rukopisu Jozefa Borkoviča v liste zo dňa 2.8.1979

Jozef Borkovič (vpravo) s  PhDr. Štefanom Rakovským pri 
konzervovaní zbierok Mestského múzea v  Zlatých Morav-
ciach. Zdroj: TIK Zlaté Moravce

Jozef Borkovič (celkom vpravo) počas slávnostnej udalosti na 
bližšie nedatovanej fotografii z rodinného archívu. Zdroj: R. 
Borkovič

nutia, pokiaľ budú uložené v múzeách a odborne vedených 
ústavoch. 

Patril k  ľuďom, ktorí počas života nedosiahnu žiadne 
významné úspechy, nikto ich netlačí do popredia, nikto im 
pompézne neodovzdáva medaily, ani im neblahoželá pri 
okrúhlych výročiach. S odstupom času sa na veľa vecí príde 
spravidla až vtedy, keď títo ľudia už nie sú medzi nami.

Jozef Borkovič za svojho života nazhromaždil pozoru-
hodné množstvo minerálov, hornín a skamenelín. Mal ši-
roký zberateľský záber, okrem kameňov zbieral aj známky, 
škatuľky od zápaliek, rozličné starožitnosti a  samozrejme 
aj archeologický materiál. Okrem vlastných zbierkových 
predmetov sa zaujímal aj o nálezy, čo priniesli iní - z pivníc, 
komôr, povál starých domov, z polí pri oraní a z kopaných 
studní. Pokiaľ vedel, tak predmety pomenoval. Medzi ľuďmi 
mal dobrú povesť a bol obľúbeným spoločníkom, čo vyplý-
valo aj z jeho druhej lásky – hry na husliach. Huslí mal nie-
koľko, dokonca aj vlastnej výroby.

Oženil sa v  32. rokoch, s  manželkou Helenou, rode-
nou Kovačovou. Mal 4 deti: Michala, Mariana, Vladimíra 
a Emíliu.

V múzeu bol zamestnaný do 70. rokov 20. storočia. Tes-
ne pred dôchodkom som ho spoznal aj osobne pri jednej 
z návštev Zlatých Moraviec. Spoločne sme reinštalovali ex-
pozíciu a  depozitár múzea. Lokalizácia žiaľ chýbala alebo 
sme ju tam dopisovali na základe spomienok J. Borkoviča. 
Depozitár bol v neutešenom stave, vzorky sa povaľovali na 
policiach aj na podlahe, zaprášené, tematicky neusporiada-
né.

Boli tu zastúpené rozličné mineralogické nálezy z mno-
hých lokalít, ktoré už zanikli alebo sa nedajú vyhľadať. Väč-
šina lokalít bola prevažne autorom tohto príspevku pub-
likovaná v  Baníckom slove a  v  Časopise pro mineralogii 
a geologii. Z nich spomenieme: Čierne Kľačany s výskytom 
drevného opálu a limonitu, Jedľové Kostoľany, kalcit v ka-
meňolome Veľké Lúčno, Skýcov, alpská paragenéza s  epi-
dotom, Mankovce, výskyty kremeňa a  záhnedy v  alúviu 
potoka, Volkovce, konkrécie a hľuzy limonitu, Zlatno s vý-
skytom hematitu, Žirany s výskytom kalcitu a iné.

Ku klasickým lokalitám, ktoré často navštevoval, patrili 
Čaradice s obyčajným opálom, Machulince s opálom, hya-

litom, Olichov s obyčajným opálom, Orovnica s drevným 
opálom a Zlaté Moravce s hematitom - spekularitom (pub-
likované J. Miškovicom). 

Kronika, jubileá, výročia
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Jozefovi Borkovičovi vďačíme za 
objav lokality s  lazulitom na Hôr-
ke (1,2 km severne od Velčíc), ako 
aj za výskyty lazulitu v  aluviálnych 
sedimentoch v  Mankovciach. Pre 
nepresnú lokalizáciu sa dodnes ne-
podarilo nájsť lazulit „v jarku pod 
Malým Lyscom“, z ktorého sú ukážky 
v expozícii múzea v Zlatých Morav-
ciach.

