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Bernard Jan H., Hyršl Jaroslav:
Minerals and their Localities 

Třetí aktualizované 
a rozšířené vydání. 
Kniha popisuje 
vlastnosti více než 
5000 minerálů z asi 
9500 světových 
lokalit (včetně jejich 
rejstříku), s důrazem 
na jejich genetický 
typ. Kniha obsahuje 
více než 1000 
fotogra í. 
Kniha vyšla anglicky.

170 x 240 mm cena: 120 €
920 stran pro členy SMS: 96 €

Hanus Radek et al.:
Moldavite

Kniha objasňuje vznik 
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. 

170 x 240 mm cena: 20 €
136 stran pro členy SMS: 16 €

Ďuďa Rudolf, Reil Luboš:
Svět drahých kamenů

Aktualizované 
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 €

Nakladatelství 
Granit
nabízí:

Granit 210x297 - reklama SMS-2017-02.indd   137 2017-2-23   13:10:47
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Slovenská mineralogická spoločnosť

Slovenská mineralogická spoločnosť v roku 2017

Peter Bačík

P. Ivan: Malé Karpaty - významná súčasť geologickej 
stavby Západných Karpát

P. Ivan: Metabazity perneckej a pezinskej skupiny Ma-
lých Karpát: pôvod a geodynamické prostredie vzniku

Š. Méres: Genéza metasedimentov perneckej a pezin-
skej skupiny Malých Karpát

M. Kohút: Variský granitoidný magmatizmus Malých 
Karpát

M. Chovan: Rudné mineralizácie Malých Karpát a ich 
zvetrávanie

D. Ozdín: Minerály Malých Karpát - súčasný stav po-
znatkov

Plánované akcie

Mineralogicko-petrologická konferencia PETROS 
2017 sa bude konať 25. mája 2017 na Prírodovedeckej 
fakulte UK v  Bratislave, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, 
Prezentačné centrum J. A. Komenského (AMOS) B1-313. 
Hlavnou témou 8. dvojročníka mineralogicko-petrolo-

Výbor Slovenskej mineralogickej spoločnosti naplá-
noval aj v roku 2017 viaceré oficiálne akcie, ale keďže Ese-
mestník sa Vám dostáva do rúk až v polovici roka, niektoré 
z nich sa už stihli uskutočniť. Na tie, ktoré sa budú ešte len 
konať, Vás týmto srdečne pozývam.

Uskutočnené akcie

Prednáška RNDr. Milana Kohúta, CSc.: „Kam kráča 
slovenská izotopová geológia a datovanie? 30 rokov nevia-
zaných interakcií.“ Prednáška sa uskutočnila v spoluprá-
ci so Slovenskou geologickou spoločnosťou 2. marca 2017 
v Andrusovovej učebni G-245, na Prírodovedeckej fakulte 
UK v Bratislave.

Bratislavské mineralogické dni (Cultus-Dom kultúry 
Ružinov, Bratislava, 4. marca 2017) – medzinárodná výsta-
va minerálov, fosílií, šperkov z drahých a ozdobných kame-
ňov (www.facebook.com/BratislavskeMineralogickeDni)

Prednáškové popoludnie „Predalpínska geológia Ma-
lých Karpát - súčasný stav poznania“ sa konalo opäť v spo-
lupráci so Slovenskou geologickou spoločnosťou 9. marca 
2017 (vo štvrtok) na PRIF UK v učebni D. Andrusova (G 
245). Zoznam prednášok:

Editoriál

niektorých minerálov. Preto nám časť čitateľov určite od-
pustí, že na titulnej strane väčšinou nebude bývať nejaký 
minerál zo  slovenskej lokality. Od roku 2017 nastala vý-
znamná zmena, Esemestník sa dostal do Slovenského ná-
rodného korpusu (SNK), ktorý excerpuje veľké množstvo 
textov (články v  časopisoch, novinách, knihy, iné texty), 
čím má dopad na používanie správnej mineralogickej ter-
minológie v slovenskom jazyku. To znamená, že keď naprí-
klad nejaký novinár pri písaní príspevku o ložisku v Gemer-
skej Polome nebude vedieť, či sa správne používa talk alebo 
mastenec, môže si v databáze SNK nájsť, ktorý termín sa 
používa častejšie a ten výraz použiť (ak sú samozrejme oba 
termíny správne). Tým sa ovplyvňuje slovenský jazyk a za-
radením Esemestníka do SNK, môžeme lepšie ovplyvňovať 
správnu mineralogickú terminológiu najmä u laickej verej-
nosti. Druhou významnou zmenou v Esemestníku je zme-
na v písaní zoznamu literatúry v článkoch (od čísla 1/2017), 
keď po českých mineralogických časopisoch Journal of Ge-
osciences a Bulletin Mineralogie Petrologie (do čísla 2/2016 
Bulletin mineralogicko-petrologického Oddělení Národní-
ho muzea (Praha)), prechádza na identické písanie literatú-
ry aj Esemestník, čím sa výrazne zníži zaťaženosť prispie-
vateľov, keď museli do každého časopisu inak písať zoznam 
literatúry. Pevne veríme, že zmeny, ktoré doteraz nastali a 
v  budúcnosti nastanú, budú na prospech všetkých čitateľov 
a priaznivcov Esemestníka!

Daniel Ozdín

Predseda redakčnej rady Esemestníka

Vážení priatelia Slovenskej mineralogickej spoločnosti a 
priaznivci Esemestníka,

po prvej „päťročnici“ vstupuje Esemestník – Spravo-
dajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti do ďalšieho 
veríme priaznivejšieho obdobia. Za 5 rokov sa podarilo vy-
budovať ustálenú štruktúru časopisu, zabezpečiť spoľahlivé 
financovanie z diverzifikovaných zdrojov ako aj postupne 
zvyšovať úroveň príspevkov, najmä v jeho vedeckej časti. 
Esemestník ako časopis vedeckej spoločnosti, sa za 5 ro-
kov dostal svojou úrovňou pravdepodobne na vrchol spo-
medzi časopisov všetkých 56 vedeckých spoločností, ktoré 
sú združené v Rade slovenských vedeckých spoločností. 
A podľa referencií je vzorom pre všetky ostatné vedecké 
spoločnosti na Slovensku. Dokonca sa podarilo zazname-
nať už prvú karentovanú citáciu príspevku v Esemestníku, 
okrem množstva domácich referencií. Teší nás tiež stále 
väčší počet čitateľov, čo sa postupne odráža aj na zvýšenom 
množstve príspevkov. Najskôr nebolo jednoduché nájsť pri-
spievateľov do časopisu, v súčasnosti stále viac príspevkov 
musíme odkladať do nasledujúcich čísiel. Potešiteľný je stá-
le väčší záujem o príspevky v časopise v Českej republike. 
Zároveň sa nám podarilo urobiť časopis atraktívny aj pre 
laickú mineralogickú verejnosť. Medzi zmeny v posled-
nom období, ktorým prešiel Esemestník, treba zaradiť aj 
dizajn obálky časopisu a najmä minerálov na obálke, kde 
sa najnovšie snažíme uverejňovať najkvalitnejšie fotografie 
rôznych minerálov zo svetových lokalít, pričom sa snažíme 
striedať rôznu farbu minerálov, morfológiu kryštálov a tiež 
poukazovať na významné nálezy a prípadne výnimočnosti 
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Slovenská mineralogická spoločnosť

Odhalenie informačnej tabule zafíru v Hajnáčke

Daniel Ozdín

formačnú tabuľu, ktorá bude odhalená na vstupe do Kost-
nej doliny 12. júla 2017 o 14.00 hod. Všetci nadšenci mine-
ralógie sú srdečne vítaní. Pre bližšie informácie o podujatí 
sú na adrese: Daniel Ozdín, daniel.ozdin@gmail.com, Tel.: 
0905 554 776.

V roku 1899 publikoval Dr. Július Szádeczky článok, 
v ktorom opisuje vzorku bazaltu so zafírom v geologic-
kej zbierke Univerzity v Kološvári, ktorý našiel Elek Pávai 
v Hajnáčke. Hajnáčka bola už približne od polovice 19. sto-
ročia známa výskytom fosílií v Kostnej doline pri Hajnáčke, 

Korund var. zafír (veľkosť 4 x 1,8 mm) v bazalte z lomu v 
okolí Hajnáčky. Zbierka a foto: Slavomír Kováč.

gickej konferencie Petros bude „Príspevok mineralógie a 
petrológie k poznaniu geodynamiky litosféry“ s pozvanou 
prednáškou prof. Shah Wali Faryada z Univerzity Karlovej 
v Prahe. Súčasťou konferencie bude aj blok prednášok veno-
vaný mineralógovi svetového významu, čestnému členovi 
Slovenskej mineralogickej spoločnosti prof. Emilovi Mako-
vickému, ktorý ho uvedie pozvanou prednáškou. Program 
konferencie nájdete ďalej v tomto čísle Esemestníka. Pro-
fesorovi Emilovi Makovickému navyše deň pred konaním 
konferencie udelí Univerzita Komenského v Bratislave čest-
ný titul Doctor Honoris Causa. Táto slávnostná udalosť sa 
udeje 24. mája o 11:00 v priestoroch Auly UK na Šafáriko-
vom námestí. Srdečne Vás týmto pozývame aj tam.

Letný workshop mineralógov v Banskej Štiavnici plá-
nujeme uskutočniť na sklonku leta. Malo by ísť o neformál-
ne stretnutie mineralógov, na ktorom sa budú v príjemnej 
atmosfére s voľným programom diskutovať najaktuálnejšie 
problémy slovenskej aj svetovej mineralógie.

Bratislavské mineralogické dni (Cultus-Dom kultú-
ry Ružinov, Bratislava, 7. októbra 2016) – medzinárodná 
výstava minerálov, fosílií, šperkov z drahých a ozdobných 
kameňov (www.facebook.com/BratislavskeMineralogic-
keDni)

Inštalácia informačnej tabule na lokalite Hajnáčka, 
výskyte druhého slovenského drahého kameňa zafíru, je 
plánované v letnom termíne.

Významnou udalosťou v živote nielen Slovenskej mine-
ralogickej spoločnosti, ale celej slovenskej mineralogickej 
komunity je druhé aktualizované vydanie úspešnej knižnej 
publikácie Zlato na Slovensku, na ktorom sa Slovenská mi-
neralogická spoločnosť spolupodieľa. Kniha by mala vyjsť 

ešte tento rok.

Samozrejme pracujeme aj na prednáškach domácich a 
zahraničných odborníkov. Chceli by sme uskutočniť aj men-
šiu terénnu akciu. A samozrejme vítame aktivitu všetkých 
našich členov a pobočiek, pričom opäť musím vyzdvihnúť 
najmä aktivity nitrianskej pobočky okolo Jána Jahna.

A keďže sa nezadržateľne blíži rok 2018, v ktorom 
sme sa podujali zorganizovať 5. ročník medzinárodnej 
Stredoeurópskej mineralogickej konferencie – 5th 
Central-European Mineralogical Conference (CEMC), 
ubezpečujem Vás, že na jej organizácii už pracujeme a 
najneskôr v lete môžete očakávať prvý cirkulár konferencie, 
v ktorom už upresníme miesto a čas konania a budeme Vás 
informovať aj o ďalších dôležitých detailoch.

O všetkých akciách Slovenskej mineralogickej spoloč-
nosti môžete byť informovaný prostredníctvom webstrán-
ky http://www.mineralogickaspolocnost.sk, facebookovej 
stránky https://www.facebook.com/mineralogickaspoloc-
nost/ a tiež prostredníctvom e-mailov. Ak nedostávate e-
-maily a ste členovia spoločnosti, prípadne nie ste členmi 
spoločnosti, ale mali by ste záujem byť informovaný o ak-
ciách organizovaných Slovenskou mineralogickou spoloč-
nosťou, ale aj o všetkých akciách súvisiacich s mineralógiou 
a príbuznými odbormi, napíšte na adresu bacikp@fns.uni-
ba.sk a budete pripojený do zoznamu členov alebo sympati-
zantov Slovenskej mineralogickej spoločnosti. 

Dúfam, že Vás akcie organizované Slovenskou minera-
logickou spoločnosťou zaujmú a čo najviac z Vás sa ich aj 
aktívne zúčastní. Preto vítame a sme ochotní propagovať a 
podporiť každú aktivitu súvisiacu s mineralógiou a mine-
rálmi.

kde je dnes už inštalovaná informačná tabuľa venovaná 
tejto významnej lokalite. Tá je však venovaná len fosí-
liám. Po objave zafírov na konci 19. storočia boli tieto 
drahé kamene krátky čas hľadané v okolí Hajnáčky. 
Neskôr sa na tento výskyt pravdepodobne najväčších 
a najkrajších zafírov v Karpatoch zabudlo a opätovne 
boli nájdené takmer po 100 rokoch vyvetrané v sedi-
mentoch v Kostnej doline. Zafírový boom tiež trval len 
niekoľko rokov, nakoľko ich výskyt bol veľmi vzácny a 
po takmer 15 rokoch bol opätovne nájdený v blízkosti 
Kostnej doliny avšak už v primárnom alkalickom ba-
zalte. Našlo sa niekoľko desiatok kusov z toho niekoľko 
veľmi výnimočných. Ten najväčší a najvýznamnejší bol 
uverejnený aj na obálke Esemestníka 1/2016. Lokalita 
primárneho korundu sa našla vďaka entuziazmu jed-
ného miestneho nadšenca. Vzhľadom na výnimočný 
výskyt a aj nález sa Slovenská mineralogická spoloč-
nosť rozhodla inštalovať v spolupráci s pracovníkmi 
globálneho geoparku UNESCO Novohrad-Nógrád in-



6 ESEMESTNíK ,  Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti,  6 /1

Optical-spectroscopic study of gem sphalerite from Banská Štiavnica and Hodruša-
Hámre

Abstract:

Sphalerite is one of unusual gemstones; it is the most commonly used as a zinc ore. It is usually dark brown to black, but if it’s 
clarity is sufficient and it has an interesting colour – golden brown, red-brown, green, yellow, orange, it is suitable for grinding, 
especially for collectors. Sphalerite is one of the most abundant minerals in the Banská Štiavnica ore district. It is usually black, 
brown to yellow, dark green to black-green crystals can be also found; pale green and colourless, however, are very rare. For 
the optical spectroscopy, fragments of sphalerite crystals 7 mm to 2 cm in size with olive green, yellow, orange and black colour 
were used. These were identified by X-ray diffraction and Raman spectroscopy. The chemical composition was determined by 
XRF analysis which confirmed higher Fe, Sb and Cd content. Studied samples have characteristic absorption in the red region 
and transmission in the green region with varying proportions manifested in colour variation from green to orange. Bands of 
Cd and Fe3+ are manifested in the visible region of optical spectra - in orange and red, while the Fe2+ bands are in the near-
infrared part of spectra. The absorption in the blue to green range may be due to a strong broad absorption band at 478 nm, 
which may be assigned to Fe2+. Sphalerite from Banská Štiavnica and Hodruša-Hámre has sufficient size and good colour; 
therefore, samples of sufficient clarity can be cut as gemstones.

Key words: sphalerite; optical absorption spectroscopy; gemmology; Banská Štiavnica; Hodruša-Hámre

068 – zelenkastý, 050 – žltý, 040 – slabo oranžovožltý, 025 
– stredne oranžovožltý, silný; 028 – stredne tmavý červe-
nooranžový, silný). Veľké vybrúsené kryštály môžu mať 
hmotnosť aj viac ako 50 ct. Najčastejšie sa vyskytujú veľ-
kosti 1-2 ct, 2-3 ct kusy, menšie sú počtom zanedbateľné, 
pomerne často sa vyskytujú veľkosti 10 až 20 ct. Až 60% 
vybrúsených sfaleritov sa v obchodnom sektore pohybuje 
okolo 130 dolárov/ct. Najcennejšie sú farby kódu 025 a 068. 
Asi 30 % vybrúsených sfaleritov je v čistote VVS, menej asi 
20 % v čistote VS a pomerne časté je zastúpenie sfaleritov 
čistoty S1 a I1. Sfalerity sa brúsia do fazetových výbrusov aj 
do kabošonov. Medzinárodná farebná stupnica nezohľad-
ňuje čierne sfalerity ako drahokamové.

Banská Štiavnica patrí medzi svetovo významné loka-
lity. Prvé osídlenie je datované na 3000 rokov pred Kris-
tom, kedy začali Kelti v Bansko-Štiavnickom regióne 
zakladať prvé banské komunity, ktoré prevzali v 5. až 6. 
storočí Slovania. Prvá písomná zmienka o „meste baní-
kov“ je z  roku 1156, ale prvý naozajstný dôkaz bol dato-
vaný v roku 1217, kedy bolo toto územie nazvané „Bana“ 
a v roku 1228 vznikol názov Strieborné Bane. Počas 12. a 
13. storočia bola oblasť kolonizovaná Germánmi. V roku 
1255 sa objavil názov Schebnyzbana, ktorý bol germanizo-

Optické spektroskopické štúdium drahokamového sfaleritu 
z Banskej Štiavnice a Hodruše-Hámrov
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Úvod

Sfalerit nepatrí medzi bežné drahé kamene, najčastej-
šie sa využíva ako ruda zinku, kadmia a ďalších stopových 
prvkov. Väčšinou je tmavohnedý až čierny, pokiaľ je prie-
hľadný, alebo priesvitný a navyše má atraktívnu farbu – žl-
tohnedú, červenohnedú, zelenú, žltú, oranžovú, je vhodný 
na brúsenie, najmä pre zberateľov. Bežne sa v klenotníctve 
neuplatňuje, pretože má nízku tvrdosť (3,5 – 4 Mohsovej 
stupnice) a dobrú štiepateľnosť (Hurlbut a Kammerling 
1991). Do šperkov sa osádza jedine v prípade, že nebudú 
veľmi namáhané, ako napr. prívesky, prípadne brošne, je 
nevhodný do prsteňov. Sfalerit má niekoľko variet – hojne 
sa vyskytujúci čierny marmatit, kleiofán, ktorý je bezfareb-
ný až biely a priehľadný, červený sfalerit nazývaný příbramit 
a bielu kolomorfnú varietu brunckit (Ďuďa a Ozdín 2012). 

V šperkoch sa so sfaleritmi bežne nestretávame, je to 
skôr zbierkový kameň. Najčastejšie sa na trhu drahých ka-
meňov objavujú brúsené sfalerity pochádzajúce z Mexika, 
USA, Španielska aj Bulharska. Gemologické laboratória 
uvádzajú ich kvalitu a čistotu od VVS po I3 a farbu od ze-
lenkastej po tmavú hnedo-oranžovú (podľa RGB kódov 
je v  medzinárodnej stupnici vyjadrená nasledovná farba: 

Články
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vaný v roku 1275 na Schemnitz, slovenské verzie názvu - 
Sczawnica a Stawnicza sa prvýkrát objavili v rokoch 1449 a 
1713. Od stredoveku bola súčasťou Rakúsko-Uhorskej mo-
narchie. Názov Banská Štiavnica sa udomácnil definitívne 
v roku 1920 (Ozdín a Krejsek 2016). 

Banská Štiavnica sa preslávila hlavne ťažbou striebra a 
neskôr aj zlata, ťažba Ag vrcholila v 18. storočí, kedy bola 
Banská Štiavnica jedno z najväčších miest v monarchii. 
V  20. storočí sa ťažili najmä olovené, zinkové a medené 
rudy. Hlavná ťažba v Banskej Štiavnici skončila v roku 1993. 
V súčasnosti je v prevádzke iba baňa Rozália v Hodruši-
-Hámroch, ktorá je jedinou činnou baňou na zlato v stred-
nej Európe (Ozdín a Krejsek 2016).

Cieľom tejto štúdie je rozlíšenie farebných typov sfaleri-
tu variety kleiofánu a marmatitu na žilách Terézia a Rozália 
v Bansko-Štiavnickom rudnom obvode na základe optickej 
spektroskopie a identifikácia chromofórov. 

Sfalerit z Banskej Štiavnice a Hodruše – Hámrov

Sfalerit je jedným z najrozšírenejších minerálov v tom-
to rudnom obvode. Je zvyčajne čierny, hnedý, prípadne 
žltohnedý až žltý, tmavozelené až čiernozelené kryštály je 
možné nájsť taktiež, bledozelené a bezfarebné sú však veľmi 
zriedkavé. Zaoblené žltohnedé kryštály sfaleritu do 5 cm sú 
typické pre Banskú Štiavnicu, z Hodruše-Hámrov sú tiež 
známe čierne kryštály s tetraédrickou morfológiou (Ozdín 
a Krejsek 2016). 

V histórii bolo zaznamenaných viac 
výskytov sfaleritu zo šachty Terézia 
(Obr. 1) (Born 1772), zelené a hnedé 
priesvitné až opakné kryštály pochá-
dzali zo štôlne Pacher a tmavohnedé až 
čierne sfalerity z bane Michal a Terézia 
a zo štôlní Brenner a Pacher. Dokonca 
sa objavujú aj zrasty sfaleritu podľa spi-
nelového zákona. Typické zaoblené, žlté 
až žltohnedé sfalerity do 2,5 cm boli ob-
javené v rokoch 1989 – 1990 medzi pia-
tym a deviatym obzorom v Novej šach-
te. Veľké kryštály sa taktiež našli na žile 
Amália. Zelené a tmavozelené sfalerity 
sa našli v Štiavnických Baniach a neskôr 
v rokoch 2005 – 2010 v štôlni Göllner 
na žile Terézia. Atraktívne drúzy čier-
neho sfaleritu asociovaného s galenitom 
a chalkopyritom sa nachádzajú na žile 
Amália v Banskej Štiavnici. Na rudnom 
poli Svetozár na osemnástom obzore 
bane Rozália v Hodruši-Hámroch boli 
objavené v roku 2000 sivočierne až čier-
ne sfalerity do 1 cm v paragenéze s ga-
lenitom (Ozdín a Krejsek 2016). Taktiež 
bol zdokumentovaný zaujímavý nález 
čierneho sfaleritu tetraédrického habitu 
na 14. obzore bane Rozália z roku 1995 
(Števko 2015).