S menovaným som bol v častom 
písomnom kontakte. Žiaľ času na 
spoločné terénne cesty bolo málo, 
čo dodnes ľutujem. Najčastejšie cho-
dieval so svojím najstarším vnukom 
Romanom Borkovičom po okolitej 
prírode a  lesoch s geologickým kla-
divkom ,kde spoločne hľadali mine-
rály.

Rodina aj obyčajní ľudia ho mali 
radi, bol veľmi dobrý človek. Väčši-
nu svojich zbierok pred smrťou roz-
dal iným zberateľom alebo múzeám. 
V  Ponitrianskom múzeu v  Nitre sú 
evidované tieto predmety: dreve-
ná plastika – svätý Metod, drevená 
plastika – svätý Cyril, maľba na skle- 

Poďakovanie

Autor ďakuje pánovi Romanovi Borkovičovi zo Sľažian 
za ochotné poskytnutie informácií, rodinné fotografie a sú-
hlas s uverejnením príspevku.

Výhľad z Malého Lysca (492 m n. m.) v pohorí Tribeč, pod ktorým našiel Jozef Bor-
kovič tmavomodrý lazulit vystavený v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach. Foto: 
J. Jahn

Boží hrob, hlinená miska maľovaná, hlinená malá vázička 
– fľaštička s fialkami, tabuľka na písanie s dreveným rámom 
a drevnatý opál.

Jozef Borkovič zomrel 15. 12. 1980 v Sľažanoch. 

Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie

Bulletin Mineralogie Petrologie je periodikom (vychádza dva-
krát ročne), ktoré vychádza v spolupráci so Slovenskou mineralogic-
kou spoločnosťou a publikuje stručné príspevky o výskume (spolu 
s  nevyhnutnými analytickými údajmi), rozsiahlejšie pôvodné prá-
ce prinášajúce nové poznatky a súborné práce zahrňujúce vybrané 
témy (vrátane tlačených verzií prednášok prednesených v pravidel-
nom cykle Národního muzea v Prahe).

Odborné vymedzenie „Bulletinu“ je predovšetkým zamerané na 
nasledujúce odbory:

* mineralógia, kryštalochémia a štruktúrna kryštalografia
* štúdium minerálnych paragenéz
* štúdium minerogenetických procesov
* ložisková geológia a montanistické štúdium rudných ložísk
* topografická mineralógia
* petrológia vyvretých, metamorfovaných a  sedimentárnych 

hornín
* aplikácia inštrumentálnych analytických metód v mineralógii 

a petrológii
* experimentálna mineralógia a petrológia
* uplatnenie petrológie a mineralógie v archeológii a príbuzných 

odboroch

Po predchádzajúcej dohode s  editorom „Bulletin“ publikuje aj 
kratšie nerecenzované špecifické biografické príspevky v oddelenej 
časti „Výběrové bibliografie“.

Články z Bulletinu Mineralogie Petrologie sú zahrnuté v databá-
zach SCOPUS a EBSCO. Ďalšie bližšie informácie sú k dispozícii na 
stránke www.bullmineral.cz.

Bulletin Mineralogie Petrologie

Kronika, jubileá, výročia
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So stálou expozíciou Príroda Turca v  Múzeu Andre-
ja Kmeťa v  Martine sme sa oboznámili v  Esemestníku č. 
2/2017. Tentokrát sa chceme s vami podeliť o dojmy z vý-
stavy s názvom „Kremeň – kráľ minerálov“, ktorá bola spo-
ločne s autorskou fotografickou výstavou Alberta Russa prí-
stupná verejnosti od 2. 4. 2019 do 30. 6. 2019.

Výstavu pripravilo Slovenské národné múzeum - Mú-
zeum Andreja Kmeťa v  Martine v  spolupráci so Sloven-
ským banským múzeom v Banskej Štiavnici a Východoslo-
venským múzeom v  Košiciach. Predmety zo súkromných 
zbierok zapožičali: Andrej Bendík, Jaroslav Pršek, Suveníry 
Florens Banská Štiavnica a Krystalia, s.r.o. Žilina. Autorom 
scenára je Andrej Bendík, ktorý sa spoločne so Stanislavom 
Očkom podieľal aj na technickej príprave expozície.

Na I. poschodí múzejnej budovy je v  3 výstavných 
priestoroch inštalovaný zaujímavý súbor minerálov, ktoré 
svojím vývojom, farbou a celkovým umiestnením zaujmú 
nielen odbornú verejnosť, ale aj ostatných návštevníkov 
vrátane detí predškolského a  mladšieho školského veku. 
Minerály sú inštalované v  sklených hranolovitých vitrí-
nach, ktoré poskytujú nielen dostatok svetla, ale aj možnosť 

voľného pohybu návštevníkov a ich prístupu k vystaveným 
exponátom. Menším nedostatkom je umiestnenie vzoriek 
vo vitrínach takmer v  úrovni podlahy, ktoré si vyžadujú 
miestami „hlboký predklon“.

Trojrozmerné exponáty vhodne doplňujú farebné sním-
ky excelentného fotografa Alberta Russa, tematicky zame-
rané na kryštálové formy kremeňa, vrátane tzv. „kultových 
vzoriek“, ktorým dominuje „holubníkový“ vývoj kryštálov 
kremeňa a ametystu z Banskej Štiavnice zo zbierok Národ-
ného múzea v Prahe. Okrem týchto fotografií je na jednej 
zo stien inštalovaná „posterová prezentácia“ ôsmych náme-
tov: Zlato ako ho (ne)poznáme, Minerály prvýkrát opísané 
z územia Slovenska, Tajomná krása opálu a ďalšie so súbor-
ným názvom „ Minerály pod lupou“ a  dva námety veno-
vané historickému zobrazeniu minerálov s  kresbami J.A. 
Scopoliho (1776) a A. Bernarda (1907).

V najväčšej miestnosti sú inštalované kusové vzor-
ky kremeňa, ametystu, krištáľu z  rôznych lokalít. Banská 
Štiavnica je zastúpená typickými tmavofialovými drúzami 
ametystu pochádzajúcimi pravdepodobne zo starších zbe-
rov a tmavofialovým ametystom z Banskej Hodruše (dnes 

Správa z výstavy Kremeň – kráľ minerálov
Ján Jahn1

¹Wilsonovo nábrežie 12, 949 01 Nitra

Bohatá drúza tmavofialových kryštálov ametystu vo veľkej 
mandľovcovej dutine z Brazílie. Foto: A. Freierová

Pohľad na mimoriadne ukážky kremeňa, citrínu a ametystu 
z Brazílie. Foto: A. Freierová

Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie
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Geody vyplnené kremeňom a  svetlofialovým ametystom 
z Maroka. Foto: A. Freierová

Priečny rez mandľovcovou dutinou vystlanou kryštálmi ame-
tystu z Brazílie. Foto: A. Freierová 

Hodruša – Hámre). Dve stolové vitríny sú venované zahra-
ničnému ložisku Stan Terg (Trepca) v Kosove, známom po-
lymetalickými rudami skarnového typu. Ukážky drúzových 
dutín (kremeň, galenit, chalkopyrit) nápadne pripomínajú 
minerály banskoštiavnických rudných žíl. Vzorky zapožičal 
Jaroslav Pršek, Kraków, Poľsko.

V menšom výstavnom priestore sú inštalované veľké ge-
ody z Maroka, vyplnené svetlofialovým ametystom a krištá-
ľom. Mimoriadne zaujímavé sú drúzy kremeňa, ametystu 
a citrínu z dutín mandľovcových melafýrov z Brazílie. Podľa 
nášho názoru patria azda k najkrajším a najväčším ametys-
tovým drúzam s dokonale vyvinutými a vyfarbenými kryš-
tálmi drahokamových kvalít, ktoré sa nachádzajú v  súk-
romných alebo múzejných zbierkach na Slovensku.

Z genetického hľadiska je zaujímavý priečny rez man-
dľovcovou dutinou, ktorá je vyplnená kryštálmi ametystu. 
Návštevník vidí obe odrezané časti súčasne. Pri niektorých 
vzorkách sme si všimli pravdepodobne predajné ceny po-
hybujúce sa medzi 1020 – 1440 €.