Geologická charakteristika 

Štiavnický stratovulkán sa zaraďuje 
medzi najväčšie vulkány vnútornej časti 

Články

karpatského oblúka s plochou vyše 2000 km2. Typický je 
svojou komplikovanou stavbou, diferencovanými vulkanic-
kými produktami, viacfázovým vývojom hrásťovej štruk-
túry. Vývoj vulkánu bol sprevádzaný metalogenetickými 
procesmi, ktoré produkovali drahokovovú a polymetalickú 
mineralizáciu. Vznik takejto mineralizácie podmienil vý-
voj banských miest (Banská Hodruša, Banská Štiavnica) 
a upevnil tradície baníctva (Konečný a Lexa 2001). Vývoj 
štiavnického stratovulkánu môžeme rozčleniť do piatich 
etáp (Konečný 1970). 1. etapa: Vývoj spodnej stratovul-
kanickej stavby (spodný až stredný báden) v priebehu ex-
plozívno-efuzívnej až intruzívnej aktivity bol sformovaný 
rozsiahly andezitový stratovulkán, ktorý tvorí spodnú stra-
tovulkanickú stavbu štiavnického stratovulkánu. 2. etapa: 
Vývoj depresie s močiarnou sedimentáciou vo vrcholovej 
časti stratovulkánu. Vývoj depresie bol spôsobený subsi-
denciou kaldery, ktorá nebola sprevádzaná mohutnejšími 
prejavmi vulkanizmu. 3. etapa: Vznik štiavnickej kaldery 
bol podmienený pokračujúcou subsidenciou vrcholovej 
časti stratovulkánu, kde prebiehala explozívno-efuzívna 
a extruzívna aktivita biotiticko-amfibolických andezitov 
až andezito-dacitov studenskej formácie. 4. etapa: Vývoj 
vrchnej stratovulkanickej stavby v sarmate bol obnovený 
viacerými eruptívnymi aktivitami. 5. etapa: Ryolitový vul-
kanizmus a vývoj hodrušsko-štiavnického hrastu (stredný 
? - vrchný sarmat až panón). V tejto etape sa prejavuje ryo-
litový vulkanizmus, ktorý pomocou extenzných zlomových 
systémoch umožnil výstup ryolitovej magmy na povrch 
(Konečný a Lexa 2001).

V rozsiahlom štiavnickom stratovulkáne sa vytvorili 

Obr. 1 Geologická mapa Banskoštiavnického 
rudného obvodu (upravené podľa Lexu et al. 
1999) s lokalizáciou vzoriek: 1 – Göllner štôl-
ňa, 2 – šachta Michal, 3 – baňa Rozália.
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Obr. 2: Vzorka syntetického alexandritu (d – f) a jej optické spektrum (g – i) pri slnečnom (a, d, g), žltom (b, e, h) a bielom (c, f, i) 
LED svetle.

významné telesá drahokovových a polymetalických rúd a 
viacerých typov mineralizácie. Sfalerit môžeme nájsť v rôz-
nych štádiach mineralizácie stratovulkánu. Mineralizácia 
sa vyvíjala v troch etapách: 1. predrudná etapa, vytvorená 
v  granodiorite s pyritom, epidotom, albitom, kremeňom, 
karbonátom; 2. rudonosná etapa reprezentovaná najmä sfa-
leritom a galenitom (minerály majú dominantné zastúpenie 
v tomto type mineralizácie v stratovulkáne), s malým množ-
stvom pyritu, chalkopyritu, s väzbou na kremenno-epido-
tové žilky; 3. rudonosná etapa reprezentovaná chalkopy-
ritom, galenitom a sfaleritom s akcesoricky zastúpeným 
tetraedritom, zlatom, hematitom, chalkozínom, bornitom 
a digenitom. Vyššieteplotná epitermálna Au mineralizácia, 
ktorá vznikla v predkalderovom štádiu vývoja stratovulká-
nu, pravdepodobne v úzkom vzťahu s umiestnením grano-
dioritovej intrúzie. Výskyt sfaleritu v tomto type minerali-
zácie môžeme pripisovať k páskovaným žilám a žilníkom 
a časťou priečnych (subvertikálnych) naložených štruktúr, 
v minerálnej asociácii: kremeň, ortoklas var. adulár, rodo-
nit, rodochrozit/, Mn kalcit, pyrit, galenit, chalkopyrit, Au 
II vyššej rýdzosti (80,6-87,8 %). Taktiež sa môže vyskytovať 
v žile Rozália a v ostatných epitermálnych žilách rudného 
obvodu, v minerálnej asociácii: kremeň, Fe/Ca karbonáty, 
pyrit, galenit, chalkopyrit, tetraedrit, polybázit, hessit, Au 
II nižšej rýdzosti (73,9-79,8 %). Polymetalická epitermálna 
žilná mineralizácia štiavnického typu má veľký vertikálny 
rozsah, vcelku jednotný vývoj mineralizačných periód a 
charakteristický vývoj premien v okolí žíl so zónami silicifi-
kácie a sericitizácie a dominantne polymetalický charakter 
s hlavnými minerálmi ako sú chalkopyrit, galenit, sfalerit, 
sulfosoli Ag a zlato v kremenno-karbonátovej žilovine. Spo-
radický výskyt sfaleritu s chalkopyritom, galenitom a mar-
kazitom môžeme identifikovať v drahokovovej mineralizá-

cii, ktorá sa podobá mineralizácii typu Carlin (Lexa 2001). 

Metodika

Optické absorpčné spektrá kryštálových fragmentov v 
oblasti 400 – 1000 nm, boli merané prístrojom GL Gem 
SpectrometerTM pri izbovej teplote. Všetky spektrá boli 
upravené v programe Seasolve PeakFit 4.1.12 software. 
Spektrá boli nafitované pomocou Gaussovej funkcie s auto-
matickou korekciou pozadia. 

Chemické zloženie jednotlivých vzoriek bolo stanove-
né bodovou rtg. fluorescenčnou analýzou prístrojom M4 
TORNADO, Bruker (Ústav vied o Zemi, Banská Bystrica), 
s použitím Rh anódy, pri prúde 600 µA a urýchľovacom na-
pätí 50 kV, doba merania bola 60 s.

Výsledky a diskusia

Na optickú spektroskopiu sme použili rôznofarebné 
(olivovozelené (Obr. 2a), žlté (Obr. 2b), oranžové (Obr. 2c) 
a čierne (Obr. 2d) fragmenty kryštálov sfaleritu veľkosti 7 
mm až 2 cm. Olivovozelený a žltý sfalerit pochádza z Göll-
ner štôlne žily Terézia v Štiavnických Baniach, oranžová 
vzorka z 12. obzoru šachty Michal, poľa Juraj, žily Terézia 
sever z Banskej Štiavnice a čierny sfalerit je z bane Rozália 
z Hodruše-Hámrov. Jednotlivé sfalerity boli identifikova-
né rtg. difrakčnou analýzou a Ramanovou spektroskopiou 
(Fridrichová et al. 2016). Chemické zloženie bolo stanove-
né nedeštruktívnou XRF analýzou (Tab. 1), ktorá potvrdila 
zvýšené obsahy Fe, Sb, Cd a veľmi nízke obsahy Tl, Hg, Co 

Články
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Tab. 1: Obsahy minoritných prvkov v sfalerite stanovené pomocou XRF (v hm. %)

a Ni, obsahy ďalších prvkov boli pod detekčným limitom. 
Chemické zloženie je v dobrom súlade s publikovanými 
údajmi (Varček et al. 1968). Čierny sfalerit navyše obsaho-
val olovo, čo je spôsobené jeho paragenetickým vzťahom s 
galenitom. Zaujímavosťou je, že zelené sfalerity z iných sve-
tových lokalít – Zair (Henn a Hofmann 1985) a z Nemecka 
(Rager et al. 1996) obsahujú Co2+, zatiaľ čo olivovozelený 
sfalerit zo Štiavnických Baní má obsah Co2+ pod detekč-
ným limitom. Optické spektroskopické štúdium potvrdilo 
prítomnosť dvoch chromofórov – Fe a Cd (Manning, 1966; 
OʼDonoghue a Joyner, 2003; Seshamaheswaramma et al., 
2016). Sfalerit je charakteristický výraznou absorpciou v 
červenej oblasti a transmisiou v zelenožltej oblasti, čo má 
za následok jeho olivovozelenú farbu (Obr. 2a), v prípade 
čierneho sfaleritu je absorpčné spektrum podobné olivovo-
zelenému, jeho absorpcia vo  fialovej oblasti má však me-
nej strmý priebeh. Po rozobratí zhluku čierneho sfaleritu 
na jednotlivé kryštály sa ukázalo, že farba týchto kryštálov 
je veľmi podobná olivovozelenej (Obr. 2a), čo by vysvetľo-
valo podobný priebeh optického spektra čierneho a olivo-
vozeleného sfaleritu. Optické spektrá oranžového a žltého 
sfaleritu sú taktiež veľmi podobné, tieto spektrá sú charak-
teristické menším pomerom transmisie a absorpcie ako v 
prípade zeleného a čierneho sfaleritu. V oboch prípadoch 
sa transmisia prejavuje hlavne v žltooranžovej oblasti, čo 
má za následok práve žlté a oranžové sfarbenie (Obr 2b, c) 
a absorpcia hlavne v červenej oblasti. Prejavy Cd a Fe3+ sú 
v optickom spektre najmä vo viditeľnej časti – v oranžovej 
a červenej, zatiaľ čo pásy pre Fe2+ sú hlavne v infračervenej 
oblasti spektra (Obr. 2). Prítomnosť absorpcie v modrej až 
zelenej oblasti môže byť spôsobená výrazným širokým ab-
sorpčným pásom v tejto oblasti pri  478 nm (Obr. 2c), čo 
môže byť spôsobené prejavom Fe2+ (Seshamaheswaramma 
et al., 2016). V ostaných vzorkách okrem oranžového sfa-
leritu, bola absorpcia príliš vysoká, takže sa prejavila ako 
absorpčná hrana. 

Záver

Záverom možno konštatovať, že v banskoštiavnickom 
rudnom obvode sa nachádzajú sfalerity rôznych farieb – 
žlté, zelené, oranžové, ktoré sú zaujímavé farebnou varia-
bilitou ako aj veľkosťou. Zo študovaných vzoriek majú naj-
väčšie kryštály oranžové sfalerity. Majú dostatočnú veľkosť 
(brúsiteľné domény majú veľkosť do 1 cm) a jednoznačne 
aj atraktívnu farbu, v takomto prípade sú vzorky s čistotou 
VVS – I vhodné na brúsenie ako zbierkové kamene, alebo 
môžu byť aj vsadené do menej namáhaných šperkov. 
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medzi chemizmom, termálnosťou a fyzikálnymi vlastnosťa-
mi sfaleritov. Acta Geol Geogr Univ Comen, Geol 13:13–54

Články

Fe Sb Sn Cd Tl In Ni Co Hg Pb
Sfalerit A 0,29 0,73 0,61 0,40 0,31 0,16 0,05 0,02 0,02 -
Sfalerit B 0,19 0,98 1,08 0,61 0,02 0,32 0,03 - 0,17 -
Sfalerit C 0,46 0,44 0,20 0,23 0,05 0,15 - - 0,05 -
Sfalerit D 0,31 0,21 0,14 0,63 0,03 0,13 - - 0,02 0,11
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New minerals approved by IMA and published in year 2015

Abstract:

The new nomenclature of tobermorite supergroup with accordance on actual analytical and mineralogical knowledge was 
approved by the Commission on New Minerals, Nomenclature and classification of the International mineralogical associa-
tion (IMA CNMNC) and published in 2015. It is formed by the tobermorite group and the unclassified minerals plombièrite, 
clinotobermorite and riversideite. Among these, plombièrite was redefined as crystalline phase and riversideite is considered 
to be questionable. Moreover, based on their OD structure, nomenclature of tobermorite polytypes was proposed. New names 
of minerals are transposed here into the Slovak language and approved by the Commission on Nomenclature and Terminology 
in Mineralogy at the Mineralogical Society of Slovakia.

Key words: Slovak terminology, nomenclature, tobermorite supergroup, plombièrite, riversideit

Články

byť sekundárne hydratovaná (McConnell 1954). Navyše je 
otázne, či bude na typovej lokalite alebo aj na ďalších lo-
kalitách opísaný prírodný 9 Å tobermorit (Biagioni et al. 
2015). Tobermority vzhľadom na svoju vrstevnatú štruk-
túru a usporiadano-neusporiadaný (OD) charakter tvoria 
prírodné polytypy (Tab. 2).

Literatúra
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McConnell JDC (1954) The hydrated calcium silicates ri-
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Názvy minerálov tobermoritovej superskupiny podľa 
klasifikácie schválenej IMA

Peter Bačík1

1 Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, 842 15 
Bratislava

V roku 2015 bola publikovaná nomenklatúra tober-
moritovej superskupiny po schválení Komisiou pre nové 
minerály, nomenklatúru a klasifikáciu pri Medzinárodnej 
mineralogickej asociácii (CNMNC IMA – Commission on 
New Minerals, Nomenclature and Classification of the In-
ternational Mineralogical Association). Tobermoritová su-
perskupina zahŕňa hydratované vápenaté silikáty, ktoré sa 
líšia mierou hydratácie (Biagioni et al. 2015).

Minerály tobermoritovej superskupiny (tab. 1) sú rom-
bické a monoklinické fylosilikáty, ktoré majú všeobec-
ný kryštalochemický vzorec Ca4+x(AlySi6-y)O15+2x-y·5H2O. 
Zloženie koncových členov zodpovedá tobermoritu Ca5 
Si6O17·5H2O a kenotobermoritu Ca4Si6O15(OH)2·5H2O. 
Na základe stupňa hydratácie a medzirovinnej vzdialenos-
ti d002 sa minerály tobermoritovej superskupiny rozdeľujú 
na plombièrit s d002 = 14 Å, tobermoritovú skupinu a kli-
notobermorit (monoklinická polymorfná modifikácia to-
bermoritu) s d002 = 11,3 Å a riversideit s d002 = 9,3 Å (Bia-
gioni et al. 2015). Plombièrit, ktorý bol pôvodne opísaný 
ako amorfný silikátový gél (Daubrée 1858), bol redefinova-
ný ako kryštalický 14 Å člen tobermoritovej superskupiny 
(Biagioni et al. 2015). Riversideit má otázny status, pretože 
nie je dostatočne dobre mineralogicky opísaný a jeho prí-
rodný pôvod nie je dokázaný, pretože typová vzorka mohla 

Tab. 1: Slovenské názvy minerálov tobermoritovej superskupiny, ich rozdele-
nie podľa veľkosti medzirovinnej vzdialenosti d002 a ich vzorce (Biagioni 
et al. 2015)

d002 [Å] Skupina Minerál Vzorec
14 Plombièrit Ca5Si6O16(OH)2·7H2O
11,3 Tobermoritová skupina Tobermorit Ca5Si6O17·5H2O

Kenotobermorit Ca4Si6O15(OH)2·5H2O
Klinotobermorit Ca5Si6O17·5H2O

9,3 Riversideit Ca5Si6O16(OH)2

Polytyp Priestorová 
grupa

Plombièrit-4O F2dd
Plombièrit-2M B11b
Kenotobermorit-4O F2dd
Kenotobermorit-2M B11m
Tobermorit-2M B11m
Klinotobermorit-2M Cc
Klinotobermorit-1A C1

Tab. 2: Nomenklatúrna schéma pre 
prírodné polytypy v tobermori-
tovej superskupine (Biagioni et 
al. 2015)
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Goethite pseudomorphs after Fe-carbonates from the Šášovské Podhradie quarry 
(Štiavnické Vrchy Mts.)

Abstract:

Pseudomorphs of goethite after Fe-carbonates were found at abandoned quarry (Neogene basaltic andesite) near Šášovské 
Podhradie village (northern part of the Štiavnické Vrchy Mts.). Goethite was identified via powder X-ray diffraction analysis, 
its main diffraction maxima d(I) are 4.195(100), 2.6978(42), 2.486(63), 2.4416(84), 1.7185(35), unit cell parameters: a = 
4.622(1) Å, b = 9.957(1) Å, c = 3.038(1) Å, V = 139.81(2) Å3. Goethite occurs on the surface of dark brown Fe-bearing opals 
bulbs. It forms crystalline aggregates (thickness up to 1.5 mm), consisting of black, locally reddish-brown coloured rhombohe-
dral crystals (0.2 to 1 mm in size) with semi-metallic lustre. Crystal shape is characteristic for carbonates, which are currently 
completely replaced by goethite. Goethite pseudomorphs after carbonates occurring exclusively on ferrous opals indicate the 
origin of Fe-carbonate (most probably siderite) after opals formation, in the supergene zone. It crystallized from meteoritic wa-
ter containing iron released during the opal leaching, at simultaneous influence of dissolved atmospheric CO2. Fe-carbonates 
were later, at an advanced stage of supergene processes, completely transformed to goethite.

Key words: goethite, opal, Neogene, andesites, Central-Slovakian Neovolcanites, supergene processes

Metodika

Drobné čierne klence boli vyseparované, rozachátova-
né a následne podrobené práškovej Rtg. difrakčnej analýze 
na prístroji Bruker D8 Advance (Ústav vied o Zemi SAV, 
Banská Bystrica). RTG difrakčné dáta boli získané za na-
sledujúcich podmienok: žiarenie CuKα (1,5418 Å) genero-
vané pri napätí 40 kV a prúde 40 mA, sústava primárnych 
a sekundárnych clôn 0,3°-6 mm-0,3°-0,2 mm, primárna 
a sekundárna Sollerova clona 2,5°, krok 0,02° 2θ/3 s, roz-
sah merania 2,0-65,0° 2θ. Difraktované žiarenie bolo de-
tegované EDS detektorom Sol-XE. Pri analýze bol použitý 
štandardný neorientovaný práškový preparát a kremíková 
vzorkovnica. Difrakčný záznam bol vyhodnotený pomo-
cou programu DIFRAC.EVA (bruker.com, 2017). Jednotli-
vé difrakčné reflexy boli indexované na základe záznamov 
goethitu prístupných v databáze AMCSD (Downs & Hall-
-Wallace, 2003). Parametre základnej bunky boli vypočí-
tané z RTG difrakčných záznamov metódou najmenších 
štvorcov pomocou softvéru UnitCell (Holland, Redfern 
1997).

Lokalizácia a geologická charakteristika výskytu

Sústava menších stenových kameňolomov sa nachádza 
asi 2,9 km na VJV od centra Žiaru n. Hronom, 1,2 km na SZ 
od mestskej časti Šášovské Podhradie, na strmých, východ-
ných svahoch hrebienka vybiehajúceho na S od kóty Bo-
rovina (403 m) v nadmorskej výške asi 290 m. Goethitové 

Pseudomorfózy goethitu po Fe-karbonátoch z lomu pri 
Šášovskom Podhradí (Štiavnické vrchy)

Štefan Ferenc1, Adrián Biroň2

1Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica; 
e-mail: stefan.ferenc@umb.sk
2Ústav vied o Zemi SAV - pracovisko Banská Bystrica, Ďumbierska 1, 974 01 Banská Bystrica

Úvod

Siderit a ankerit (ďalej Fe-karbonáty) sú značne rozší-
rené v mezotermálnych paleoalpínskych (kriedových) hyd-
rotermálno-metamorfných systémoch, či už žilného, alebo 
metasomatického charakteru. Dominantnými minerálmi 
sú na veľkom počte lokalít najmä v gemeriku, veporiku a 
tatriku. Diametrálne odlišná je distribúcia Fe-karboná-
tov v epitermálnych neoalpínskych mineralizáciách, kto-
ré sú geneticky späté s neogénnou vulkanickou aktivitou. 
V tomto prípade sú Fe-karbonáty známe iba na niekoľkých 
výskytoch, pričom v rámci jednej lokality resp. typu mine-
ralizácie väčšinou vystupujú v menšom množstve. V neo-
vulkanitoch stredného Slovenska boli Fe-karbonáty zistené 
v Banskej Štiavnici, Vysokej, Hodruši, Novej Bani, Pukanci, 
Kremnici a Pincinej. Vo východoslovenských neovulkani-
toch sa Fe-karbonáty vyskytujú v Banskom, Vechci, Jusko-
vej Voli, Zlatej Bani, Červenici, Byšte, Zemplíne a Remet-
ských Hámroch (prehľad výskytov na stránkach: mindat.
org, 2010a, b).

Lom pri Šášovskom Podhradí (mestská časť Žiaru n. 
Hronom) je z mineralogického hľadiska známy predovšet-
kým hojným výskytom SiO2 hmôt (obr. 1) - opálu, kremeňa 
a chalcedónu (Peterec et al., 1992). Prítomnosť Fe-karbo-
nátov v ňom však doposiaľ nebola zistená. Predložený prí-
spevok je venovaný opisu zaujímavých goethitových pseu-
domorfóz po pôvodných Fe-karbonátoch, ktoré boli v roku 
2015 nájdené v tesnej asociácii s opálmi.
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Tab. 1: RTG difrakčný záznam goethitu 
zo Šásovského Podhradia.

Tab. 2: Parametre základnej bunky študovaného goethi-
tu (pre rombickú priestorovú grupu Pbnm).

pseudomorfózy boli nájdené v južnej časti sústavy lomov, v 
napadanom materiáli tesne pod lomovou stenou. Geogra-
fické koordináty miesta nálezu sú: N 48° 35′ 1″; E 18° 53′ 
16,06″.

V lomoch sú odkryté bazaltoidné andezity a ich freato-
magmatické tufy resp. tufobrekcie (panón) komplexu šibe-
ničného vrchu. Geologicky patria vulkanity Kremnickému 
stratovulkánu, orograficky však budujú Štiavnické vrchy. 
Vulkanické horniny sú prekryté sedimentmi pliocénneho 
banskobystrického súvrstvia a svahovinami kvartérneho 
veku (ŠGÚDŠ, 2013).

Goethitové pseudomorfózy

Goethit sa vyskytuje na povrchu hľúz tmavohnedých 
obyčajných opálov s vysokým obsahom železa. Tvorí kryš-
talické agregáty s hrúbkou 1 – 1,5 mm, na plochách až 
10 x 10 cm. Agregáty pozostávajú z klencových kryštálov 
veľkosti 0,2 – 1 mm, polokovového lesku čiernej, lokálne 
červenohnedej farby (obr. 2, 3). Ich tvar je charakteristický 
pre karbonáty, ktoré v súčasnosti goethit úplne nahrádza. 
Kryštály sú vnútri tvorené zemitým goethitom typického 
okrového sfarbenia. Rtg. difrakčný záznam goethitu zo Šá-
šovského Podhradia (tab. 1) dobre korešponduje s dátami 
publikovanými pre túto minerálnu fázu, napriek tomu, že 
ide o goethit s neveľmi usporiadanou štruktúrou. Dokazu-
je to pomerne málo difrakčných maxím s veľkou šírkou. 
Mriežkové parametre študovaného minerálu sú uvedené 
v tabuľke 2.

h k l Iobs. dobs. dcalc.