Kusové vzorky menších rozmerov pochádzajú z klasic-
kých lokalít v zahraničí, ale aj z Českej republiky, napríklad 
kryštály záhnedy z Dolních Borov a morionu z Bochovic.

V tretej miestnosti sa návštevník môže oboznámiť s roz-
ličnými mikrokryštalickými vláknitými aj zrnitými odro-
dami kremeňa a opálu. V prevažnej miere sú tu zastúpené 
slovenské lokality, čo je určite inšpirujúce pre širšiu verej-
nosť a najmä zberateľov minerálov. Z vystavených exponá-
tov spomenieme drúzy kremeňa, chryzopras, prírodné aj 
farbené acháty, chalcedón, výnimočne veľký kus drahého 
opálu z Dubníka, hyalit z okolia Zlatých Moraviec, drevný 
opál zo Svätého Antona, Banskej Štiavnice, Orovnice, Dar-
gova, silicifikované drevo z Hliníka nad Hronom, mäsový 
opál z Herľan a ďalšie. Výnimku zo spomenutých predme-
tov tvoria suroviny doby kamennej – kyslé vulkanické sklo 
obsidián a kremenný pieskovec, z ktorého bola zhotovená 
kamenná sekerka.

Výstava zaujímavo a  inšpiratívne reprezentuje krásu 
minerálov, ktoré sú dokladom rozmanitosti anorganickej 
prírody. Pre návštevníka s  vážnejším záujmom, pedagóga 
alebo zberateľa, je dobré pripomenúť rozdiel medzi skutoč-
ným (trojrozmerným) minerálom a  minerálom zobraze-
ným hoci aj vysoko kvalitnou fotografiou. Je to zvlášť cenný 
poznatok pre tzv. vizuálne určovanie minerálov realizované 
len podľa farebných atlasov. V tomto smere má návšteva vý-
stavy aj nezastupiteľný didaktický význam. 

Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie
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Členovia Slovenskej mineralogickej spoločnosti majú vstup zadarmo. 

Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie



Inštrukcie pre autorov
Časopis Esemestník je oficiálny spravodajca Slovenskej mineralo-

gickej spoločnosti a vychádza 2x ročne, v  jarnom a jesennom termíne. 
Je venovaný mineralógii, kryštalografii, petrológii, geochémii, ložiskovej 
geológii, gemológii, montanistike a  historickým vedám prislúchajúcim 
k týmto odborom. Štruktúra časopisu pozostáva z nasledujúcich rubrík:

1. Slovenská mineralogická spoločnosť – správy zo života spoločnos-
ti, dôležité udalosti.

2. Vedecké články – recenzovaná rubrika, prináša štrukturované ve-
decké články.

3. Odborné články – prináša neštrukturované odborné články.

4. Príspevky do topografickej mineralógie – prináša informácie o no-
vých nálezoch minerálov na lokalitách.

5. Prednášky, semináre, konferencie – prináša informácie o pripravo-
vaných a uskutočnených akciách Slovenskej mineralogickej spoločnosti.

6. Recenzie – recenzie vedeckých a odborných publikácií v odboroch 
mineralogických vied.

7. Kronika, jubileá, výročia – informuje o významných udalostiach, 
jubileách a výročiach.

8. Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie

Príspevky
Príspevky pozostávajú z  textu (vrátane súhrnu použitej literatúry), 

obrazových príloh a tabuliek.

Texty
Redakcia prijíma všetky príspevky týkajúce sa mineralógie a príbuz-

ných vied. Rozsah príspevkov nie je obmedzený. Príspevky nie sú honoro-
vané. Text príspevku by mal byť členený nasledujúcou formou:

1. názov práce

2. meno a priezvisko autora či autorov bez titulov, adresa pracoviska 
alebo bydliska, kontaktná e-mailová adresa korešpondenčného autora

3. Pri vedeckých a odborných textoch je vhodné pripojiť anglický ab-
strakt v rozsahu max. 200 slov a 5 – 10 kľúčových slov v anglickom jazyku, 
pri populárno-vedeckých nie sú nutné

4. Vlastná práca, rozsiahlejšie príspevky by mali byť štrukturované 
do kapitol

5. literatúra

6. texty k obrázkom a tabuľkám

Príspevok by mal byť napísaný v niektorej z verzií textového editora 
MS Word s  riadkovaním 1,5, font times new roman, veľkosť písma 12, 
pokiaľ možno bez použitia štýlov, odsadzovania odsekov a  špeciálneho 
editovania. Text bude editovaný redakciou.