1 1 0 100 4.1952 4.1797
1 2 0 31 3.2877 3.3809
1 3 0 42 2.6978 2.6929
0 4 0 63 2.4860 2.4899
1 1 1 84 2.4416 2.4495
1 2 1 29 2.2641 2.2535
2 1 0 38 2.2489 2.2432
1 4 0 37 2.1985 2.1902
1 3 1 9 2.0179 2.0108
0 4 1 22 1.9103 1.9219
2 1 1 22 1.8274 1.8014
2 2 1 35 1.7185 1.7190
1 5 1 22 1.5643 1.5644
0 0 2 21 1.5150 1.5115
0 6 1 20 1.4516 1.4550

Obr. 1: Dutina v obyčajnom opále je vyplnená chalcedónom, vnútri ktorého sa 
nachádzajú malé kryštály kremeňa. Šírka záberu je 10,5 cm. Foto: Š. Ferenc

Záver

Úplné goethitové pseudomorfózy na opáloch zo Šášov-
ského Podhradia indikujú vznik pôvodných Fe-karbonátov, 
najskôr sideritu, po ukončení vývoja nízkotemperatúrneho 
hydrotermálneho systému (po vzniku opálov) v supergén-
nej zóne. Prítomnosť pseudomorfóz výlučne na železitých 
opáloch umožňuje predpokladať, že Fe-karbonát kryštali-
zoval z meteorických roztokov do ktorých sa železo inkor-
porovalo pri lúhovaní opálu, za súčasného uplatnenia at-
mosférického CO2. Keďže uhličitany s obsahom železa sú za 
prítomnosti voľného kyslíku veľmi nestále (Smirnov, 1956), 
boli následne, v pokročilejšej fáze supergénnych procesov 
kryštály Fe-karbonátu úplne premenené na goethit.

Poďakovanie: Tento príspevok mohol vzniknúť vďaka 
finančnej podpore grantovej štruktúry APVV-15-0050 a 
projektu ITMS 26210120024.
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Obr. 2: Goethitová kôra zložená z pseudomorfóz klencového 
tvaru. Šírka záberu 7 mm. Foto: Š. Ferenc
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na „klence goethitu“. Šírka záberu 6 
mm. Foto: Š. Ferenc
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z tohto dňa. Kryštály turmalínu na FDC sa vyznačujú in-
tenzívnym horizontálnym ryhovaním, čo je z mineralogic-
kého hľadiska chybná a zavádzajúca interpretácia reálnych 
kryštálov turmalínu, ktoré majú takmer výlučne vertikálne 
ryhovanie. Na pečiatke prvého dňa toto ryhovanie už nie je, 
podobne ako na známke.

USA vydali 13. júna 1974 sériu 4 známok venované 
americkému minerálnemu dedičstvu. Táto emisia sa vyzna-
čuje veľkým množstvom rôznych typov obálok prvého dňa, 
ktoré sa líšia najmä prítlačou. Celá emisia známok patrí 
v minerálnej filatélii k filatelisticky najzaujímavejšej, preto-
že sa známky vyznačujú množstvom chýb, najmä posunom 
tlače, tlačením na 2 rôznych, farebne odlišných druhoch 
papiera a pod. Na jednej zo známok (hodnota 10 centov) 
je vyobrazený prizmatický fialový kryštál bližšie nešpeci-
fikovaného turmalínu zo zeleným vrcholom. V pozadí sú 
kryštály kremeňa.

Pri príležitosti vzniku nezávislosti Mozambiku 25. júna 

Minerály na známkach V. Turmalín

Daniel Ozdín1

1 Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, 842 15 
Bratislava

Minerály turmalínovej skupiny sa pomerne často vysky-
tujú vo filatélii. Okrem samotných známok sa vyskytujú aj 
na prítlačiach, či pečiatkach, ktoré sú spojené najmä s bur-
zami minerálov. Na známkach dominujú najčastejšie rôzne 
farebné variety elbaitu alebo bližšie nešpecifikovaný turma-
lín. Prvú známku s námetom turmalínu vydalo Švajčiarsko 
v roku 1959 a posledné zatiaľ v roku 2016 Togo a Sierra 
Leone. Väčšinu známok s turmalínmi vydali africké štáty. 
Doteraz v Európe námety s turmalínmi vydalo len Švajčiar-
sko (1959), Slovisnko (2000) a špeciálne vydanie aj Rakúsko 
v roku 2015. Predstavmne si niekoľko významnejších emisií 
s námetom turmalínov.

Švajčiarsko v rokoch 1958-1961 vydalo sériu známok 
„Fosílie a minerály“. Jej súčasťou bola v roku 1959 aj znám-
ka s agregátom zeleného turmalínu. Pri okrajových znám-
kach na spodnej strane známkového hárku bol nápis „Tour-
maline“. Ide o najstaršiu známku s vyobrazením turmalínu 
na svete. Čierno-biela kópia tej istej drúzy je aj naprítlači 
na obálke prvého dňa z 1. júna 1959 a silueta aj na pečiatke 

Obálka prvého dňa (FDC) najstaršej známky s turmalínom z roku 1959. Pravdepodobne verdelit je na známke vpravo hore a motív 
tej istej drúzy turmalínu je aj na prítlači a pečiatke prvého dňa.
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1975 vydal tento juhovýchodoaf-
rický štát známku s 3 kryštálmi 
zeleného elbaitu var. verdelitu. 
Známky mali čiernu pretlač „IN-
DEPENDENCIA 25 JUN 75“.

21. marca 2000 vydala Slo-
vinská pošta esteticky vydarenú 
emisiu s kryštálom dravitu, kto-
rý má typovú lokalitu v Dobrove 
v Slovinsku. Na obálke prvého 
dňa je zobrazený ten istý kryš-
tál dravitu, ktorý je vyobrazený 
aj na známke, avšak je na odliš-
nom pozadí. Morfologický tvar 
kryštálu turmalínu (dravitu) je 
aj na pečiatke prvého dňa. Je to 
najkrajšia európska emisia s tur-
malínmi.

Francúzske Austrálske a An-
tarktické teritóriá (TAAF) vydá-
vajú od r. 1989 každý rok obyčaj-
ne jednu známku s minerálom. 
V roku 2010 vydali známku 

Najstaršie gemologické vyobrazenie 
brusu turmalínu na známke Namí-
bie z roku 1961, kedy sa tento štát 
vola ešte Juhozápadná Afrika (So-
uth West Africa).

Štvorblok najstarších amerických známok s motívom minerálov z roku 1974. Na známke 
vpravo hore je vyobrazený farebný turmalín (pravdepodobne elbait). Známka je charakte-
ristická posunom tlače (zelená farba je čiastočne mimo kryštál).

Oficiálne FDC amerického turmalínu z roku 1974.

Jedno z mnohých, neofici-
álnych FDC, na ktorom sú 
v prítlači vyobrazené aj brusy 
turmalínov (vľavo hore).
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Ametyst na hárčeku Guiney z roku 2013.

Štvorblok známok elbaitu var. verdelitu s čiernou pretlačou 
„INDEPENDENCIA 25 JUN 75“ vydaného pri príležitosti 
vzniku nezávislosti Mozambiku 25. júna 1975.

s  kryštálom krátkostĺpcovitého ružovofialového tur-
malínu v drúze spolu s kremeňom a pravdepodobne 
živcami. Okrem turmalínu sú ostatné minerály vyob-
razené hnedou farbou, aby vynikol kryštál turmalínu. 
Turmalín sa vyznačuje nádhernym až exemplárnym 
vyobrazením vertikálneho ryhovania, ktoré je pre mi-
nerály skupiny turmalínu charakteristické.

Zaujímavú sériu vydali v roku 2011 Komorské 
ostrovy ležiace v Indickom oceáne. Ide o sadu 7 hár-
čekov, na ktorých je vždy jedna známka s minerálom. 
Na samotnom hárčeku je potom vyobrazených niekoľ-
ko ďalších minerálov. Známky vyšli v edícii „Fauna, 
flóra, minerály“. Známky na všetkých hárčekoch majú 
aj svoju nezúbkovanú variantu, podobne ako minerály 
na známkach Komorských ostrovov z predchádzajú-
cich dvoch rokov. Na každom z hárčekov sú vyobra-
zené vždy iné minerály ako na známke okrem hárčeka 

s 500 centovou známkou, kde je vyobrazený 
čierny presvitajúci elbait (v skutočnosti prav-
depodobne dravit) spolu s aragonitom a ten 
istý obrázok je zároveň aj na hárčeku. Ďalšou 
zaujímavosťou je vytvorenie lemu resp. jedno-
farebného tieňu okolo minerálov na známkach 
resp. na hárčekoch. Tento lem sa vyskytuje len 
na 4 hárčekoch zo 7 a aj na nich sa nachádza 
len okolo niektorých minerálov. Ďalšou zaují-
mavosťou týchto hárčekov je, že lem sa niekedy 
nachádza len na jednej strane minerálov, ako-
by pripomínal tieň, inokedy sú širšým lemom 
obkolesené celé minerály. Charakteristické je 
tieto hárčeky je, že na známkach sú väčšinou 2 
minerály pričom jeden je vždy turmalín.

Poštou prešlá obálka (letecká pošta) so známkami Kene z roku 1977. Na známke je veľmi vhodne a pôsobivo vyobrazený zelený 
turmalín v hornine, potom samostatný neopracovaný drahokamový kryštál, ako aj turmalínovy stupňovcový brus. (www.delcam-
pe.net)

Drúza tmavoružového priazmatického pravdepodob-
ne elbaitu var. rubelitu na staršej známke Mozambiku 
z roku 1979.
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Jeden z ojedinelých turmalínov 
na  známkach, modrý pravdepodobne 
elbait var. indigolit z edície brazílskych 
minerálnych známok „Mineralógia – 
drahokamy Brazílie“ vydaný v roku 
1989.

Unikátna krížová prerastlica turmalínov 
na známke Toga z roku 1999.

FDC slovinskej pošty z roku 2000 
s vyobrazením typického dravitu 
z typovej lokality Dobrova v Slo-
vinsku (na známke, prítlači aj 
pečiatke). Je to v súčasnosti naj-
krajšie európske FDC s námetom 
turmalínu.

Dva hárčeky afrického štátu Guinea-Bissau z roku 2009 zobrazujúce rôzne turmalíny v rôznej minerálnej paragenéze. Na ľavom hár-
čeku na známke vľavo hore je čierny skoryl v paragenéze so zeleným berylom var. akvamarínom. N a pravom hárčeku je na známke 
ilustrovaný prizmatický kryštál tmavoružového elbaitu var. rubelitu v paragenéze s Li-sľudou – lepidolitom. Mimo známky je ešte 
na hárčeku vyobrazený žltohnedý prizmatický, priečne rozpukaný turmalín (pravdepodobne dravit) (v strede, hore, nad známkou) 
povlečený neznámym bielosivým minerálom a čierny turmalín (pravdepodobne skoryl) v asociácii s kremeňom.
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Hárček so známkou ostrovného štátu  Komory z roku 2009 
s viacerými minerálmi. Vľavo hore je známka rezu zonálneho 
fialovo-zeleného liddicoatitu. 

Neperforovaný (nezúbkovaný) ekvivalent predchádzajúcej 
známky z hárčekom z roku 2009.

Nezúbkovaná známka na hárčeku Komorského zväzu (štát v In-
dickom oceáne) z roku 2011. Pokým na známke je zobrazený 
tmavo fialovočervený elbait var. rubelit pri sfalerite, tak na hár-
čeku je ilustrácia sýtozeleného elbaitu var. verdelitu pri fluorite 
s kalcitom.

Perforovaná známka sýtozeleného liddicoatitu na známke Ko-
morského zväzu z r. 2011.

11. decembra 2014 vydal Pakistan sériu ôsmich 
známok, na ktorých sú zobrazené minerály a pri kaž-
dom minerále aj jeho fazetový brus. Každá zo známok 
je v  hodnote 10 Rs (Pakistanských rupií). Ma jednej 
z nich je zobrazn čierny turmalín „black tourmaline“ 
pravdepodobne skoryl alebo dravit. Keďže ide o čierny 
turmalín, brusy z neho sú veľmi vzácne a aj táto známka 
je pravdepodobne jediná známka na svete s vyobraze-
ním brusu čierneho turmalínu. Existuje tiež niekoľko 
variant hárčekovej úpravy

Špeciálne vydanie vydalo Rakúsko v roku 2015. Na 
známke je vyobrazený stupňovcový brus trojfarebného 
turmalínu, ktorý pri zväčšení obsahuje množstvo in-
klúzií a nečistôt, to znamená, že ide o málo hodnotný 
brus. Je zaujímavé, že nápis „Turmalin“, ktorý štandard-
ne býva na známke pri minerále, je v tomto prípade 
umiestnený mimo známku.

Kryštálové tvary turmalínu sú aj na prítlačiach ale-
bo pečiatkach vydaných prevažne pri príležitostiach ko-
nania mineralogických búrz. Jedna z najkrajších prítlačí 
je z roku 1973, kedy sa konala v bývalej Juhoslávii (dnes 
Slovinsko) medzinárodná výstava minerálov. Podobnú 
pečiatku vydalo Združenie rakúskych zberateľov mine-
rálov vo Wiener Neustadte v roku 2000, kde na pečiatke  
v tvare drahokamu je drúza turmalínu z Elby v Talian-
sku.

Meno turmalínu nesie aj niekoľko lodí francúzske-
ho námorného loďstva, čo je možné vidieť napríklad na 
príležitostnom razítku s nápisom „Tourmaline“ na poš-
tou prešlej obálke z roku 1989 resp. na obálke z roku 
1999, kde je aj na modrej prítlači zobrazená loď. Razítko 
je venované loď typu A 714 Tourmaline.

V priebehov rokov 1959-2016 bolo vydaných naj-
menej 35 známok s námetom turmalínov, ktoré vydalo 
17 štátov, z toho 3 európske (Slovinsko, Rakúsko, Švaj-
čiarsko), 3 americké (USA, Brazília a Grenada a Mar-
tinique), 1 – ázijský (Pakistan) a Austrália a Oceánia 
(TAAF) a 9 afrických štátov (Komorský zväz, Namíbia, 
Mozambik, Keňa, Togo, Guinea-Bissau, Burundi a Sier-
ra Leone).
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Kryštál tmavo fialovoružového turmalínu na 
známkach Francúzskych Austrálskych a An-
tarktických teritórií z roku 2010. Na kryštály 
turmalínu je učebnicovo vyobrazené verti-
kálne ryhovanie kryštálov turmalínu, ktoré je 
pre skupinu turmalínu charakteristické.

Špeciálne vydanie Rakúskej pošty (r. 2013) 
so  stupňovcovým brusov farbne zonálne-
ho turmalínu. Turmalín je charakteristický 
množstvom drobných nehomogenít, ktoré 
výrazne znižujú jeho hodnotu.

Hárček Burundi (2012) s výrazným posunom perforácie. Zaujímavosťou znám-
ky je vyobrazenie pestrej farebnej variability liddicoatitu. Na ľavej hornej známke 
je zonálny prevažne zelený rez liddicoatitom. Na známke vpravo dole je krátko 
stĺpčekovitý hnedooranžový kryštál tohto turmalílu, vedľa ktorého je intenzívne 
farebne zonálny priečny rez liddicoatitom. Jednotlivé zóny sú olivovozelenej, svet-
loružovej až tmavofialovej a čiernej farby.

Analogická pohľadnica (CM) čierneho turmalínu (Pakistan 2014) s vyobrazním 
prírodnej vzorky ako aj veľmi vzácneho brusu čierneho turmalínu.

Literatúra

Delcampe, 2017: www.delcempe.net. Navštívená 15. 3. 
2017.
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Príležitostná pečiatka 
s kryštálovým tvarom tur-
malínu vydaná pri príle-
žitosti, dnes už svetozná-
mej, 1. medzinárodnej 
výstavy (burzy) minerálov 
v meste Tržič v dnešnom 
Slovinsku.

Združenie rakúskych zbe-
rateľov minerálov vo Wie-
ner Neustadte vydalo v ro-
ku 2000 pečiatku  v  tvare 
drahokamu s drúzou tur-
malínu z Elby v Taliansku. 
Je to jeden z  typických 
príkladov prepojenia fila-
télie a zbierania minerálov 
prostredníctvom minera-
logického klubu.

Príklad príležitostnej 
pečiatky s dátumom 
1.9.1984 s kryštálom verti-
kálne ryhovaného turma-
línu. Pečiatka bola bydaná 
pri  príležitosti konania 5. 
ročníka medzinárodného 
veľtrhu - Mineralogic-
kých dní v Heidelbergu. 
Na prítlači je známa drú-
za sadrovca s Eislebenu 
v Nemecku vyobrazená na 
známke bývalej Nemeckej 
demokratickej republiky 
z roku 1972. Vzorka je 
umiestnená vo Freiberg-
skom múzeu. Pokiaľ nie je 
fotografia reálne farebná, 
kryštály sadrova svojou 
morfológiou pripomínajú 
skôr kryštály turmalínov 
ako sadrovca.

Články
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Pečiatka pobrežného 
strážneho člnu A 714 
Turmalín „ Veddete 
cotiere A 714 „Tour-
maline“ francúzskej 
pobrežnej hliadky 
na  poštou prešlej 
obálke z roku 1989. 
(www.delcampe.net)

Príležitostná pečiatka 
s podpornou loďou 
„Tourmaline“ fran-
cúzskeho námorníc-
tva na poštou prešlej 
obálke z roku 1999 
(www.delcampe.net). 

Články
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Výskyt kryštálov dolomitu v jaskyniach Hrdzavej doliny na 
Muránskej planine, Spišsko-gemerský kras, Slovenská republika

Peter Varga1, Lukáš Vlček2
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Úvod

V oblasti Západných Karpát je minerál dolomit bežne 
zastúpený (Koděra et al. 1986-1990; Ďuďa a Ozdín 2012) 
a často vytvára monominerálne horniny rovnomenného 
pomenovania, ktoré tvoria veľkú časť pohorí – Veľká Fatra, 
Strážovské vrchy, Slovenský raj, Belianske Tatry a iné (Bez-
ák et al. 2008; Bezák et al. 2009). V Slovenskej republike je 
publikovaných viac ako 350 výskytov dolomitu v 21 orogra-
fických celkoch (Ďuďa a Ozdín 2012, Koděra et al. 1986-
1990) a na množstve lokalít tiež vytvára dobre vyvinuté 
kryštály. Veľkíé množstvo lokalít výskytov kalcitu je situo-
vaných v oblasti Slovenského rudohoria (viac ako 50 výsky-
tov). Najčastejšie je prítomný v sideritových žilách a me-
tasomatických telesách. Najväčšie kryštály boli nájdené na 
ložiskách magnezitu – Jelšava - Dúbrava (Ďuďa 1995) a Rat-
kovská Suchá (Mauritz 1938) (romboédrické kryštály, alebo 
tzv. konské zuby do 10 cm), Lubeník (Ďuďa 1995) a Košice 
– Bankov (Dadák a Přerovská 1964), kde vytvára sivobiele 
romboédrické kryštály do 5 cm. Rozmerom menšie kryštá-
ly, na druhej strane však estetické ukážky pochádzajú z ob-
lasti neogénnych vulkanitov. V oblasti stredoslovenských 
neovulkanitov sú známe predovšetkým sedlovite ohnuté 
kryštály z lokality Banská Štiavnica (predovšetkým žila Te-
rézia), Vyhne (štôlňa Anton a Ján) a Štiavnické Bane (štôlňa 
Göllner). V oblasti východoslovenských vulkanitov bol do-
lomit nájdený na karbonátovo-sulfidických žilách na ložis-

Obr. 1: Geologická mapa okolia študovanej lokality (podľa 
podkladov Klinec 1976, upravené). Vysvetlivky: 1 – kvartér, 
2 – wettersteinské dolomity (ladin), 3 – wettersteinské vápen-
ce (ladin), 4 – steinalmské vápence (anis); 5 – gutensteinské 
vápence (anis), 6 – gutensteinské dolomity (anis), 7 – bod-
vasilašské vrstvy – ílovité, slienité a piesčité bridlice, vápnité 
pieskovce, miestami organodetritické vápence , 8a – zlomy 
(mapované), , 8b – zlomy (predpokladané), 9 – smer a sklon 
vrstevnatosti

Obr. 2: Vchod do 
Sivej jaskyne v Hr-
dzavej doline. 

a výskyty v paleosideritoch v súvrstviach flyšového pásma 
(Hanušovce nad Topľou) (Koděra et al. 1986-1990; Ďuďa 
a Ozdín 2012). Z veľkého množstva lokalít však na Slo-
vensku nie sú publikované údaje o kryštáloch dolomitu z 
jaskynných priestorov. S publikovaných údajov sú v jasky-
niach známe len výskyty kryštálov kalcitu. Najznámejšia je 
pravdepodobne kryštálová jaskyňa v Malej Fatre (Čaplovič 
1950), kde kalcit tvorí kryštály veľké 5 cm (Galvánek 1972; 
Fondrková a Štefko 2006; Renčko a Čipáková 2013). Kalci-
tové kryštály boli nájdené aj v jaskyniach Jánskej doliny v 
krase Nízkych Tatier – Silvošova diera, Kalcitová jaskyňa 1 
a 2 (Orvošová 2005; Orvošová et al. 2006), Nová Stanišov-
ská jaskyňa (Orvošová et al. 2004) a v masíve Krakovej hole 
– Hipmanove jaskyne (Orvošová 2004; Orvošová, 2005; 
Orvošová a Moravanský 2008) a v Jaskyni Slnečného lúča 
(Orvošová a Moravanský 2008; Vlček 2011), vytvárajú prie-
hľadné a mliečnobiele romboédrické a skalenoédrické kryš-
tály s veľkosťou do 20 cm. V oblasti Muránskej planiny boli 
objavené kryštály kalcitu v Jaskyni pažravého vlka (Vlček 
2005) a jaskyni Rysie hniezdo (Čipka 1991). V komplexe 
wettersteinských vápencov boli na území Muránskej plani-
ny zistené klencové kryštály dolomitu (Kronome a Boorová 
2014). Cieľom tohto príspevku je charakterizácia kryštálov 
dolomitu, vystupujúcich ako jaskynná výplň v menších jas-
kyniach na Muránskej planine. 

Lokalizácia a geologická charakteristika

Jaskyne sa nachádzajú v NP Muránska planina, v úvod-
nej časti Hrdzavej doliny, po pravej strane Hrdzavého po-
toka, asi 1,7 km VSV od kóty Vrbjarka (1126,8 m. n. m.). 

ku Zlatá Baňa. Z 
iných geologic-
kých prostredí 
vystupovania 
dolomitu je 
možné spome-
núť ložiská Mn-
-rúd v Malých 
Karpatoch (Bo-
rinka, Stupava, 
Lozorno) a Le-
vočskej vrcho-
vine (Kišovce, 
Švábovce), ďalej 
soľné ložiská 
(Solivar pri Pre-
šove, Zbudza) 
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Vchody do jaskýň sú situované v strmom skalnom teréne, 
pod skalnou stenou východnej časti skalného hrebeňa v.-z. 
smeru, v nadmorskej výške 630 m. n. m.

Muránska planina predstavuje mezozoickú kryhu si-
licika podostlaného horninami ?turnaika, tektonicky na-
sunutú na paleozoickom kryštalinickom fundamente ve-
porika a jeho obalovej federátskej jednotke (Vojtko 2000). 
Širšie okolie jaskýň tvoria karbonátové horniny (obr. 1) 
vrchnotriasového (dolomit), strednotriasového (stainmal-
ské, wetternsteinské, guttensteinské vápence a dolomitické 
vápence) a spodnotriasového veku – bodvasilašské vrstvy 
(pieskovce, ílovité bridlice) (Klinec 1976). Jaskyne sú vytvo-
rené v dolomitovej časti súvrstvia steinmalských vápencov.

Metodika

Štúdium dolomitu prebiehalo na základe makroskopic-
kého štúdia morfológie kryštálov a testov s HCl. Štúdium 
morfológie kryštálov prebiehalo ,,in situ“ v jaskyni, pre testy 
s kyselinou chlorovodíkovou bol odobratý fragment koro-
dovaného kryštálu s veľkosťou 2x2x2 mm.

Výsledky a interpretácia

Opis jaskýň

Sivá jaskyňa – Vchod do jaskyne predstavuje portál 
trojuholníkovitého tvaru pokračujúci smerom nahor úz-
kou skalnou štrbinou (obr. 2, 3). Jednoduchý horizontál-
ny priebeh jaskyne (denivelácia 0,2 metra) je vytvorený 
na križovaní vertikálnej, šikmo uklonenej a horizontálnej 
pukliny v  steinmalských vápencoch. V najvyššom mieste 
je strop jaskyne vysoký 9 metrov. Dnová výplň je tvorená 
autochtónnymi angulárnymi a subangulárnimy fragment-
mi a blokmi a jemnozrnným sedimentom. Na stenách sa 

Obr. 3: Mapa Sivej jaskyne Obr. 4: Mapa jaskyne Brestová III

Obr. 5: Oválne dutiny na tektonickej línii jv. – sz. smeru v 
Sivej jaskyni. Foto: P. Varga

autochtónnymi fragmentmi variabilnej veľkosti (1-20 cm). 
Na stenách sa nachádza sintrová výzdoba bielej farby.

Charakterizácia výskytu dolomitových kryštálov

Kryštály dolomitu sa nachádzajú v dvoch vyššie spome-
nutých puklinových jaskyniach. Zadefinovanie minerálu sa 
uskutočnilo na základe morfológie kryštálov a testov s HCl, 
pričom vzorka v zahriatej kyseline chlórovodíkovej reaguje 
miernym šumením. Podľa geologickej mapy 1:50 000 Kli-
nec (1976) vznikli jaskyne v steinmalských vápencoch, av-
šak podrobnejšie biostratigrafické štúdium týchto hornín by 
mohlo priniesť rozdielne interpretácie horninových celkov, 
podobne ako v práci Kronome a Boorová (2014). Drúzy 
kryštálov vypĺňajú oválne dutiny s veľkosťou do 30 cm (obr. 
5, 6), vyskytujú sa však aj v priestore mimo dutín priamo 
v masívnych stenách jaskyne (obr. 5). V Sivej jaskyni sú du-
tiny s kryštálmi vyvinuté na tektonickej línii jv. – sz. smeru 
so sklonom k severu. Dutiny sú vyvinuté na oboch stranách 
jaskyne. Na tejto línií sú vyvinuté aj kryštály v jaskyni Bres-
tová III., tu vystupujú hojne aj na stenách jaskyne. Dolomit 
vytvára romboédrické, niekedy sedlovite prehnuté kryštály 
s veľkosťou do 6 cm (obr. 7). Farba kryštálových jedincov je 
číra, biela, sivá, žltkastá a hnedastá. Prevažná časť kryštálov 
je výrazne korodovaná (obr. 8), predovšetkým na plochách 
štiepateľnosti (prírastkových plochách). Výraznejšia koró-
zia sa prejavuje na kryštáloch mimo dutín. Genéza kryštá-
lov nie je jasná, aj keď prítomnosť skorodovaných kryštálov 
v masívnych častiach jaskyne evokuje myšlienku, že vznikli 
už pred vznikom jaskyne.

Záver

V katastri obce Muráň boli počas speleologického 
prieskumu objavené dutiny vyplnené kryštálmi dolomi-
tu s veľkosťou 6 cm. Dutiny s kryštálmi sa nachádzajú na 
dislokácii, ktorá podmienila, alebo prispela k vzniku oboch 

nachádzajú sintrové náteky sivej 
a bielej farby, sintrové pizolity a 
v koncovej časti jaskyne je možné 
pozorovať stropné koryto. Celko-
vá dĺžka jaskyne je 13 metrov a jej 
charakter je tektonicko-korozívny 
s náznakmi fluviatilnej modelácie.

Brestová III – vchod sa na-
chádza asi 10 metrov SZ od Sivej 
jaskyne (približne 5 metrov pod 
úrovňou jej vchodu). Jednoduchá 
horizontálna jaskyňa s dĺžkou 7,5 
metra a deniveláciou 0,2 metra 
predstavuje 0,4 – 1 meter širo-
ká chodba s výškou do 2,3 metra 
(obr. 4). Dnová výplň je tvorená 

jaskýň, v ktorých bola mineralizácia objavená. Rom-
boédrické kryštály sivej, žltkastej a hnedej farby sú 
výrazne korodované. Mechanizmus vzniku kryštá-
lov nie je objasnený a predstavuje zaujímavú lokalitu 
pre budúci výskum, nie len z hľadiska mineralogic-
kého, ale aj speleologického. 
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Obr. 6. Oválna dutina s drúzou dolomitu v Sivej jaskyni. Foto: 
P. Varga

Obr. 7. Romboédrické kryštály dolomitu v jaskyni Brestová III. 
Veľkosť kryštálov 6 cm. Foto: P. Varga

Obr. 8. Detail výraznej korózie kryštálových jedincov. Šírka zá-
beru je 10 cm. Foto: P. Varga
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Mineralogické nálezy z bradlového pásma v okolí Dolného 
Kubína

Anna Freierová¹

1Osádka 35, 026 01 Dolný Kubín, freierova35@gmail.com

Zložitosť oravského úseku bradlového pásma je v geolo-
gickej verejnosti všeobecne známa. Dnešná podoba bradlo-
vého pásma je výsledkom najmä terciérnej deštrukcie me-
zoalpínskej vrásovo - príkrovovej sústavy. Jurské a kriedové 
karbonátové súvrstvia rôznych bradlových sekvencií tvoria 
morfologické a štruktúrne bradlá metrových až kilometro-
vých rozmerov. Sú rôzne fragmentované z pôvodne súvis-
lých stratigrafických sledov (Bezák et al. 2004). V morfológii 
terénu sú bradlá väčšinou nápadné a poľnohospodársky ne-
využívané. V miestnej terminológii sa nazývajú „bradlové 
tvrdoše“ (J. Kocian 2012 in verb.). Zo zberateľského hľadis-
ka poskytujú dobré možnosti na hľadanie fosílií, ale mine-
ralogicky sa považujú za chudobné resp. monotónne. Podľa 
našich informácií sa topografickej mineralógii v oravskom 
úseku bradlového pásma v súčasnosti nikto systematicky 
nevenuje. Z tohto dôvodu sme sa v ostatných rokoch zame-
rali na odkryvy v okolí Dolného Kubína. K mineralogicky 
najzaujímavejším lokalitám patrí bradlo pri Revišnom 3,5 
km západne od Dolného Kubína a skalné defilé rieky Oravy 
v mestskej časti Dolného Kubína - Kňažej. 

Lokalita Revišné

Od roku 1950 je Revišné časťou obce Veličná. Nachádza 
sa v plytkom údolí potoka Orvišník v geomorfologickom 
celku Oravská vrchovina, časť Veličnianska kotlina, v nad-
morskej výške 560 m n. m. Uprostred lúk 650 m západne 
od cintorína v Revišnom, 2250 m SZ od železničnej stanice 
Veličná a 1100 m VSV od kostola v Istebnom sa nachádza 
malé bradlo porastené stromovou vegetáciou. Do blízkosti 
bradla vedie z Revišného poľná asfaltová cesta.

Lokalita je súčasťou kysuckej sukcesie bradlového 
pásma Oravy. Na geologickej stavbe sa zúčastňujú sedimen-
ty kriedy - neokómu zastúpené sivými slienitými vápenca-
mi s vložkami tmavosivých rohovcov. Miestami sú v nich 
polohy brekciovitých vápencov (Gross et al. 1993).

V svetlosivých jemnozrnných až celistvých vápencoch 
sa v hniezdach a puklinách súhlasných s vrstvovitosťou vy-
skytuje kalcit. Najčastejšie tvorí hrubokryštalické agregáty 
s veľkosťou zŕn do 40 mm a drúzy kryštálov skalenoedric-
kého habitu vo veľkosti do 20 mm. Hrúbka kalcitových žíl 
dosahuje 20 cm.

Kalcit je biely, svetlosivý, tmavosivý, svetlohnedý až 
svetločervený. Farebné odtiene nie sú ostro ohraničené a 
kolíšu aj v rámci jednej vzorky. Na kryštálových plochách 
sa vyskytuje interferenčné sfarbenie. Kryštály sú priehľadné 
i priesvitné a majú sklovitý lesk. Drúzy kalcitu sa našli aj 
v brekciovitých vápencoch a na tektonických trhlinách. 

Lokalita Kňažia

V mestskej časti Dolného Kubína leží pôvodne samo-

statná obec Kňažia. Na pravom brehu Oravy pri miestnej 
účelovej komunikácii vedúcej do Jelšavy sa v dĺžke približne 
250 m tiahne mohutné skalné defilé, situované 750 m VSV 
od kóty 616,9 m n. m. a 1200 m SZ od kostola v Kňažej. 
Výška prerušovaných skalných stien a previsov (objektívne 
nebezpečných), dosahuje približne 40 m. Na úpätí sa vply-
vom gravitácie hromadia rôzne veľké skalné bloky a netrie-
dené sutiny porastené krovinovou vegetáciou. V úlomkoch 
hornín a v prístupných častiach odkryvov sa dajú nájsť zau-
jímavé mineralogické vzorky kalcitu, na ktoré nás upozor-
nila Mgr. Viera Harmatová z miestnej základnej školy. 

Podľa Grossa et al. (1993) sú v odkryvoch zastúpené po-
sidóniové vrstvy: bridlice a vápence (jura, álen - bat ), ky-
sucké vrstvy: červené slieňovce a pieskovce (krieda, spodný 
- stredný turón ) a plošne najrozšírenejšie gbelianske vrs-
tvy: pestré slieňovce, pieskovce, zlepence, záskalské brekcie 
(krieda, santón - stredný mástricht) kysuckej sukcesie brad-
lového pásma. Z posidóniových vrstiev (jura, álen - bat) 
na blízkej lokalite Zaskala (Záskalie) severne od Dolného 
Kubína uvádza Andrusov (1945) z tmavých až čiernych ílo-
vitých bridlíc konkrécie sférosideritu (pelosideritu). Kňažia 
je známa exkurzná lokalita diskordantného uloženia pale-
ogénu na vrchnej kriede bradlového pásma (Mišík 1976).

V oceľovosivých vápnitých jemnozrnných pieskovcoch 
gbelianskych vrstiev sme zistili kalcit v 2 generáciách. Star-
šiu generáciu zastupujú jemnozrnné agregáty kalcitu svet-
lohnedej farby. Hrúbka kalcitových žiliek dosahuje 30 mm, 
ale častejšie sú žilky hrubé len 3 - 5 mm. Uprostred žiliek sú 
pozdĺžne dutinky vyplnené priehľadnými kryštálmi kalcitu 
skalenoedrického habitu. Podobné, zrnité agregáty svet-
lohnedého kalcitu staršej generácie tvoriacich žilky v tma-
vosivých pieskovcoch sa v ostatnom čase našli aj na Hornej 
Orave v lokalite Novoť (Freierová & Jahn 2016). Mladšiu 
generáciu tvorí kalcit bielej farby vyplňujúci žilky s hrúbkou 
10 mm - 50 mm. Kalcit je drúzovitý s náznakmi steblovi-
tej stavby. Ojedinele sa našli hrubokryštalické agregáty so 
svetloružovým sfarbením. V dutinách sú drúzy s kryštálmi 
skalenoedrického habitu vo veľkosti 2 mm - 5 mm. Niektoré 
jedince majú na kryštálových plochách interferenčné sfar-
benie. Biely drúzový kalcit tvoriaci v dutinách nedokona-
lé kryštály do veľkosti 5 mm sa zistil okrem pieskovcov aj 
v  červenohnedých piesčitých bridliciach, ktorých úlomky 
sa vyskytujú v kamenných sutinách na úpätí skalných stien. 
Tektonicky drvené kalcitové žilky v nich majú hrúbku 50 
mm.
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Šikmo uložené lavicovité vápence v bradle pri Revišnom. Foto: 
A. Freierová

Drúza kryštálov kalcitu na vrstvovej ploche svetlosivých vápen-
cov v bradle pri Revišnom. Foto: A. Freierová
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Hrubokryštalický agregát kalcitu z brekciovitých vápencov. 
Bradlo pri Revišnom. Veľkosť vzorky 6 x 10 cm. Foto: J. Jahn

Tmavosivý a biely kalcit s dokonalou štiepateľnosťou. Bradlo 
pri Revišnom. Veľkosť vzorky 9 x 9cm. Foto: J. Jahn

Drúza svetloružového a bieleho kalcitu z trhliny v jemnozrn-
nom svetlosivom vápenci z bradla v Revišnom. Veľkosť vzorky 
10 x 10 cm. Foto: J. Jahn

Pohľad na časť 250 m dlhého odkryvu na pravom brehu Oravy 
pri Kňažej. Foto: A. Freierová
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Dve farebne rozdielne generácie kalcitu – staršia je svetlohne-
dá. Odkryv pri Kňažej. Veľkosť vzorky 5 x 8cm. Foto: J. Jahn

Drúza kryštálov kalcitu skalenoedrického habitu na pukline 
červenohnedej piesčitej bridlice. Odkryv pri Kňažej. Veľkosť 
vzorky 4,5 x 6 cm. Foto: J. Jahn

Úlomky červenohnedých piesčitých bridlíc so žilkami bieleho 
kalcitu z odkryvu pri Kňažej. Foto: A. Freierová

Svetloružový kalcit v tmavosivom vápnitom pieskovci z odkry-
vu pri Kňažej. Veľkosť vzorky 7,5 x 9,5 cm. Foto: J. Jahn

Nález rutilu v masíve Baranca v Západných Tatrách

Martin Števko¹

¹Pribišova 15, 841 05 Bratislava; msminerals@gmail.com

Pri terénnych prácach v masíve Baranca bol v su-
tinách na východnom svahu kóty Smrek (2072 m. n. 
m.), v nadmorskej výške 2035 m, približne 13 km na SZ 
od obce Jamník v Západných Tatrách zistený výskyt ru-
tilu. V mieste výskytu vystupujú svory až svorové ruly 
stredného až vyššieho stupňa premeny.

Rutil tvorí hnedočervené až tmavočervené prizma-
tické kryštály do 3,8 cm s kovovým leskom a intenzív-
nym pozdĺžnym ryhovaním. Jednotlivé kryštály sú pa-
ralelne usporiadané do agregátu, ktorý spolu s malým 
množstvom kremeňa zarastá priamo do svoru (obr. 1). 
Rutil bol potvrdený pomocou PXRD. Jeho spresnené 
mriežkové parametre (pre tetragonálnu priestorovú 
grupu P42/mnm) sú: a = 4,589(3) Å, c = 2,961(1) Å, V 
= 62,36(2) Å3. 

Obr. 1: Rutil z masívu Baranca
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Nález andaluzitu pri Veľkej Hradnej v Považskom Inovci 

Martin Števko¹

¹Pribišova 15, 841 05 Bratislava; msminerals@gmail.com

Pri terénnych prácach v doline Hradnianskeho potoka, 
približne 3,7 km na SZ od obce Veľká Hradná v Považskom 
Inovci bol v delúviu nájdený blok kremeňa s andaluzitom. 
Mierne opracovaný, šošovkovitý blok s rozmermi 35 x 30 x 
20 cm pozostával prevažne s mliečnobieleho až sivobieleho 
kremeňa so zvyškami okolitých muskoviticko-chloritic-
kých svorov (obr. 1).

Andaluzit vytvára ružové až sivoružové, nedokonale vy-
vinuté prizmatické kryštály do 4 cm, ktoré zarastajú do kre-
meňa (obr. 2). Lokálne je po okrajoch a puklinách zatláčaný 

Obr. 1: Šošovkovitý blok kremeňa s andaluzitom. Foto: M. 
Števko, máj 2015.

Obr. 2.: Nedokonale vyvinutý ružový prizmatický kryštál an-
daluzitu v kremeni z Veľkej Hradnej. Rozmery vzorky sú 7 x 
6 cm. Foto: M. Števko.

jemnošupinkovitým muskovitom. Identifikácia andaluzitu 
bola potvrdená pomocou PXRD. Spresnené mriežkové pa-
rametre andaluzitu z Veľkej Hradnej pre rombickú priesto-
rovú grupu Pnnm sú: a = 7,799(2) Å, b = 7,902(1) Å, c = 
5,557(2) Å, V = 342,46(2) Å3. Napriek skutočnosti, že blok 
nebol nájdený v primárnej pozícii je viac než pravdepodob-
né, že šošovka kremeňa s andaluzitom predstavuje produkt 
regionálnej metamorfózy. Tento nález rozširuje doterajšie 
poznatky o výskyte andaluzitu na území Slovenskej repub-
liky.
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rián Putiš, DrSc. (putis@fns.uniba.sk), doc. Martin Ondrej-
ka, PhD. (mondrejka@fns.uniba.sk), RNDr. Peter Ružička, 
PhD. (ruzicka@fns.uniba.sk), Mgr. Katarína Šarinová, PhD. 
(sarinova@fns.uniba.sk)

Program konferencie:

8.50 - Otvorenie mineralogicko-petrologickej konferen-
cie Petros (25. máj, 2017)

Pozvané prednášky 9.00-10.00 (25+5) (konvenori: P. Uher, 
M. Putiš)

Makovický E.: Red Imperial Porphyry - najdrahší orna-
mentálny kameň rímskeho impéria

Faryad S.W.: Variscan Orogeny in the Bohemian Mas-
sif, when the high-grade rocks formed?

10.20-12.20 (15+5) (konvenori: I. Petrík, I. Broska)

Uher P., Ondrejka M., Kohút M.: Evolution and diversi-
ty of REE minerals during Earth history: result of complex 
interactions between lithosphere and biosphere

Bačík P., Miyawaki R., Atencio D., Cámara F., Fridri-
chová J.: Nomenklatúra gadolinitovej superskupiny

Majzlan J., Kiefer S., Chovan M., Števko M.: Mineraló-
gia, chemické zloženie, štruktúry a fázové vzťahy komplex-
ných sulfoarzenidov a arzenidov z Dobšinej

Koděra P., Takács Á., Racek M., Šimko F., Luptáková 
J., Váczi T., Antal P.: Javorieit – nový minerál z inklúzií soľ-
ných tavenín Au-porfýrových systémov stredoslovenských 
neovulkanitov

Chovan M., Mikuš T., Žitňan P., Kubač A.: Sulfidy a te-
luridy Ag a Au z bane Rozália (Banská Hodruša)

Ozdín D.: Mineralógia a kryštalochémia supergénnych 
fosfátov na hydrotermálnych ložiskách Slovenska

12.20-14.00 obed

14.00-16.00 (15+5) (konvenori: M. Ondrejka, S. W. Fary-
ad)

Smolinski W., Gunia P., Natkaniec-Nowak L., Khac 
G.N., Dumańska-Słowik M., Heflik W., Van Anh P.T., Gola 
M.: Serpentine-wollastonite rocks from Sa Nghĩa (Kon 
Tum, Central Vietnam) – preliminary results

Putiš M., Li X.H., Nemec O., Balen D., Koller F.: Petro-

logic and zircon U–Pb SIMS geochronologic constraints of 
Permian extension and Cretaceous subduction in the Aus-
troalpine basement, Austria

Radvanec M., Shimobayashi N., Miyake A., Yoshida K., 
Hirajima T., Uher P.: An intermediate composition between 
diopside – jervisite and C-lattice of Na/Sc-rich clinopyro-
xene from blackwall in serpentinite body at Danková hill, 
Gemeric unit (Western Carpathians, Slovakia)

Spišiak J., Mikuš T., Chew D., Vetráková L., Siman P., 
Ferenc Š.: Dioritické horniny zo Železného (Nízke Tatry): 
petrológia a geochémia

Broska I., Petrík I., Kováč M., Hurai V.: Evolution of 
accessory titanite in granite pebbles from igneous to sedi-
mentary cycle

Vozárová A., Larionov A., Šarinová K., Vďačný M., 
Lepekhina E., Vozár J., Lvov P.: Hronicum Carboniferous 
- Permian sandstones: Detrital zircon U-Pb dating, deposi-
tional age and provenance (Western Carpathians, Slovakia)

16.30-18.10 (15+5) (konvenori: J.Spišiak, M.Putiš)

Konečný V., Konečný P.: Alkalický bazaltový vulkaniz-
mus na území južného Slovenska, analýza vulkanických fo-
riem, paleovulkanické rekonštrukcie

Kohút M.: Má bimodálna distribúcia monazitových ve-
kov hercýnskych granitov Západných Karpát reálny geolo-
gický základ?