Obrázky
Obrazové prílohy a  fotografie zasielajte ako samostatné súbory 

vo formáte *.jpg, *.png, *.tif alebo *.bmp v rozlíšení minimálne 300 dpi. 
Obrázky pripojené v textovom súbore DOC nebudú použité. Poradie ob-
rázkov by malo byť udané v názve súboru s obrázkom vo formáte „prvý_
autor-skrátený_názov_príspevku-obrázok1.jpg“). Uprednostňované sú 
farebné obrázky pred čiernobielymi. Farebné obrazové prílohy nie sú spo-
platňované, ani honorované. Autorov fotografií pri obrázkoch uvádzajte 
vo forme: Foto: A. Pelé.

Tabuľky
Tabuľky spracujte v  textovom editore MS Word. Tabuľky neformá-

tujte. 

Literatúra
Súhrn literatúry na konci príspevku je samostatnou kapitolou s názvom Lite-

ratúra. Súhrn musí obsahovať všetky citácie uvedené v texte. Pri citáciach v texte 
používajte formu: Bosi a Lucchesi (2004); (Bosi 2011); (Bosi 2011; Bosi a Lucchesi 
2004; Bosi et al. 2005). Citácie prác sú radené abecedne a upravené by mali byť 
nasledovne:

Citácie článkov v časopisoch

Bosi F (2011) Stereochemical constraints in tourmaline: From a  short-range to 
a long-range structure. Can Mineral 49:17–27

Bosi F, Lucchesi s (2004) Crystal chemistry of the schorl-dravite series. Eur J Mi-
neral 16:335–344

Pri názvoch časopisov je vhodné používať skratky definované v  zozname 
skratiek časopisov Web of Science (dostupné na http://images.webofknowledge.
com/WOK46/help/WOS/A_abrvjt.html)

Citácie kníh a manuskriptov

Mišík M (1976) Geologické exkurzie po Slovensku. SPN, Bratislava

Bergfest a  (1951) Baníctvo v  Ľubietovej na  medenú rudu. Manuskript. Archív 
ŠGÚDŠ, Bratislava

Citácie kapitol v knihách 

Henry DJ, Dutrow BL (1996) Metamorphic tourmaline and its petrologic appli-
cations. In: Grew ES, Anowitz LM (eds): Boron. Mineralogy, petrology and 
geochemistry. Rev Mineral 33:503–557

Citácie konferenčných príspevkov

Ertl A, Hughes JM, Tillmanns E (2010) The correct formula for Mg2+ and Fe3+-

-bearing tourmaline: the influence of the <T-O> distance on the <Z-O> bond 
length. In: 20th General Meeting of the International Mineralogical Associa-
tion IMA2010, 21.-27.8.2010, Budapešť, Acta Mineralogica-Petrographica. 
Abstract series, 6, 476

Citácie webových stránok

Ak je autor webovej stránky známy:

Downs RT (2006) The RRUFF Project: an integrated study of the chemistry, 
crystallography, Raman and infrared spectroscopy of minerals. http://rruff.
info/Olenite. Navštívená 27. 4. 2012

Ak je autor webovej stránky neznámy:

Mindat.org (2010) Uranopolycrase: Uranopolycrase mineral information and 
data. http://www.mindat.org/min-4109.html. Navštívená 29. 9. 2012

Zasielanie príspevkov, komunikácia s redakciou
Príspevky v  elektronickej podobe posielajte prostredníctvom internetové-

ho elektronického formuláru na stránke mineralogickaspolocnost.com, položka 
Esemestník, Esemestník - podanie príspevku (http://mineralogickaspolocnost.
com/?page_id=381). 

Uzávierky
Uzávierka jarného čísla: 31. marca

Uzávierka jesenného čísla: 31. októbra
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