Šimurková M., Ivan P.: Nález peralkalických felzických 
metavulkanitov v rakoveckej skupine gemerika – priamy 
dôkaz staropaleozoického kontinentálneho riftingu

Kopáčik R., Ferenc Š.: Uránová mineralizácia pri 
Brezne: predbežné výsledky výskumu

Šauša J., Ružička P., Mikuš T., Bačík P.: Zlato a granáty 
v aluviálnych náplavoch pri Kutture vo fínskom Laponsku

18.20 - Slávnostný večer s recepciou

Témy prezentácie posterov (16.00-16.30):

Fridrichová J., Bačík P., Ertl A., Wildner M., Dekan J., 
Miglierini M.: Kryštalochémia a Jahn-Tellerova deformácia 
oktaédra spôsobená prostredníctvom Mn3+ v červenom 
beryle z Utahu

Gajdošová M., Huraiová M., Hurai V., Konečný P.: In 
situ chemické datovanie nových akcesorických minerálov z 
ložiska Evate v Mozambiku

Prednášky, semináre, konferencie



30 ESEMESTNíK ,  Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti,  6 /1

Prednášky, semináre, konferencie

Tourmaline 2017, Czech Republic

Almost twenty years ago, the symposium Tourmaline 
1997 was held in the Czech Republic and brought together 
a large group of scientists studying the role of tourmaline 
in geological environments. The meeting marked the start 
of rapid development of our knowledge on tourmaline 
properties, stability, and the significance of its occurrence. 
Twenty years later, we invite scientists with interests in tour-
maline to the same place, to share their latest findings, start 
new collaborations, and broaden their knowledge on tour-
maline and the boron cycle in various geological systems.

The international symposium Tourmaline 2017 will co-
ver all aspects of tourmaline and associated borosilicate mi-
nerals: crystallography, mineralogy, petrology, spectrosco-
py, geochemistry, economic geology, and novel applications.

Organizers:

Milan Novák & Jan Cempírek (Masaryk University, 
Brno)

Scientific Board:

Ferdinando Bosi (Università di Roma – Sapienza)
Barbara Dutrow (Louisiana State University)
Darrell Henry (Louisiana State University)
Horst Marschall (Goethe-Universität Frankfurt am 

Main)
Robert Trumbull (GFZ Helmholtz Centre Potsdam)
Vincent Van Hinsberg (McGill University)

Venue:

Hotel Skalský dvůr, Nové Město na Moravě, Czech Re-
public

Time:

June 23-25, 2017 (conference)

June 26-28, 2017 (field trips)

Tourmaline 2017 keynote speakers and preliminary the-
mes:

Milan Novák – welcome and introduction to Tourma-
line 2017

Darrell Henry and Barbara Dutrow – Advances in tour-
maline made in the past 20 years

Ferdinando Bosi – Tourmaline structure, short-range 
order, and crystal chemistry

Eleanor Berryman – Experimental studies on tourma-
line

Andreas Ertl – Tetrahedral substitutions in tourmaline 
and their applications in petrology

Horst Marschall – Tourmaline isotope geochemistry

Vincent Van Hinsberg – Tourmaline trace-element ge-
ochemistry

Robert Trumbull – Tourmaline applications to ore sys-
tems

The final program including all oral and poster presen-
tations will be announced after the abstract submission de-
adline (by end of May).http://www.tourmaline2017.cz/

Kowalczyk J., Heflik W., Natkaniec-Nowak L., Wa-
chowiak J.: Extrusive basic rocks from Sierra de Bahoruco 
(S-W Dominican Republic) with its accompanying proces-
ses of transformation

Malíčková I., Fridrichová J., Bačík P., Illášová Ľ., Milov-
ská S.: Spektroskopické štúdium alexandritu

Nemec O., Huraiová M.: Detritické klinopyroxény z 
bazaltových pyroklastík južného Slovenska: mineralogická 
charakteristika a stanovenie PT podmienok vzniku

Ozdín D., Lásková K., Račko M.: Supergénne minerály 
hydrotermálnych mineralizácií v okolí Dobšinej

Polák Ľ.: Fe karbonáty z historického Fe ložiska Poniky-
-Holý vrch (severné veporikum)

Sobocký T., Ondrejka M.: Monazit-(Ce) a xenotím-(Y) 
v granitoch A-typu z transdanubika, oblasť Velence v Ma-
ďarsku: variácie v zložení a in situ chemické datovanie

Štubňa J., Illášová Ľ.: Vplyv tepla na zmenu farby vybra-
ných drahých kameňov
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Prednáškové popoludnie Predalpínska geológia Malých Karpát 
- súčasný stav poznania

Dňa 9. marca 2017 usporiadala Mineralogicko-geoche-
mická odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti 
a Slovenská mineralogická spoločnosť spoločné podujatie 
- prednáškové popoludnie na tému „Predalpínska geológia 
Malých Karpát - súčasný stav poznania. Cieľom podujatia 
bolo priblížiť poslucháčom súčasné pohľady na prealpín-
ske horninové komplexy Malých Karpát, a to z hľadiska 
ich geologickej stavby, litológie a petrológie hlavných typov 
hornín, metalogenetického vývoja a prítomných typov rud-
ných mineralizácií, ako aj z hľadiska minerálneho bohat-
stva týchto komplexov a nových nálezov minerálov v nich. 
V rámci prednáškového popoludnia odzneli nasledovné 
prednášky:

P. Ivan: Malé Karpaty - významná súčasť geologickej 
stavby Západných Karpát

P. Ivan: Metabazity perneckej a pezinskej skupiny Ma-

lých Karpát: pôvod a geodynamické prostredie vzniku

Š. Méres: Genéza metasedimentov perneckej a pezinskej 
skupiny Malých Karpát

M. Kohút: Variský granitoidný magmatizmus Malých 
Karpát

M. Chovan: Rudné mineralizácie Malých Karpát a ich 
zvetrávanie

D. Ozdín: Minerály Malých Karpát - súčasný stav po-
znatkov

Pre všetkých, ktorý sa memohli daného podujatia zú-
častniť, prinášame v ďaľšom stručné výťahy z prednesených 
prednášok

Malé Karpaty - významná súčasť geologickej stavby Západných Karpát

Peter Ivan1

V klasickom ponímaní predstavujú Malé Karpaty z geo-
logického hľadiska typické jadrové pohorie, ktoré sa skladá 
z predalpínskeho kryštalinického jadra a alpínskeho obalu. 
Jadro je budované predvrchnokarbónskymi metamorfitmi 
spoločne s granitoidmi, kým vrchnokarbónske až mezozo-
ické horniny obalu sú tvorené autochtónnou časťou a vyšší-
mi nasunutými alpínskymi príkrovmi, skladajúcimi sa pre-
važne z karbonátových hornín. Malé Karpaty predstavujú 
najzápadnejšiu časť Západných Karpát a z tohto dôvodu ich 
možno považovať za akýsi spojovací článok medzi Západ-
nými Karpatmi a Východnými Alpami. 

Špecifická geografická pozícia Malých Karpát spolu 
s  ich rudnými výskytmi, dobrou prístupnosťou a relatív-
nou blízkosťou k hlavnému mestu vtedajšej habsburgskej 
ríše boli zrejme príčinami, že ich geologický prieskum sa 
začal už v 18. storočí a prvá geologická mapa bola publiko-
vaná už na začiatku druhej polovice 19. storočia. Význam-
nými medzníkmi v poznávaní predalpínskych komplexov 
Malých Karpát boli najmä práce Koutka & Zoubka (1936), 
Cambela (1952, 1954, 1958, 1962) a najmä zostavenie geo-
logickej mapy 1: 50 000 (Maheľ et al. 1970).

Kryštalinikum Malých Karpát je tradične považova-
né za súčasť kryštalinika tatrika. V porovnaní s ostatnými 
tatrickými jadrami sa vyznačuje viacerými špecifikami, 
ku  ktorým patria najmä: (1) prítomnosť relatívne slabšie 
metamorfovaných hornín, (2) prítomnosť hornín primár-
ne bohatých na organickú hmotu, (3) výskyty karbonatic-
kých hornín (4) jasne intruzívny vzťah granitoidov voči 
plášťu a (5) rozšírené prejavy kontaktnej a periplutonickej 
metamorfózy. Aj pre tieto odlišnosti bolo neskôr začlenené 
do tzv. infratatrika, osobitej časti tatrika na jeho SZ okraji. 
Na rozdiel od pôvodných predstáv o autochtónnej pozícii 
kryštalinika Malých Karpát (Cambel 1962), je už neskôr 

1Katedra geochémie PRIF UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, ivan@fns.uniba.sk

považované za súčasť alpínskej príkrovovej stavby a radené 
do dvoch paleoalpínskych tektonických jednotiek: (1) bra-
tislavského príkrovu a (2) orešanského príkrovu (Plašienka 
a Putiš 1987; Putiš 1992)

Kryštalinikum Malých Karpát bolo prakticky až do sú-
časnosti chápané ako jeden litostratigrafický celok jednot-
nej genézy - pezinsko-pernecké kryštalinikum s regionál-
nou, litofaciálne mierne odlišnou jednotkou - harmónskou 
sériou (Cambel 1954). Pokusy o detailnejšie litostratigrafic-
ké členenie túto základnú ideu v princípe zachovávali (Putiš 
1987; Plašienka & Putiš 1987; Hovorka 1985).

V ostatných dvoch desaťročiach došlo v poznaní predal-
pínskych komplexov Malých Karpát k významnému pok-
roku, ktorý sa podarilo dosiahnuť najmä vďaka širokému 
uplatneniu geochemických a geochronologických metód 
výskumu. Hlavne na ich základe sa bolo kryštalinikum roz-
členené na dve geneticky odlišné litostratigrafické skupiny, 
spresnilo sa vekové zaradenie a pôvod jednotlivých horni-
nových komplexov, vrátane granitoidov. Preskúmané bolo 
zloženie minerálov hornín aj rudných ložísk a identifiko-
vané aj viaceré vzácne sa vyskytujúce minerály, napr. zo-
skupiny silikátov vanádu. Spolu s údajmi o ich izotopickom 
zložení a údajmi zo štúdia inklúzií prispeli k detailnejšiemu 
poznaniu metalogenézy ako aj k poznaniu procesov spoje-
ných s ich premenou v zóne zvetrávania. Všetky nové zis-
tenia jasne potvrdili unikátny charakter kryštalinika v Ma-
lých Karpatoch a jeho klúčový význam pre interpretáciu 
geologickej stavby celých Západných Karpát najmä vďaka 
novo odhalenými vzťahmi k litostratigrafickým jednotkám 
v iných oblastiach tohto regiónu. Príspevok k lepšiemu po-
znaniu geologickej stavby Malých Karpát predstavuje aj 
nová geologická mapa 1:50 000 (Polák, et al. 2012).
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V súčasnosti v predalpínskych komplexoch Malých 
Karpát sú rozlišované tri litostratigrafické celky: (1) pezin-
ská skupina, (2) pernecká skupina a (3) granitoidné masívy.

Pezinská skupina (Ivan et al. 2001; Ivan a Méres 2006) 
pozostáva prevažne z metamorfovaných sedimentov dro-
bového charakteru premenlivej primárnej zrnitosti a s va-
riabilnou prímesou organickej hmoty. Lokálne sa zacho-
vali znaky primárneho zvrstvenia. Horniny s prímesou 
organickej hmoty vystupujú v asociácii s jemnozrnnejšími 
metasedimentami, rovnako ako nepočetné drobné telesá 
metakarbonátov a metabazaltov. Zdroj materiálu klastic-
kých sedimentov mal zloženie blízke acídnym magmati-
tom, podliehal rýchlemu transportu a bol málo vytriedený 
Zloženie organickej hmoty ukazuje skôr na kontinentálny 
pôvod (Méres 2005). Vulkanická aktivita bola izochrónna 
so sedimentáciou karbonátov. Metabazalty sú geochemicky 
blízke vnútroplatňovýn kontinentálnym tholeiitom (CT). 
Horniny pezinskej skupiny boli postihnuté regionálnou 
(periplutonickou) a/alebo kontaktnou premenou rôznej 
intenzity. Klastické sedimenty boli premenené na fylity až 
ruly, prípadne na kontaktné škvrnité bridlice, metabazalty 
na amfibolity, karbonáty na mramory príp. erlány. Pezinská 
skupina predstavuje fragment výplne riftogénneho bazénu, 
ktorý sa utvoril pravdepodobne v tylovej zóne magmatic-
kého oblúka. Jej vek bol paleontologicky určený ako devón. 

Pernecká skupina (Ivan et al. 2001; Ivan a Méres 2006) 
je reprezentovaná komplexom metamorfovaných bázických 
magmatických hornín spolu s menším množstvom mete-
morfovaných sedimentov v jeho vrchnej časti. Primárnymi 
horninami metabazitov hlavne lávové prúdy bazaltov, dajky 
doleritov a tiež telesá gabier. Metasedimenty primárne tvo-
rili jemnozrnné kremité sedimenty striedajúce sa s ílovitými 
sedimentami, v oboch prípadoch často v rôznej miere obo-
hatenými o organický materiál. V sedimentoch boli spora-
dicky prítomné polohy synsedimentárnych stratiformných 
pyritových rúd cyperského typu. Geochemické charakte-
ristiky bázických magmatitov ich radia k normálnym príp. 
obohateným bazaltom oceánskych riftov (N-MORB resp. E-
-MORB). Metasedimenty majú všetky znaky hlbokooceán-
skych sedimentov. Na oceánsky pôvod poukazuje aj charak-
ter organickej hmoty. Na organickú hmotu sa viažu zvýšené 
obsahy V, Cr a U (Méres 2005). Horniny perneckej skupiny 
boli postihnuté viacnásobnou metamorfnou premenou, 
ktorá zmenila bázické magmatity na rôzne typy zelených 
bridlíc až amfibolitov, metasedimenty na metasilicity ako 
aj čierne, sericitické a amfibolické (aktinolitické) bridlice. 
Pernecká skupina predstavuje rozčlenenú (dismembered), 
neúplnú, metamorfovanú ofiolitovú sekvenciu. Pôvodne 
tvorila najvrchnejšiu časť oceánskej kôry dna oceánskeho 
bazénu, ktorý už bol v pomerne rozvinutom štádiu otvá-
rania. Vek perneckej skupiny bol predbežne datovaný ako 
devónsky (~370 Ma; Putiš et al. 2009). 

Granitoidné horniny kryštalinika Malých Karpát pat-
ria dvom masívom, bratislavskému a modranskému, ktoré 
reprezentujú dve samostatné, aj keď časove zhodné intrú-
zie spodnokarbónskeho veku (~350 Ma; napr. Kohút et al. 
2009; Uher et al. 2014). Prevládajúcim horninovým typom 
sú biotitické a muskovitovo-biotitické granodiority až gra-
nity, ale prítomné sú aj biotiticko-amfibolické diority a rôz-
ne typy aplitov a pegmatitov.

Vyčlenenie pezinskej a perneckej skupiny v Malých Kar-
patoch ako aj zistenie ich geodynamického prostredia vzni-
ku bolo významným podnetom k poznaniu mechanizmu 
variskej orogenézy v Západných Karpatoch. Obe uvedené 
litostratigrafické skupiny vznikli na rozdielnych miestach 
v odlišných geodynamických prostrediach, takže museli 
byť následne tektonicky zblížené ako výsledok skracovania 

priestoru a tvorby príkrovov. Vznik príkrovovej stavby sa 
udial už v období pred visé, nakoľko sú obe jednotky intru-
dované granitoidmi bratislavského a modranského masívu. 
Ide o prvý exaktne preukázaný prejav variskej príkrovovej 
stavby v Západných Karpatoch. V alpínskom období sa obe 
jednotky stali spoločne súčasťou novej alpínskej príkrovo-
vej stavby v podobe už spomínavých príkrovov bratislav-
ského a orešanského. 

Horniny pezinskej a perneckej skupiny boli zistené aj 
v južnej časti Považského Inovca ako aj v Suchom a Malej 
Magure a sú intrudované granitoidmi zhodného veku, ako 
v Malých Karpatoch. Táto skutočnosť plne podporuje vyčle-
nenie infratatrika ako osobitej oblasti líšiacej sa od zvyšku 
tatrika, kde predkarbónske komplexy kryštalinika sú hlbin-
ného, spodnokôrového pôvodu (Ivan a Méres 2015). 

V minulosti viacerí autori poukazovali na istú podob-
nosť kryštalinika Malých Karpát s paleozoickými komple-
xami gemerika. Novší výskum ich litológie ako aj geoche-
mických charakteristík metavulkanitov a metasedimetov 
túto skutočnosť do značnej miery miery potvrdzuje. Ek-
vivalentom pezinskej skupiny, pokiaľ ide o litologickú ná-
plň, typ sedimentov a ich pôvod, geochemický charakter 
metavulkanitov ako aj predpokladaný vek, je smrečinská 
skupina, považovaná pôvodne za spodnú časť rakoveckej 
skupiny, ako aj niektoré časti gelnickej skupiny. S pernec-
kou skupinou, ako zvyškom variskej oceánskej kôry sú ge-
neticky úzko späté ochtinská a zlatnícka skupina na severe 
gemerika, obsahujúce rovnaký oceánsky materiál. Všetky 
tieto tri litologické jednotky zvyškom po pôvodnom va-
riskom oceáne, ofiolitovou sutúrou a zrejme predstavovali 
jednotnú lineárnu štruktúru a až následne boli rozčlenené 
počas alpínskeho orogénu. Náväznosť litologických jedno-
tiek kryštalinika Malých Karpát na jednotky gemerika je 
významným faktom z hľadiska korelácie geologickej stavby 
Západných Karpát a Východných Álp, kde by paleozoické 
komplexy gemerika a infratatrika boli ekvivalentom vý-
chodoalpského Oberostalpínu. Túto skutočnosť plne pod-
poruje aj zhoda v inventári geodynamických prostredí pre 
porovnávané komplexy hornín v oboch regiónoch (Ivan a 
Méres 2015). 
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Metabazity perneckej a pezinskej skupiny Malých Karpát: pôvod a geodynamické 
prostredie vzniku

Peter Ivan1

Metabazity v kryštaliniku Malých Karpát majú v po-
rovnaní s ostatnými jadrovými pohoriami tatrika a vepo-
rika pomerne značné plošné rozšírenie. Sú súčasťou oboch 
v prítomných litostratigrafických jednotiek t.j. perneckej aj 
pezinskej skupiny, avšak ich kvantitatívne zastúpenie v nich 
je diametrálne odlišné. V perneckej skupine metabazity 
úplne dominujú a budujú prakticky súvislé územie medzi 
Pezinkom-Cajlou a Pernekom, v menšom rozsahu sa vyky-
tujú tiež medzi Dúbravkou a Borinkou a taktiež ako prvé 
stovky metrov veľké enklávy v bratislavskom granitoido-
vom masíve v nesúvislom pruhu medzi horárňou Kačín a 
Račou. V pezinskej skupine tvoria metabazity len drobné 
telesá o rozmeroch rádovo prvé desiatky metrov uložené 
v  metasedimentoch. Ich výskyt je sústredený do oblasti 
medzi Harmóniou a Dubovou, malé telieska sú známe aj 
pri Píle-Papierničke. 

Metabazity v oboch litostratigrafických skupinách pet-
rograficky zodpovedajú zeleným bridliciam až amfibolitom. 
Metamorfná premena je veľmi intenzívna, takže primárne 
textúry a štruktúry sa zachovali len fantómovo a vo veľmi 
obmedzenom rozsahu, čo sťažuje identifikáciu primárnych 
typov hornín ako aj pôvodného geologického charakteru ich 
telies. Na základe detailného makroskopického a mikrosko-
pického štúdia sa podarilo zistiť, že prevažná časť metabazi-
tov perneckej skupiny pôvodne predstavovala lávové prúdy 
bazaltov vylievajúcich sa do vodného prostredia. Našli sa 
znaky rýchleho chladnutia ako prejavy intenzívnej dezin-
tergrácie pôvodnej lávy, jemnozrnný až sklovitý predmeta-
morfný charakter časti hornín, relikty intersertálnej ale aj 
subofitickej štruktúry, dokonca aj možné náznaky pôvodnej 
prítomnosti poduškových láv. Pomerne hojne sú zastúpe-
né aj abysálne izotropné metagabrá, ktoré sa dajú rozoznať 
často aj makroskopicky podľa prítomných veľkých živcov a 
do rôznej miery zachovalej gabrovej štruktúry. Metabazal-
ty sú miestami pretínané žilami subvulkanických doleritov 
až gabrodoleritov, metagabrá zasa žilami metabazaltov až 
metadoleritov (Ivan, 2009). Malá časť metabazitov pernec-
kej skupiny je však sedimentárneho pôvodu. Dôkazom sú 
reliktne zachované sedimentárne textúry ako striedanie sa 
tenkých polôh amfibolických hornín (označovaných nie 
vždy správne aj ako aktinolitické bridlice) s evidentnými 
metasedimentami typu metasilicitov alebo čiernych fylitov 
bohatých na organickú hmotu. Predstavujú zrejme materiál 
alterovaných a dezintegrovaných bazaltov a často vystupujú 
spolu s polohami stratiformých pyritových rúd. 

Metabazity pezinskej skupiny sú vo väčšine prípadov 
makroskopicky nerozlišiteľné od metabazaltov perneckej 
skupiny, v časti prípadov sú však rozdiely markantné. Pri-
márne boli tvorené subvulkanickými aj efuzívnymi typmi 
bazaltov, pričom vulkanizmus bol izochrónny so sedimen-
táciou karbonátov, od ktorých sa bazalty vylievali. Dôka-
zom sú lokálne zachovalé pôvodné hyaloklastity tmelené 
karbonátom alebo výskyt spenených typov s početnými 
mandľami vyplnenými karbonátom. V časti masívnych 
typov sa zachovali náznaky pôvodnej porfyrickej štruktú-
ry s výrastlicami mafických minerálov, ako rarita dokon-
ca metapikrity primárne kumulatívne obohatené o olivín. 
Subvulkanické typy metabazaltov majú reliktne zachovalé 
náznaky ofitickej štruktúry.

1Katedra geochémie PRIF UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, ivan@fns.uniba.sk

Minerálne asociácie metabazitov v oboch litostratigra-
fických jednotkách sú reprezentované prakticky výlučne 
metamorfnými minerálmi, pričom je zrejmý polygénny 
charakter metamorfnej premeny. Hlavnými horninotvorný-
mi minerálmi sú amfibol, plagioklas (albit), klinozoizit/epi-
dot, v menšej miere sa vykytujú aj titanit, magnetit, ilmenit, 
karbonát, prípadne biotit. Miestami pozorovať intenzívnu 
impregnáciu pyritom. Zloženie amfibolu je veľmi premen-
livé v závislosti od stupňa metamorfnej premeny. Pomerne 
často pozorovať zonálnu stavbu amfibolu. Prejavy najstar-
šej metamorfózy sa zachovali zriedkavo v metagabrách ako 
jadrá kryštaloblastov amfibolu tvorené vyššie teplotným 
hnedým pargasitickým amfibolom. V metabazaltoch aj 
v  metagabrách sa tiež ojedinele vyskytujú bezfarebné ho-
rečnaté aktinolity ako relikty pravdepodobne prehnit-pum-
pellyitového metamorfného štádia, po ktorom nasledovala 
metamorfóza periplutonického štádia. Mala premenlivú in-
tenzitu od fácie zelených bridlíc až po vyššiu amfibolitovú 
fáciu. Nárast hodnôt Ti, AlIV a (Na+K)A k okrajom zonál-
nych amfibolov je dôkazom rastúcej teploty. V závislosti od 
dosiahnutej teploty sa tvoria amfiboly zložením zodpoveda-
júce aktinolitom, magnéziohornblendom, tschermakitom 
alebo pargasitom. Najvyššiu termalitu dosiahla premena 
v blízkosti kontaktov granitoidmi modranského masívu. 
V Harmónii, bezprostredne na styku s granodioritom sú 
zachovalé znaky kontaktnej premeny s reliktným zeleným 
hercynitom. Výraznej premene v podobe silnej silicifikácie 
podľahol aj metapikrit, ležiaci v metasedimentoch silne pre-
niknutých aplitickými žilami. Má zachované relikty mag-
matického chromitu, ale po mafických silikátoch zostalo len 
menšie množstvo chloritu alebo fuchsitu. Metabazalty ako 
perneckej, tak aj pezinskej skupiny sú často prežilnené rud-
nými žilami pyritu primárne sprevádzaného kremeňom, 
karbonátom a albitom. Mocnosť týchto žíl dosahuje výni-
močne až niekoľko dm a pri intenzívnejšej metamorfnej 
premene podliehajú skarnizácii.

Metabazity perneckej a pezinskej skupiny sa výrazne 
odlišujú svojimi geochemickými charakteristikami a isté 
regionálne rozdiely boli zaznamenané aj v rámci samot-
nej perneckej skupiny. Obsahy pri metamorfóze relatívne 
nepohyblivých hlavných prvkov, ako sú Ti a Al, jasne in-
dikujú, že bazaltová magma, z ktorej vznikali metabazity 
perneckej skupiny, podliehala frakčnej kryštalizácii. Plagio-
klas sa kumuloval v gabrách, pričom časť metabazaltov bola 
o ne ochudobnená. Variácie v obsahoch stopových prvkov, 
ako je Ni a Cr naznačujú v niektorých prípadoch aj frak-
cionáciu olivínu. Obsahy stopových prvkov skupín REE a 
HFSE, ktoré sú pri metamorfóze prakticky nepohyblivé, po-
ukazujú v prípade metabazaltov perneckej skupiny na ich 
blízkosť k bazaltom stredooceánskych riftov (MORB). Kým 
v oblasti medzi Pezinkom a Pernekom pripomínajú typicky 
oceánske N-MORB (normálne), sú výskyty na JZ Malých 
Karpát bližšie k typu E-MORB (obohatenému). Metagabrá 
a metagabroidy sú odvodené od magmy zodpovedajúcej N-
-MORB (Ivan 2009; Ivan a Méres 2015). Na oceánsky pô-
vod metabazitov perneckej skupiny poukazuje aj izotopické 
zloženie Nd typické pre oceánsky ochudobnený plášťový 
zdroj (εNd370 ≈ +9; Ivan et al. 2007). Vek metabazitov bol 
predbežne datovaný ako devónsky (~370 mil. r.; Putiš et al. 
2009).
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Úplne odlišné charakteristiky ukazujú metabazalty pe-
zinskej skupiny. Sú v porovnaní s predchádzajúcimi obo-
hatené o prvky vstupujúce pri tavení plášťa prednostne 
do  vznikajúcej bazaltovej magmy (inkompatibilné prvky) 
ako sú Ti, Zr, Th, Nb, Ta a ľahké prvky skupiny vzácnych 
zemín (LREE). To spolu s diferencovaným obohatením 
LREE/HREE ukazuje na odlišný plášťový zdroj a teda aj 
na odlišné geodynamické prostredie vzniku. Výrazné variá-
cie v obsahu Ni a Cr ukazujú na frakcionáciu olivínu, čoho 
dôkazom je aj prítomnosť metapikritov predstavujúcich oli-
vínový kumulát. Metabazalty pezinskej skupiny sú svojimi 
charakteristikami blízke vnútroplatňovým bazaltom typu 
oceánskych ostrovov (OIB) ako tholeiitovým tak aj alkalic-
kým. Náznaky kôrovej kontaminácie u tholeiitových typov 
ich približujú ku kontinentálnym tholeiitom (CT), ktoré 
spolu s alkalickými bazaltmi sú typické pre kontinentálne 
rifty (Ivan 2009). Odlišný charakter ich plášťového zdroja 
potvrdzujú aj izotopy Nd (εNd370 ≈ +3; Ivan et al. 2007). 
Je významné však uviesť, že metabazalt so zhodnými cha-
rakteristikami bol zistený ako dajka pretínajúca metagabro 
perneckej skupiny v doline Vydrice. Vek metabazaltov je 
možné určiť podľa paleontologicky stanoveného veku kar-
bonátov, do ktorých sa vylievali, ako (spodno)devónsky.

Zhrnutím terénnych, petrografických aj geochemic-
kých údajov o metabazitoch kryštalinika Malých Karpát a 
poznatkov o litológii sprievodných hornín možno dospieť 
k jednoznačnému záveru, že metabazity perneckej a pez-
inskej skupiny patria k dvom geneticky rozdielnym typom, 
ktoré boli generované v úplne odlišnom geodynamickom 
prostredí (oceán vs. kontinentálny rift) a teda ich súčas-
né spoločné vystupovanie je len výsledkom dodatočného 
tektonického zblíženia. Pernecká skupina s vysoko domi-
nujúcimi bázickými magmatitmi predstavovala pôvodne 
vrchnú časť profilu oceánskej kôry. Potvrdzuje to aj typic-
ky oceánsky abysálny charakter sedimentov v jej najvyššej 
časti (Méres 2005) a izotopické zloženie síry sulfidickej 
mineralizácie cyperského typu v nich (cf. Kantor, 1974). 
Z geologických pomerov je zrejmé, že súčasnej pozícii pred-
stavuje doskovité teleso – príkrov, tvorený nekompletnou, 
rozčlenenou a metamorfovanou ofiolitovou sekvenciou 
(Ivan 2009). Metabazalty pezinskej skupiny vyznačujúce 
sa typicky vnútroplatňovými charakteristikami penetrovali 
sedimentárnu sekvenciu, ktorej zdrojom bol zrejme acídny 
magmatický materiál znášaný do sedimentárneho bazénu 
bez výraznejšieho triedenia z tektonicky aktívnej oblasti 
priľahlej pevniny (Méres 2005). Uvedené pomery indikujú 
prostredie aktívneho kontinentálneho riftu, ktorý pravde-
podobne predchádzal otvoreniu bazénu s oceánskou kôrou. 
Zvyšky tohto bazénu sa zachovali v perneckej skupine.

Geodynamický vývoj podobný záznamu z kryštalinika 
Malých Karpát nachádzame aj v paleozoických jednotkách 
gemerika. Metabazalty s geochemickými charakteristika-
mi blízkymi CT resp. OIT, ktoré sú tiež pravdepodobne 
devónskeho veku, sú prítomné v gelnickej, smrečinskej či 
rakoveckej skupine a súčasne je tu zastúpený aj acídny vul-
kanoklastický materiál v sprievodných metasedimentoch. 
Oceánske horniny typu metabazaltov, metadoleritov aj me-
tagabier, predbežne datované taktiež ako devón (~385 mil. 
r.; Putiš et al. 2007), sú prítomné ako príkrov či materiál me-
lánže v zlatníckej a ochtinskej skupine, ktoré samé sú prav-
depodobne spodnokarbónskeho veku (Ivan a Méres 2012). 
Metamorfná premena metabazitov v ochtinskej skupine je 
prakticky identická s premenou metabazitov pozorovanou 
v perneckej skupine na JZ okraji Malých Karpát. Takáto 
zhoda nie je náhodná, ale možno oprávnene predpokladať, 
že ide o pôvodne jednotný súbor litostratigrafických jedno-
tiek a ich súčasná pozícia je len výsledok alpínskej tektoge-
nézy (Ivan & Méres 2015). Ak analyzujeme geodynamické 
prostredia, v ktorých sa jednotlivé jednotky pravdepodobne 
sformovali, zistíme, že tu máme zachytené všetky význam-
né udalosti počiatočných fáz variského orogénu v Západ-
ných Karpatoch – prechod od ordovického akréčneho oro-
génu cez silúrsko-spodnodevónsky kontinentálny rifting až 
po devónsky oceán a jeho uzatváranie v spodnom karbóne.
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Variský granitoidný magmatizmus Malých Karpát

Milan Kohút1

Aj keď oblasť Malých Karpát (MK) bola zobrazená 
na prvej geognostickej mape z územia Slovenska (Staszic, 
1815), ide skôr len geografické zobrazenie odlišujúce nížiny 
a pohoria. Prvou reálnou geologickou mapou MK v zmysle 
Smith (1815) je až mapa Kornhubera (1865) vydaná pri prí-
ležitosti kongresu Uhorskej lekárskej a prírodovednej spo-
ločnosti v Bratislave (Verein für Naturkunde zu Presburg). 
Na mape v rámci kryštalinika sú odlíšené: granity, diority, 
granitizované ruly „protogin“ a ruly. Mapový obraz kryš-
talinika MK sa následne nezmenil v mape Beck a Vetters 
(1904), až v mape Koutek a Zoubek (1936), keď autori 

1Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava

v  rámci magmatitov odlíšili: diority, granity a pegmatity, 
kým medzi metamorfitmi vyčlenili: ruly, fylity a amfiboli-
ty. Výrazným posunom v mapovom obraze MK bola mapa 
Maheľa (1972) s mapovaním kryštalinika B. Cambelom 
(1953 – 1959), ktorý vyčlenil v bratislavskom masíve: dvoj-
sľudové granity až granodiority (bratislavský typ), pegma-
titmi/aplitmi bohaté granodiority, biotitické granodiority; 
jemnozrnné biotitické granitoidy a leukokrátne granity; 
kým v modranskom masíve odlíšil: biotitické granodiority 
(modranský typ), autometamorfované deriváty a dvojsľudo-
vé granitoidy; ako aj diority a pegmatity v oboch masívoch. 
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Petrológiou granitoidov MK sa zaoberali práce: Cambel et 
al., (1980, 1981, 1982, 1984, 1985); Petrík (1982); Vilinovič 
(1981); Vilinovič a Petrík (1984); so sumárnym spracova-
ním v monografii Cambel a Vilinovič (1987). Datovanie 
granitoidov MK prezentujú práce: Kantor (1959, 1961); 
Bagdasarjan et al. (1977, 1982, 1983); Cambel et al. (1977, 
1979, 1980, 1990); Ščerbak et al. (1988). Rb/Sr datovanie 
MK granitoidov prinieslo rozdielne veky medzi 347 ±4 mil. 
r. až 324 ± 8 mil. r., kým datovanie zirkónov konvenčnou 
U-Pb metódou stanovilo vek magmatizmu nepresahujú-
ci 320 mil. r., čomu čiastočne odporovali veky chladnutia 
muskovitov a biotitov v K/Ar systéme 348 ~ 334 Ma. Nové 
mapovanie granitoidov MK realizované na ŠGÚDŠ v ro-
koch 2007 – 2010 (Polák et al. 2011) prezentuje bratislavský 
masív ako zonálny s viacerými typmi biotitických a dvoj-
sľudných granodioritov až granitov, drobno- až stredno-
-zrnných, ako aj porfyrických variet, pričom obraz dioritov 
sa prebral z mapy Maheľ a Cambel (1972). Ojedinelé izoto-
pické charakteristiky (Rb/Sr, Sm/Nd, O, Li, Lu/Hf) granito-
idov MK možno nájsť v prácach Kohút et al. (1999), Kohút 
a Nabelek (2008), Magna et al. (2010) a Kohút (2011). Nové 
datovanie U-Th-Pb zirkónov na SHRIMP-e s vekmi 355 ±5 
mil. r. pre bratislavský masív, resp. 347 ±4 mil. r. modranský 
masív (Kohút et al. 2009) vyvrátilo dlhoročnú paradigmu 
o odlišnom veku variských S-typových (350 ~ 330 mil. r.) 
a I-typových (310 ~ 300 mil. r.) granitoidov ZK. Podobne 
bodové datovanie monazitov granitoidných hornín MK na 
EMP poskytlo CHIME vek 353 ±2 mil. r. (Uher et al. 2014), 
avšak analýza jednotlivých údajov v širokom intervale bo-
dových vekov 400 ~ 300 mil. r. indikuje aj dve oddelené 
magmatické udalosti pred cca. 373 ~ 360 mil. r. resp. 338 ~ 
332 mil. r.. Zosumarizujúc vyššie uvedené predpokladáme, 
že granitoidy Malých Kárpát sa tavili zo spodnokôrového 
materiálu pri subdukčných procesoch pred 365 ~ 355 mil. r. 
a následne sa parciálne natavili pri variskej kolízii pred 338 
~ 332 mil. r.. Špecifická geografická pozícia Malých Karpát 
spolu s ich rudnými výskytmi, dobrou prístupnosťou a rela-
tívnou blízkosťou k hlavnému mestu vtedajšej habsburgskej 
ríše boli zrejme príčinami, že ich geologický prieskum sa 
začal už v 18. storočí a prvá geologická mapa bola publiko-
vaná už na začiatku druhej polovice 19. storočia. Význam-
nými medzníkmi v poznávaní predalpínskych komplexov 
Malých Karpát boli najmä práce Koutka a Zoubka (1936), 
Cambela (1952, 1954, 1958, 1962) a najmä zostavenie geo-
logickej mapy 1: 50 000 (Maheľ et al. 1970).

Kryštalinikum Malých Karpát je tradične považova-
né za súčasť kryštalinika tatrika. V porovnaní s ostatnými 
tatrickými jadrami sa vyznačuje viacerými špecifikami, 
ku  ktorým patria najmä: (1) prítomnosť relatívne slabšie 
metamorfovaných hornín, (2) prítomnosť hornín primár-
ne bohatých na organickú hmotu, (3) výskyty karbonatic-
kých hornín (4) jasne intruzívny vzťah granitoidov voči 
plášťu a (5) rozšírené prejavy kontaktnej a periplutonickej 
metamorfózy. Aj pre tieto odlišnosti bolo neskôr začlenené 
do tzv. infratatrika, osobitej časti tatrika na jeho SZ okraji. 
Na rozdiel od pôvodných predstáv o autochtónnej pozícii 
kryštalinika Malých Karpát (Cambel 1962), je už neskôr 
považované za súčasť alpínskej príkrovovej stavby a radené 
do dvoch paleoalpínskych tektonických jednotiek: (1) bra-
tislavského príkrovu a (2) orešanského príkrovu (Plašienka 
a Putiš 1987; Putiš 1992)

Kryštalinikum Malých Karpát bolo prakticky až do sú-
časnosti chápané ako jeden litostratigrafický celok jednot-
nej genézy - pezinsko-pernecké kryštalinikum s regionál-
nou, litofaciálne mierne odlišnou jednotkou - harmónskou 
sériou (Cambel 1954). Pokusy o detailnejšie litostratigrafic-
ké členenie túto základnú ideu v princípe zachovávali (Putiš 
1987; Plašienka a Putiš 1987; Hovorka 1985).

V ostatných dvoch desaťročiach došlo v poznaní predal-
pínskych komplexov Malých Karpát k významnému pok-
roku, ktorý sa podarilo dosiahnuť najmä vďaka širokému 
uplatneniu geochemických a geochronologických metód 
výskumu. Hlavne na ich základe sa bolo kryštalinikum roz-
členené na dve geneticky odlišné litostratigrafické skupiny, 
spresnilo sa vekové zaradenie a pôvod jednotlivých horni-
nových komplexov, vrátane granitoidov. Preskúmané bolo 
zloženie minerálov hornín aj rudných ložísk a identifikova-
né aj viaceré vzácne sa vyskytujúce minerály, napr. zo sku-
piny silikátov vanádu. Spolu s údajmi o ich izotopickom 
zložení a údajmi zo štúdia inklúzií prispeli k detailnejšiemu 
poznaniu metalogenézy ako aj k poznaniu procesov spoje-
ných s ich premenou v zóne zvetrávania. Všetky nové zis-
tenia jasne potvrdili unikátny charakter kryštalinika v Ma-
lých Karpatoch a jeho klúčový význam pre interpretáciu 
geologickej stavby celých Západných Karpát najmä vďaka 
novo odhalenými vzťahmi k litostratigrafickým jednotkám 
v iných oblastiach tohto regiónu. Príspevok k lepšiemu po-
znaniu geologickej stavby Malých Karpát predstavuje aj 
nová geologická mapa 1:50 000 (Polák, et al. 2012).

Rudné mineralizácie Malých Karpát a ich zvetrávanie

Martin Chovan1

V Malých Karpatoch sa vyčleňujú tieto typy rudných 
mineralizácií: 1- stratiformná (vulkanicko-sedimentárna, 
metamorfovaná) a v rámci nej pyritovo-pyrotitová a 2 - hyd-
rotermálna a v rámci nej molybdenitová, zlatá, antimonito-
vá, sideritová a kremeňovo sulfidická, sfaleritovo-galenitová 
(Chovan et al. 2006). 1 - stratiformné, pyritové zrudnenie 
je geneticky späté s paleozoickým bázickým submarinným 
vulkanizmom a vyskytuje sa najčastejšie v čiernych bridli-
ciach, ktoré tvoria polohy v metatufoch a metatufitoch. Zis-
tené hodnoty δ34S = 8 až -20 ‰. svedčia o tom, že v pyritoch 
stratiformných rúd sa mimoriadne silne uplatnila síra bio-
génneho pôvodu, produkovaná sulfát redukujúcimi bakté-
riami. Tento typ mineralizácie možno priradiť k ložiskám 
typu VMS. 2. hydrotermálna mineralizácia - molybdenito-

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 84215 
Bratislava; chovan@fns.uniba.sk 

vá bola v Malých Karpatoch opísaný vo variskom granite 
na lokalitách Trojárová, Kuchyňa a Harmónia. V Nízkych 
Tatrách na podobných výskytoch bol vek molybdenitu 
Re/Os metodou stanovený na 342,5 ± 3,8 miliónov ro-
kov. Zlatá mineralizácia vystupuje v granite pri Limbachu. 
Na kremenných žilách sa vyskytuje okrem viditeľného zlata 
aj pyrit a arzenopyrit, galenit, sfalerit, bournonit, chalko-
pyrit a striebronosný tetraedrit sú zriedkavé. Obsah zlata 
v  hrubších žilách do 1 m bol až 10 g/t. Neviditeľné zlato 
v arzenopyrite a pyrite sa vyskytuje v tých istých štruktú-
rach v   čiernych bridliciach ako antimonitové zrudnenie. 
Zlatom bohaté sú najmä okrajové časti zonálnych kryštálov 
arzenopyritu, kde sa obsah zlata pohybuje v priemere oko-
lo 120 g/t. Meranie na ionovej mikrosonde (SIMS) ukáza-
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lo, že Au je v arzenopyrite roptýlené a tiež koncentrované 
do  zhlukov, kde je zvýšený aj obsah arzenu. To je hlavne 
na puklinách v krystaloch asp. Na synchrotrone sa zároveň 
zistilo, že zlato je v metalickej forme. Podľa všetkeho teda 
ide o zhluky nanočastíc zlata (Majzlan et al. 2010a). Odha-
duje sa, že v okolí Pezinka (Sirkova, Kolársky vrch, Trojáro-
vá) sa nachádza asi 8,5 ton zlata (invisible gold), ktoré čaká 
na  priaznivý vývoj ekonomiky ťažby zlata. Antimonitová 
mineralizácia vytvára polohy v čiernych bridliciach. Tento 
typ mineralizácie bol v dvadsiatom storočí intenzívne ťaže-
ný, napriek tomu na ložisku ostali nevydobyté zásoby rúd. 
Mineralizácia má neobvyklú asociáciu minerálov. Okrem 
najčastejšieho antimonitu je pomerne bežný berthierit a 
tiež gudmundit, antimón a Sb oxidy. Štúdiom fluidných in-
klúzií v antimonite (IČ svetlo) sa zistilo, že salinita roztokov 
sa približuje k nulovým hodnotám, a zrážanie antimonitu 
bolo vyvolané vpádom meteorickej vody do hydrotermál-
neho systému. Nízke homogenizačné teploty inklúzií (100-
170 °C), index kryštalinity illitu z illitovo-karbonátovej 
alteračnej zóny okolo antimonitových žíl (185-250 °C) in-
dikujú teplotu vzniku antimonitu v intervale 100 – 200 °C. 
Asociácia pyrotit-antimón je stabilná nad 280 °C, gudmun-
dit-pyrotit asociácia pod 280 °C. V závislosti od znižovania 
teploty následne kryštalizuje berthierit a antimonit. S kle-
sajúcou teplotou a zvýšenou fugacitou kyslíka kryštalizuje 
kermezit a Sb-oxidy (valentinit, senarmontit). Výsledné 
izotopové zloženie δ34S (2 až -3 ‰) odráža zmes nemodi-
fikovaného morského sulfátu a sedimentárnej sulfidickej 
síry. Zastúpenie sedimentárnej sulfidickej síry bolo v Ma-
lých Karpatoch vyššie ako v Nízkych Tatrách. Hodnoty δ18O 
sú medzi 0 a 6 ‰ V-SMOW. Tieto hodnoty interpretujeme 
ako zmes tvorenú meteorickou vodou so zápornými hod-
notami δ18O, a izotopicky ťažkou vodou hĺbinného pôvo-
du. Hodnoty δ13C sa pohybujú medzi –13 a –15 ‰ V-PDB, 
čo zodpovedá zmesi ťažšieho uhlíka (napr. magmatického) 
s organickým uhlíkom (Chovan et al. 2006). Izotopové zlo-
ženie Pb indikuje jeho kôrový a orogénny pôvod. Hetero-
genita hodnôt môže znamenať mixing fluid počas vzniku 
žilných mineralizácií, Pb bolo vyluhované z granitických a 
metasedimentárnych okolitých hornín (Andráš et al. 2010). 
Charakteristická hydrotermálna premena hornín je seri-
citizácia a karbonaitizácia. Študované boli izotopy K-Ar z 
illitu z hydrotermálnych alteračných zón. Dve vzorky po-
skytli stredno až vrchnojurský vek (172-179 mil. r.). Pred-
staviteľom sideritovej a kremeňovo sulfidickej mineralizácie 
v Malých Karpatoch je ložisko Častá. V karbonátovej mi-
neralizácii je najstarším minerálom siderit, ďalšie generácie 
tvoria karbonáty dolomit-ankeritového radu. Prítomný je aj 
magnetit a hematit. Silikátová mineralizácia - „alpské žily“ 
sú tvorené kremeňom a karbonátmi, najmä Fe-dolomitom, 
zriedkavejší je albit. Chamosit poskytol teplotu kryštalizá-
cie 254 °C. Akcesopricky sú prítomné zirkon, apatit, mona-
zit, datovanie monazitu nebolo úspešné. Sulfidická mine-
ralizácie je vyvinutá v troch štádiách: 1/ pyrit, gersdorffit, 
arzenopyrit 2/ tetraedrit, chalkopyrit, Cu-Pb-Bi sulfosoli 
bizmutit-aikinit, meneghinit, bizmut 3/ sfalerit, galenit, bo-
ulangerit, bournonit. Sfaleritovo-galenitová mineralizácia je 
známa z lokalit Pernek-Pod Babou, Svätodušná a Marianka. 
Rudné mineralizácie sú vyvinuté na kremeňových žilách a 
šošovkách v prostredí metamorfovaných (fylity až ruly), 
pôvodne paleozoických pelitických a psamitických hornín. 
Hlavným rudným minerálom je sfalerit (s vysokým obsa-
hom Fe), často doprevádzaný bežným galenitom, striebro-
nosným tetraedritom a sulfosoľami Pb-Sb - bournonitom, 
boulangeritom a meneghinitom. Striebro na týchto ložis-
kách obsahuje tetraedrit, na ložisku Pernek - Pod Babou, 

má tetraedrit - freibergit obsah Ag od 9,6 do 30,7 hm. %, 
v Marianke (Kubač et al. 2014) od 11,49 do 17,32 hm. %. 
Na lokalite Pod Babou, aj v Marianke nízka salinita fluid 
(0,1-15 hm. % NaCl), ako aj nízke homogenizačné teploty 
poukazujú na významný vplyv meteorickej vody. Sfalerit 
z lok. Pod Babou je obohatený o ľahší izotop síry v porovna-
ní so sfaleritom z ostatných jadrových pohorí, zvlášť z Níz-
kych Tatier. Pre tento typ sfaleritu predpokladáme teploty 
kryštalizácie medzi 150-200 °C. Vzhľadom na geologické 
prostredie a Th, salinitu a izotopy S možno uvažovať o vul-
kano-sedimentárnom vzniku týchto mineralizácií (VMS, 
SEDEX) . 

Rudné mineralizácie najintenzívnejšie zvetrávajú 
v  opustených banských dielach a na úložiskách odpadu 
po ťažbe. Zistilo sa, že As sa v odkaliskách, v močiaroch a 
aluviálnych sedimentioch v okolí ložiska hromadí v oran-
žových železitých okroch a viaže sa hlavne na hydrooxidy 
železa, ferrihydrit a goethit zatiaľ čo antimón vytvára aj sa-
mostatný minerál tripuhyit (Lalinská-Voleková et al. 2012). 
Materiál odkalísk v Pezinku obsahuje 4,8 hm. % Fe, 0,66 
hm. % Sb a 0,6 hm. % As. Vypočítalo sa, že na odklaiskách 
je viac ako 6 000 ton Sb, okolo 5 700 ton As, čo odpovedá asi 
12 900 ton arsenopyritu a teda okolo1300 kg zlata vo for-
me neviditeľného zlata (Majzlan et al. 2010b). Odkaliská, 
ktoré sú dnes hlavným zdrojom znečistenia okolia toxický-
mi prvkami by bolo ideálne považovať za zdroj antimónu 
a zlata. Pri prípadnom obnovení ťažby primárnych rúd je 
nevyhnutné počítať aj s nákladmi na vybudovanie špeciál-
nych filtrov, alebo stabilizovať As pri úprave rudy, čím sa vý-
znamne zníži riziko znečistenia okolia toxickým odpadom. 
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Minerály Malých Karpát – súčasný stav poznatkov

Daniel Ozdín1

Od svojho času základnej publikácie o mineralógii hyd-
rotermálnych ložísk v Malých Karpatoch (Cambel 1959) 
uplynulo takmer 60 rokov. Odvtedy však nevznikla žiadna 
významnejšia súborná vedecká práca, ktorá by sa zaoberala 
mineralógiou tohto územia. Nástupom nových moderných 
analytických techník však odvtedy došlo k opisu množstva 
nových minerálov a za ostatných 30 rokov značne pokročil 
aj genetický výskum spojený s datovaním minerálov, štú-
diom fluidných inklúzií, interpretácii izotopických údajov 
ako aj ďalšie geochemické a enviromentálne práce. V tomto 
abstrakte sa pokúsim poukázať na najvýznamnejšie obajvy 
a poznatky o mineráloch Malých Karpát (MK) najmä z po-
sledných cca 30 rokov. Všetky minerály Malých Karpát je 
možné zaradiť do nasledovných skupín: 

1. Minerály magmatických hornín

2. Minerály pegmatitov a aplitov

3. Minerály metamorfovaných hornín

4. Minerály skarnov a kontaktne metamorfovaných hor-
nín

5. Minerály sedimentárnych hornín

6. Minerály žíl alpského typu

7. Minerály hydrotermálnych mineralizácií

8. Supergénne minerály

9. Minerály meteoritov

1. V oblasti mineralógie magmatických hornín MK boli 
získané najmä poznatky z datovania monazitu a zirkónu 
grantoidných hornín a tiež kryštalochemická charakteris-
tiky týchto minerálov (napr. Kohút et al. 2009; Uher et al. 
2014). Unikátne výsledky sa dosiahli výskumom porfyric-
kého dioritu v širšej oblasti vrchu Kalvária v Bratislave, naj-
mä z Okánikovej ulice (Ozdín et al. 2007), ktorý sa podarilo 
aj zadatovať. Diorit je tvorený predovšetkým pargasitom a 
magneziohornblendom, albitom minerálmi epidotovej sku-
piny (epidot, klinozoisit, allanit-(Ce)) a ďalšími minerálmi. 
Väčšina poznatkov by mala byť v blízkom čase publikovaná 
v komplexnom článku o tomto diorite. V paleobazaltoch sa 
podrobný mineralogický výskum robil v lomoch pri Sološ-
nici a Lošonci, kde boli bližšie charakterizované najmä pro-
dukty postvulkanickej SiO2 mineralizácie (Hornáček 1983) 
a alpinotypné mineralizácie s epidotom, datolitom, talkom/
stevensitom a pumpelyitom (Bačík et al. 2011; Hornáček 
1983, Uher et al. 2010). Ferenc a Rojkovič (2001) charakte-
rizovali Cu-sulfidickú mineralizáciu reprezentovanú borni-
tom, digenitom, chalkozínom a vzácnym idaitom.

2. Veľký rozmach minerlogických poznatkov nastal naj-
mä v 21. storočí v oblasti štúdia pegmatitov, ktoré v oblasti 
Bratislavy sú v súčasnosti najpreštudovanejšími lokalitami 
na Slovensku (spolu s pegmatitom pri Moravanoch nad 
Váhom v Považskom Inovci). Väčšina prác bola venovaná 
kryštalochémii berylu (Fridrichová et al. 2016; Gargulák a 

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 84215 
Bratislava; ozdin@fns.uniba.sk 

Vaněk 1989; Ozdín 2010; Uher 2000; Uher et al. 2010), ktorý 
bol skúmaný mnohými analytickými metódami a patrí tak 
analyticky k najpreštudovanejším minerálom v Karpatoch 
a tiež malokarpatské beryly patria k najpreštudovanejším 
brylom na svete. Významné boli aj objavy prvých výskytov 
na Slovensku ďalších minerálov berýlia – fenakitu a ber-
tranditu (Ozdín 2000; Uher a Chudík 2014), o ktorých sa 
pred vyše 20 rokmi ani neuvažovalo, že by sa v slovenských 
pegmatitoch mohli vyskytovať. Veľký prínos priniesli naj-
mä práce v oblasti štúdia kryštalochémie a evolúcie Nb-Ta 
minerálov v pegmatitoch MK (napr. Chudík a Uher 2009; 
Chudík et al. 2011; Uher a Chudík 2014; Uher et al. 1994, 
2007), odkiaľ boli opísané columbit-(Fe), tantalit-(Fe), co-
lumbit-(Mn), tantalit-(Mn), ferowodginit, ferotapiolit, ixio-
lit, fluórkalciomikrolit, mikrolit a uránmikrolit. V pegmati-
toch Bratislavy sa tiež podarilo charakterizovať „eukamptit“ 
a biotit (annit) z Rösslerovho lomu (Uher, pers. inf.). Prvý-
krát sa tiež podarilo v slovenských pegmatitoch na lokalite 
Bratislava – Dúbravka (Švábsky vrch) identifikovať mine-
rály bizmutu (bizmut, bizmutit, bizmit; Števko et al. 2012).

3. Medzi minerálmi metamorfovaných hornín význam-
nejšie poznatky nastali v oblasti štúdia staurolitu (Dyda 
1980, 1981, 2000). Okrem objavenia najväčších slovenských 
staurolitov pri Limbachu, si zasluhuje pozornosť najmä vý-
skum staurolitu z lokality Hrubá pleš. Tento staurolit bol 
jeden z prvých slovenských minerálov, na ktorých bola vy-
užitá mikrotomografia (Vojtko et al. 2011).

4. Mineralógia skarnov a kontaktne metamorfovaných 
hornín bola dlhodobo v oblasti Malých Karpát v úzadí štú-
dia hydrotermálnych mineralizácií, granitoidov a pegma-
titov. Svetovo významným nálezom bol opis V-Cr granátu 
goldmanitu (Uher et al. 1994, 2008) a neskôr aj jedny z pr-
vých lokalít na svete veľmi vzácnych minerálov zo skupiny 
epidotu – muchinitu a dissakisitu-(La) (Bačík a Uher 2010). 
V súčasnosti prebieha intenzívny mineralogický výskum na 
skarnových lokalitách Dubová, Modra – Harmónia a Bra-
tislava – Veľká Baňa, kde sa významným spôsom rozširujú 
poznatky v oblasti minerálneho zloženia týchto kontaktne 
metamorfovaných hornín (Ružička 2010; Ružička et al. 
2013; Bilohuščin a Pukančík 2015).

5. V štúdiu mineralogických poznatkov minerálov sedi-
mentárnych hornín boli podrobne preskúmané rôzne SiO2 
formy v silicifikovaných drevách pri Častkovciach a boli 
identifikované aj pôvodné stromy, ktoré boli silicifikované 
(Pinus). Bol to prvý podrobný výskum týchto mineraloidov 
na Západnom Slovensku (Mesiarkinová et al. 2009). Záro-
veň v 80-tych a 90-tych rokoch 20. storočia boli objavené 
výskyty sadrovcových ruží pri Rohožníku a Devínskej No-
vej Vsi. Obzvlášť významný bol výskyt sadrovcov z Rohož-
níka, kde nezriedka sa v sadrovcoch našli bádenské ulitníky. 
Je to jeden z ojedinelých výskytov minerálov a fosílií na Slo-
vensku.

6. Ešte niekoľko desaťročí sa minerály žíl alpského typu 
vôbec nespomínali v súvislosti s Malými Karpatmi. Dnes už 
boli opísané klasická alpská paragenéza s makroskopickým 
ihlicovitým rutilom, fluórapatitom, titanitom a ďalšími mi-
nerálmi; axinitová paragenéza s feroaxinitom, aktinolitom, 
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albitom, magnetitom, epidotom atď. pri Limbachu (Vrána 
1966; Ozdín et al. 2006), zeolitová paragenéza s natrolitom 
a analcímom pri Pezinku (Ozdín et al. 2008), turmalínová 
paragenéza s magneziofoititom, dravitom, klinochlórom a 
muskovitom pri Limbachu (Uher et al. 2009). Výnimoč-
ným poznatkom bolo tiež v posledných rokoch zistenie, 
že kremeňovo-kalcitové žily v karbonátových horninách 
v okolí hradu Pajštún sú veľmi zriedkavou formou žíl alp-
ského typu (Pakšiová a Ozdín 2011; Ozdín 2017). Boli tiež 
charakterizované teploty homogenizácie fluidných inklúzií 
z kremeňa a vzácne formy tzv. fant´pmpvého kremeňa, kde 
sivé kryštály kremeňa sú pravdepodobne sfarbované sub-
mikroskopickými inklúziami dolomitu.

7. Hydrotermálne mineralizácie boli študované najmä 
v Častej, Marianke (Kubač et al. 2014), Limbachu, Pezinku 
a Perneku. Na konci 90-tych rokov sa ustálil názor o prevaž-
ne primárnom pôvode kermezitu a valentinitu, boli objave-
né najväčšie akumulácie antimónu v Karpatoch, najväčšie 
kryštály gudmunditu aj berthieritu na Slovensku (Ozdín 
2012; Ozdín et al. 2008; Uher et al. 2000). Historicko-mine-
ralogickým výskumom sa zistilo, že zdanlivo nepodstatný 
pôvodne sekundárny minerál sénarmontit je primárnym 
minerálom a v 19. storočí to bol v čase jeho opisu druhý vý-
skyt na svete a prvý nález v Európe (Ozdín 2012). Vedecké 
poznatky výrazne napredovali aj v prípade charakteristiky a 
objavu jediného typového minerálu z Malých Karpát scha-
farzikitu (Sejkora et al. 2004, 2007), ktorý bol preanalyzova-
ný modernými analytickými metódami. 

8. Supergénne minerály sú posledných 25 rokov na Slo-
vensku často študovanými minerálmi a výnimočné vedecké 
poznatky neobišli ani Malé Karpaty. Ešte v 80-tych rokoch 
bol v Pezinku objavený a analyzovaný vzácny Sb-Fe silikát 
chapmanit (Polák 1983, 1988). Neskôr boli zistené aj vzácny 
hydroxid Na-Sb mopungit (Majzlan et al. 2016) a tripuhy-
it (Majzlan et al. 2011). Svetovým nálezom bolo objavenie 
veľmi vzácneho brandholzitu najskôr v Perneku v asociácii 
so sírou a minerálmi skupiny roméitu (Sejkora et al. 2010; 
Frost et al. 2009) a neskôr aj v Pezinku (Majzlan et al. 2016; 
Števko et al., 2012), kde sa nachádza dodnes najväčšia kon-
centrácia tohto recentne vzniknutého minerálu na svete. 
V  roku 2006 bola na Slovensku – v Bratislave, prvýkrát 
podrobne opísaná trosková lokalita antropogénnych super-
génnych minerálov – chlórargyritu, atacamitu, brochantitu 
a linaritu (Ozdín a Gregor 2006) podobná svetoznámym 
lokalitám najmä v Taliansku a Grécku. Minerály sa našli v 
keltských téglikoch a dávkovacích platničkách na Ventúr-
skej a Panskej ul.

9. V roku 2012 bol objavený prvý meteorit v Malých 
Karpatoch pri Smoleniciach. Mal hmotnosť takmer 14 kg a 
bol zaradený medzi jemné oktaedrity skupiny IV. Z mine-
rálov obsahuje železo, tenit, troilit a daubréelit (Gargulák a 
Ozdín 2014).
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Recenzie a upútavky na knihy

V úvodných slovách mojej re-
cenzie, ako býva dobrým zvykom, 
chcem pochváliť iniciatívu autora, 
ktorý sa pokúsil vytvoriť komplex-
né encyklopedické dielo o drahých 
kameňoch. Uvedomujem si, že 
to bola úloha časovo a psychicky 
náročná. Skôr ako začnem detail-
ne analyzovať obsahovú stránku 
knižnej novinky, uvediem čo je 
encyklopédia podľa Encyklope-
dického ústav SAV: Encyklopédia, 
lexikón alebo náučný slovník je 
dielo odbornej literatúry zhŕňajúce 
v abecednom usporiadaní základ-
né poznatky jedného alebo všetkých 
vedných odborov s cieľom poskytnúť 
čo najširšiemu okruhu používateľov 
čo najzrozumiteľnejší výklad princí-
pov, zákonov, pojmov, javov, reálií a 
súvislostí medzi nimi. Zdroj: http://
www.encyclopaedia.sk/index.ph-
p?option=com_content&view=ar-
ticle&id=3:co-je-encyklopedia&ca-
tid=3:o-encyklopedii&Itemid=3 

Definíciu encyklopédie som po-
važoval za potrebné uviesť, aby som 

nepodarilo získať. Všetky fotografie 
vytvoril autor sám, pričom niektoré 
ukážky mu poskytli osoby, ktorých 
mená sú v knihe uvedené. Na konci 
publikácie je zoznam použitých a 
odporúčaných literárnych zdrojov, 
identifikačné tabuľky a register. 

Autor v poďakovaní uvádza 
osobné a profesionálne komplikácie 
súvisiace s vydaním knihy, ktoré nie 
sú pre nezainteresovaného čitateľa 
vhodné. Vetné formulácie navo-
dzujú dojem zatrpknutosti autora 
voči nepriazni osudu, ktorý ho po-
stretol. Deklarovaný profesionálny 
gemológ, ako vyplýva z marketin-
govej kampane knižnej publikácie, 
by mal riešiť úskalia nezaujatým 
postojom. Autor v poďakovaní po-
užíva narážky, kritické slovné spoje-
nia, ktorými chcel pravdepodobne 
navodiť podprahovú emocionálnu 
spolupatričnosť, čo čitateľa rušivým 
spôsobom môže skôr odpútať ako 
pritiahnuť do sveta drahých kame-
ňov. Týmito slovami nechcem spo-
chybňovať odbornosť autora, ktoré-

ho osobne nepoznám, ale upozorňujem na reakciu, ktorú 
vo mne vyvolali uvedené skutočnosti. Rozporuplne až ten-
denčne vyznievajú konkrétne poďakovania rôznym ľudom, 
ktoré sú zbytočne detailne opísané. Autor na záver poďako-
vania uviedol svoju internetovú stránku, kde sa prezentuje 
ako nezávislý súdny znalec a koncesovaný odhadca šperkov, 
drahých kameňov ako aj oprávnený brusič drahých kame-
ňov. Realizuje spoplatnené vzdelávacie gemologické kurzy. 
Do svojho profesionálneho portfólia nezabudol zdôrazniť, 
že od roku 1994 pravidelne absolvuje korešpondenčné zna-
lostné testy GIA (Gemological Institute of America, Gems 
& Gemology Challenge). Principiálna otázka je v tom, či 
sa dá objektívne hodnotiť miera profesionality na základe 
absolvovaných korešpondenčných testov. Môj názor z po-
hľadu vysokoškolského pedagóga je nasledovný. Ak pri-
pustíme, že profesionalita sa plnohodnotne dá nadobudnúť 
cez virtuálne internetové testovanie, v tom prípade sa reálne 
vzdelávacie aktivity v školách stávajú zbytočné a hrozí im 
zánik. Sme pripravení znášať riziká vyplývajúce zo straty 
reálneho vzdelávania? Vymeníme reálne poznatky za vir-
tuálne? 

V úvodných slovách predhovoru sa autor odvoláva 
na  nedostatok knižných publikácií o drahých kameňoch. 
Nevidím to tak jednostranne. Na českom knižnom trhu sú 
v podobnej obsahovej kvalite dostupné z posledných rokov 
nasledovné tituly: 

Ďuďa R, Rejl L (2016) Svět drahých kamenů. 5. Vyd. Vy-
davateľstvo Granit, Praha

Mařík, K., 2016: Encyklopedie drahých kamenů. Proč jsou drahé kameny tak drahé. 
Nakladatelství PLOT, Praha, 296 s.

Peter Ružička1

mal na pamäti všeobecne platné atribúty pri objektívnom 
hodnotení autorovej publikácie. V nasledujúcich vetách 
uvediem faktografické informácie týkajúce sa encyklopé-
die drahých kameňov. Podľa obsahu encyklopédia začína 
poďakovaním, predhovorom a úvodom. V rámci úvodu 
je objasnený princíp kategorizácie drahých kameňov a vy-
svetlenie kritérií zvolených pri opise jednotlivých druhov. 
V encyklopédii je opísaných 240 druhov drahých kameňov, 
ktoré sú rozdelené do 5 kategórii podľa frekvencie použí-
vania a vzácnosti. Jednotlivé druhy drahých kameňov sú 
charakterizované podľa univerzálnej šablóny. Textová časť 
pozostáva z názvu, uvedených numerických hodnôt tvrdo-
sti, pomenovania kryštálovej sústavy, chemického vzorca, 
hodnotami špecifickej hmotnosti, indexu lomu a dvojlomu, 
nasleduje pleochroizmus, disperzia a magnetická suscep-
tibilita. Slovný opisu pokračuje uvedením obchodných 
názvov, slovným vyjadrením farby, abecedne zoradených 
nálezísk, genetických aspektov výskytu, opisu špecifických 
znakov (inklúzie, optické efekty vrátane fluorescencie), veľ-
kosti, unikátov, imitácií a odlíšenia. Nasleduje opis použitia, 
syntéz a úprav do klenotníckej kvality. Rubrika starostlivosť 
a čistenie objasňuje princípy ošetrovania a ochrany pred 
rôznymi vplyvmi súvisiacimi s nosením drahých kameňov 
v šperkoch. Obrazovú súčasť encyklopédie tvorí viac ako 
750 pôvodných fotografií drahých kameňov v jednotnej 
grafickej úprave, ktorá je doplnená o piktogramy tvorené 
farebnými ukážkami brúsených tvarov s ich slovným alebo 
numerickým normalizovaným vyjadrením doplnené infor-
matívnymi údajmi o cenách za 1 karát (0,2 g) v amerických 
dolároch. Autor sa ospravedlňuje za absenciu obrazových 
ukážok niektorých druhov drahých kameňov, ktoré sa mu 

1 Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, 842 15 
Bratislava, ruzicka@fns.uniba.sk
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Hanus R, Hanusová I (2014) Drahé kameny z pohledu 
restaurátora a klenotníka. 2. Vyd. Vydavateľstvo Granit, 
Praha

Bonewitz RL (2014) Drahé kameny. Český preklad. Vy-
davateľstvo Knižní klub, Praha

Pagel-Theisen V (2010) Diamanty - Příručka hodnoce-
ní diamantů. 2. Vyd. Český preklad. Vydavateľstvo Impres-
sum, Praha

Kritickými slovami autor hodnotí popularizačné akti-
vity v kontexte dokumentárnych filmov s geologickou te-
matikou en bloc. Z autorových vyjadrení sa dá vyčítať, že 
používa slovné techniky manipulácie, ktorými chce strnúť 
na seba pozornosť cez prizmu drahých kameňov. Argumen-
tuje rôznymi ťažkosťami, ktoré sprevádzajú zberateľstvo 
drahých kameňov, čiže jeho vety opäť pôsobia skôr negatív-
ne a odstrašujúco, ako pozitívne a priťahujúco. Do akej mie-
ry jeho tzv. úprimná taktika zaujme čitateľa je diskutabilné. 
Každý začínajúci zberateľ má právo na vlastnej koži zažiť 
svoje pozitívne, ale aj negatívne pocity spojené s drahými 
kameňmi, aby mohol reálne bilancovať nadobudnuté skú-
senosti. Dobrým, podľa mojej mienky, sa stáva autor vtedy, 
keď sa herecky vloží do zápalistého rozprávania autentic-
kých príbehov s pútavou dejovo líniou, ktorá má gradačný 
charakter ako inteligentný detektívny román. Myslím si, 
že skúsený gemológ, by mal mať v talóne pútavé príbehy 
zo života, ktoré by rozhodne viac pozitívne zaúčinkovali na 
psychiku čitateľa, ako kritický postoj, ktorý som si na úvod-
ných stranách encyklopédie prečítal, napriek tomu, že sám 
autor na konci predhovoru deklaruje svojimi vyjadreniami 
populárno-náučné zameranie encyklopédie. 

V úvode autor píše, že chce čitateľom priblížiť postupy, 
ktorými sa dajú stanoviť jednotlivé vlastnosti drahých ka-
meňov a následne aj ceny, ktoré vyjadrujú ich klenotnícku 
hodnotu. Napísané vyjadrenie, ale sám autor čiastočne po-
piera tým, že na konci predhovoru sa dištancuje od uvede-
ných cien, za ktoré nepreberá žiadnu zodpovednosť. Autor 
používa v slovných vyjadreniach zahmlievanie typu en-
cyklopédia nie je určovací kľúč, cenník drahých kameňov, 
učebnica brúsených kameňov, ale len odkrýva cesty, vedúce 
k týmto cieľom. Encyklopédia podľa slov autora poskytuje 
jednotný a prehľadný komplex informácií o každom druhu 
drahého kameňa v písanej, tabuľkovej a obrazovej podobe, 
tak aby plnila populárno-náučnú úlohu. 

Terminologická poznámka v rámci úvodu sa vzťahuje 
na slovo simulant, ktoré použil autor na konci druhej vety 
uvedenej na str. 15 a následne aj na str. 17. Pre úplnosť uvá-
dzam znenie konkrétnej priamej citácie „Musí brát v potaz 
neustále vznikající syntetické a upravované drahé kameny a 
jejich imitace a simulanty, jakož i určení a zařazení přírod-
ních novinek“. Veta sama o sebe je antagonistická. Ak autor 
vo vete uvádza slovo imitácia aj simulant ako dva samostat-
né plnohodnotné termíny, ktoré nepovažuje za synonymá, 
bolo by na mieste vysvetliť ich význam. V českej a sloven-
skej gemológii, pri maximálnej zhovievavosti, je použitie 
termínu simulant minimálne neštandardné až nevhodné. 
Pojem simulant sa vo výkladových slovníkoch slovenského 
a českého jazyka výlučne spája s človekom, ktorý predstiera 
najčastejšie chorobu, čo všetci poznáme a logicky pripúš-
ťame. Výklad slova simulant v kontexte drahých kameňov 
zatiaľ nemáme a podľa môjho názoru ani nemusíme mať. 
Namiesto simulanta je odborne korektný termín imitácia 
v slovenskom význame napodobnenina a v českom napo-
dobenina. Pre doplnenie uvádzam, že termín simulant je 
prevzatý z anglického slovného spojenia Simulated Gemsto-
nes. Na internetovej stránke: https://www.gemsociety.org/
article/just-ask-jeff-what-is-the-difference-between-man-
-made-created-and-synthetic-materials/ nájdete objasne-
nie tohto slovného spojenia, ktoré uvádzam v originálnom 

znení: Gemstones synthesized in a lab to imitate natural sto-
nes are called simulated gemstones or simulants. However, 
not all simulants are synthetic. Glass pieces and assembled 
stones like doublets and triplets are often used to simulate na-
tural gems. Sometimes, one kind of natural gemstone can be 
presented as another kind. For example, a garnet doublet may 
be cut to look like a ruby. (Sometimes, gems are sold by using 
misleading names). Regardless of its origins, a simulated gem-
stone is a piece intended to “look like” another gemstone. A 
close gemological analysis would reveal what it really is. Si-
mulants are also called imitations, faux, and fakes. While a 
garnet simulating a ruby may be a real garnet, it’s a fake ruby. 
Some vendors may be honest about selling simulants. Others 
may not disclose what the gem truly is. Buyer beware. K 
uvedenému vyjadreniu pridávam svoj komentár. V prvom 
rade, ak pristúpime k prebratiu zahraničnej gemologickej 
terminológie v plnom rozsahu, musíme si uvedomiť, aký 
to bude mať dosah na náš štátny jazyk. Na základe toho je 
potrebné akékoľvek zavádzajúce alternatívne jazykové výz-
namy cudzích slov a novotvarov konzultovať s odborníkmi 
z jazykovedného ústavu, aby nedošlo k zmätočnému výkla-
du a tým k vytváraniu kontroverzných situácii. Myslím si, že 
nepotrebujeme za každú cenu preberať všetky alternatívne 
pojmy, ktoré môžu vyvolávať nelogické vyjadrenia, ako je to 
v tomto prípade. Ak zoberieme do úvahy, že je to alternatív-
ny pojem, ktorý sa dá vyjadriť aj zaužívanými a odborne ak-
ceptovanými termínmi ako sú syntetické kamene alebo imi-
tácie, nemusíme vnášať chaos pridávaním pre slovenčinu a 
češtinu nelogického pojmu simulant. Dodávam, že termín 
imitácia môžeme chápať ako nadradený, ktorý jasne vysti-
huje, že sa jedná o napodobneninu/napodobeninu, ktorá 
vystihuje vlastnosti vzoru, predlohy, originálu, čiže prírod-
ného drahého kameňa. Do tohto nadradeného pojmu patrí 
aj podstata výroby syntetických (umelých) kameňov, ktorá 
vychádza z analogického chemického zloženia prírodných 
drahých kameňov. 

Autor za drahé kamene považuje minerály, ktoré dosa-
hujú gemologickú kvalitu s klenotníckym využitím, ale aj 
zberateľsky cenné kusy s vedeckým potenciálom bez kle-
notníckeho využitia. Rozdelenie drahých kameňov je v en-
cyklopédii postavené na obľube a použití v klenotníckom 
priemysle, pričom zohľadňuje aj vzácnosť výskytu v prírode 
v súvislosti so zberateľským záujmom. Na základe týchto 
atribútov autor rozdelil drahé kamene do 5 kategórií. Jed-
notlivé druhy sú zoradené vzostupne podľa tvrdosti. Spra-
covanie a zlúčenie SiO2 fáz pod súhrnným názvom kremeň, 
autor obhajuje tým, že z jeho gemologického pohľadu je to 
prijateľnejšie, pričom sa odvoláva na určitú mieru toleran-
cie mineralógov. S tým priamo súvisí na str. 112 zmätok, 
ktorý autor spôsobil v systematickej časti encyklopédie 
vytvorením skupiny amorfných variet kremeňa, do ktorej 
kategorizoval opál, obsidián, prírodné sklá a tektity. Také-
to zaradenie je mineralogicky neprípustné, gemológiu ne-
vynímajúc. Opál je samostatný druh, napriek tomu, že má 
príbuzné chemické zloženie ako kremeň. V prípade, ak by 
autor rozdelil kremene na kryštalické a kryptokryštalické 
je to korektné, ale určite sa ťažko dá tolerovať aj zaradenie 
amorfnej fázy – opálu pod jednotné označenie kremeň. 
Obsidián opisovaný na str. 121 patrí do skupiny prírodných 
skiel, konkrétne ide o vulkanické sklo, ktoré je horninou 
petrograficky klasifikovanou ako sklovitý ekvivalent zlo-
žením blízky ryolitu patriaci do skupiny granitu. V tomto 
smere nie sú prípustné žiadne klasifikačné výnimky vrátane 
gemologických. Rovnako tektity uvádzané na str. 124 patria 
do skupiny prírodných skiel, ktoré vznikali počas impaktnej 
metamorfózy pri dopade meteoritov na zemský povrch. 

Štatisticky v rámci kategorizácie drahých kameňov v en-
cyklopédii autor zaradil 54 druhov bežných drahých ka-
meňov, 44 druhov menej bežných až vzácnych, 24 druhov 
vzácnych až zberateľsky významných, 43 druhov zberateľ-
ských až raritných a 75 raritných až ojedinelých. Ku kate-
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gorizácii autora mám pripomienku súvisiacu v prelínaním 
sa pojmov medzi jednotlivými kategóriami, čím vzniká ne-
súlad medzi výskytom v prírode, klenotníckym využitím a 
zberateľstvom drahých kameňov. Vysvetľujúce vyjadrenia 
významov jednotlivých kategórií sú nejasné, nelogické a 
vytvárajú zmätočný stav. 

Kategorizácia mala by jasne koncipovaná, aby začínajú-
ci gemológovia a zberatelia dostali zrozumiteľné a spoľah-
livé informácie. Nielen, že sa kategórie prekrývajú, ale aj 
ich označenia sú jazykovo zavádzajúce, napr. slovo raritný 
môžeme synonymicky nahradiť slovami zriedkavý alebo 
vzácny. Podobne slovo ojedinelý synonymne nahradzuje 
slovo zriedkavý, čím sa logicky anuluje význam autorom 
uvádzaných kategórií drahých kameňov. Z toho vyplýva, 
že jazykovo korektné a pre čitateľov jasné kategorizovanie 
drahých kameňov malo byť do troch skupín: 1 – bežne 
dostupné, 2 – zberateľsky významné, 3 – raritné (zriedka-
vé, ojedinelé, vzácne). Pri vysvetľovaní kategorizácií autor 
v prípade diamantu, tvrdí že sa jedná o bežne dostupný dra-
hý kameň, čo v tomto smere je pravdou, ale na druhej strane 
v zapätí bagatelizuje jeho postavenie v gemologickej hierar-
chii tvrdením, že sa jedná o umelo finančne nadhodnote-
nú obchodnú komoditu. Podobné vyjadrenia autor uvádza 
aj pri opise diamantu na str. 38. Všeobecne známy fakt, že 
diamanty majú vysoký investičný potenciál, ktorý im ľudia 
od nepamäti prisudzujú, je jedinou garanciou finančnej sta-
bility v krízových situáciách národného hospodárstva, rov-
nako ako v prípade zlata a ostatných drahých kovov a pre-
to, z  tohto titulu je akékoľvek spochybňovanie nenáležité, 
hlavne pre čitateľov, ktorí očakávajú zo strany profesionál-
neho gemológa potvrdzujúce stanoviská ich predpokladov 
viazaných na cenovú stabilitu drahých kameňov, z pohľadu 
takmer bezrizikových investícii. Nezabúdajme na fakt, že ak 
sa devalvuje papierová štátna mena, jedinou záchranou zo-
stávajú nehnuteľnosti, starožitnosti vrátane umeleckých diel 
a svetovo garantované ceny drahých kameňov a kovov vo 
funkcii univerzálneho platidla kdekoľvek na planéte Zem. 
Filozofické polemizovanie subjektívnych predstáv jednot-
livca v knižných publikáciách encyklopedického formátu je 
nevhodné, pretože vytvára riziko zavádzania čitateľa, ktorý 
si osvojí a preberie myšlienky autora za svoje, čím sa stotož-
ní so zaujatým názorom na úkor vlastných myšlienok. 

Autor svoje kritické poznámky v texte smeruje na po-
ukazovanie neaktuálnych informácii z pohľadu súčasnosti, 
čo podporuje tvrdeniami o revidovaní numerických hodnôt 
vybraných vlastností drahých kameňov ako aj jeho predpo-
kladom, že zostavil tabuľky vlastností, ktoré sú podľa slov 
autora pravdepodobne komplexne prvýkrát prezentované. 
Odvoláva sa, že všetky gemologické postupy, opisy a vý-
sledky vrátane terminológie sú odvodené z medzinárodne 
uznávaných pravidiel GIA. Zároveň upozorňuje na povin-
nosť bezvýhradnej akceptácie anglickej terminológie, ktorú 
autor považuje za uznávaný medzinárodný normatív. Kriti-
zuje komicky vyznievajúce preklady do češtiny nepreložiteľ-
ných pojmov, ktoré sa v gemológii nemôžu používať. Nasle-
dujú ďalšie alibistické vyjadrenia autora na str. 18, ktorými 
sa obhajuje, že nevysvetľuje význam základných pojmov, čo 
je neprípustné vo vzťahu k zameraniu publikácie, ktorá má 
paradoxne populárno-náučný charakter. Odvoláva sa, že 
sami čitatelia si majú hľadať v slovníkoch význam termí-
nov, čím jasne deklaruje svoje autorské zlyhanie. Keďže sa 
nejedná o odbornú monografiu, tak vysvetľovanie pojmov 
pre laickú verejnosť je povinnosťou autora, pretože je sú-
časťou náučného procesu vzdelávania amatérskych gemo-
lógov, ktorým je kniha prednostne určená. Autor okrajovo 
uvádza princípy jednotlivých fyzikálno-optických vlastnos-
tí bez  konkretizovania metodických krokov ich stanove-
nia, ktoré majú rozhodujúce postavenie v identifikačnom 
procese drahých kameňov. Pri názvoch drahých kameňov 
na str. 21 uvádza kontroverzné vyjadrenie, že čitatelia majú 
rešpektovať dobu vzniku názvov a odosobniť sa od vplyvu 

súčasných jazykových a hovorových pravidiel. Naopak, som 
presvedčený, že tak ako autor sám pripomína progresívne 
trendy v identifikačných metódach, rovnako treba mať 
na  pamäti aktualizáciu odborného aj komerčného názvo-
slovia drahých kameňov. Pri obchodných názvoch druhov 
a ich variet, ktoré podľa slov autora nemajú platný český ek-
vivalent uvádza kurzívou pôvodný anglický názov. V zapätí 
dodáva, že rozsah knihy nedovoľuje poskytnúť čitateľom 
viac podrobností, pretože predpokladá, že čitateľ základné 
poznatky Keby autor venoval viac energie detailom v zmys-
le poskytnúť čitateľom komplexný a vyvážený informačný 
prehľad, určite by nemusel voliť ospravedlňujúce slovné 
spojenia. Namiesto 240 druhov drahých kameňov, mohol 
zúžiť výber na tie najdostupnejšie, ktoré sú na stredoeuróp-
skom trhu k dispozícii pre zberateľov a amatérskych gemo-
lógov, ako na druhy, za ktorými sú zberateľskí labužníci nú-
tení vycestovať do exotických krajín, na vzdialené svetové 
burzy a navštíviť privátne zbierky. 

Do kategórie bežných kameňov autor zaradil diamant, 
korund (rubín, zafír), chryzoberyl (alexandrit), topás, beryl 
a jeho gemologické variety, spinel s varietami, gemologické 
druhy granátu a turmalínu, kremeň a jeho variety, vráta-
ne opálov, prírodné sklá, zirkón, olivín, spodumen a jeho 
variety, zoisit s gemologickými varietami a fluorit. K tejto 
kategórii mám pár poznámok. Opisy jednotlivých druhov 
sú dosť rozsiahle. Pri replikách obrázkov svetovo známych 
diamantov chýbajú citačné zdroje, odkiaľ autor obrázky 
prebral. Rovnako to platí pri vyobrazení niektorých dra-
hých kameňov zo svetových lokalít. Oceňujem snahu au-
tora o  pridanie noviniek napr. pezzottait (varieta berylu), 
umbalit (granát, varieta pyropu), tsilaisit (turmalín, varieta 
elbaitu). Na str. 132 v prípade dunitu, bolo potrebné jed-
noznačne uviesť, že ide o monominerálnu formu peridoti-
tu, čo je magmatická ultrabázická (ultramafická) hornina, 
pozostávajúca takmer výhradne z minerálov skupiny oliví-
nu, aby nedošlo k omylu, že sa jedná o varietu minerálneho 
druhu. 

V kategórii menej bežné až vzácne kamene je opísaný 
fenakit, danburit, cordierit (sekaninait), diaspor, andaluzit 
s varietami viridín a chiastolit, gemologické druhy živcov, 
diopsid a jeho variety, brazilianit, skapolit, titanit, apa-
tit, sfalerit, sillimanit, axinit, kornerupín, epidot, kasiterit, 
vesuvianit, petalit, prehnit, sugilit, amblygonit, enstatit, 
kyanit, scheelit, bastnäsit-Ce, smithsonit, rodochrozit, ce-
lestín, ceruzit, kalcit a ulexit. Pri niektorých vyobrazeniach 
drahých kameňov rovnako ako v predchádzajúcej kategó-
rii chýbajú zdrojové citácie prebratých ukážok. Na str. 148 
je uvedený neplatný názov iolit, ktorý je synonymom pre 
cordierit. Sekaninait je Fe-analóg cordieritu. Pri živcoch 
na str. 152 si treba uvedomiť, že ide o skupinový názov pre 
draselné a sodno-vápenaté živce nazývané plagioklasy. Au-
tor pri vysvetľovaní pojmu živce sa neobratne odvoláva na 
genetické a nomenklatúrne komplikácie, pričom tvrdí, že 
mnohé pramene rozdeľujú živce podľa vlastných predstáv. 
Neviem, aké hodnoverné pramene autor použil, ale nemys-
lím si, že je klasifikácia živcov komplikovaná. Autor ďalej 
píše, že ku komplikovanosti a zmätkom prispieva neobyčaj-
né množstvo synoným a odrodových mien, ktoré sa často 
prekrývajú a preto autor zvolil tie odrody, ktoré sú pre ge-
mologickú prax vžité. Z autorových vyjadrení vyplýva, že 
pravdepodobne neabsolvoval klasické mineralogické vzde-
lávanie, pretože ak by prešiel prednáškami so systematickej 
mineralógie a kryštalochémie silikátov určite by sa vyjad-
roval na profesionálnej úrovni. Jeho slová len potvrdzujú 
skutočnosť, že korešpondenčné testovanie virtuálneho cha-
rakteru zjavne nestačí na dosiahnutie požadovanej profe-
sionalizácie. Bez spájania súvislostí do celkov nám uniká 
podstata základných poznatkov, čo podnecuje zmätočné 
vyjadrovanie sa k odborným témam. V prípade živcov ho-
voriť o varietách (v zmysle autora odrodách) je zavádzajúce, 
v tom, že ide o skupinový názov samostatných minerálnych 
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druhov resp. koncových členov v zmysle chemického vyjad-
renia, čo v prípade plagioklasov je preukázané izomorfnou 
miešateľnosťou Na a Ca zložky, kde jasne platí, že Na kon-
cový člen (minerálny druh) plagiokasovej skupiny sa nazý-
va albit a Ca koncový člen anortit. Izomorfná miešateľnosť 
medzi Na a Ca produkuje prechodné členy známe ako oli-
goklas, andezín, labradorit a bytownit. V prípade ortoklasu, 
mikroklínu a sanidínu ide o minerálne druhy, ktoré tvoria 
zástupcov draselných živcov. Adulár je varieta ortoklasu a 
amazonit je varieta mikroklínu. 

Odporúčam nepoužívať starý synonymný názov sfén 
pre titanit, ktorý je uvedený na str. 167. Podobný prípad 
je na str. 175 pri názve idokras, čo je zastaraný názov pre 
vesuvianit. V prípade castoritu uvedeného na str. 176 ide 
o takmer nepoužívané synonymum petalitu. Na str. 180 je 
staré synonymum distén pre kyanit, ktoré sa v odborných 
kruhoch nepoužíva. 

Kategória vzácne až zberateľské kamene zahŕňa opis 
aragonitu, baritu, hambergitu, benitoitu, rutilu, klinohu-
mitu, berylonitu, aktinolitu, apofylitu, dolomitu, kupritu, 
sférokobaltitu, fosgenitu, cinabaritu, realgáru, vivianitu, 
anatasu, brookitu, haüynu, leucitu, analcímu, natrolitu, 
rinkitu (mosandritu) a sadrovca. Oceňujem autorovu sna-
hu, že uviedol menej známe variety aragonitu ako sú tar-
nowitzit (obsahuje Pb), mossottit (obsahuje Sr), nicholsonit 
(obsahuje Zn). Nesprávne je spájať do jedného celku opis 
dolomitu CaMg (CO3)2 s ankeritom CaFe(CO3)2 a kutno-
horitom CaMn (CO3)2, pretože ide o medzičleny. Dolomit 
má prechodné postavenie medzi koncovými členmi kalci-
tom a magnezitom, ankerit je medzi kalcitom a sideritom, 
kutnohorit je medzi kalcitom a rodochrozitom. Pri dolomi-
te na str. 196 nie je vysvetlené, že ide o názov minerálu aj 
horniny. Autor sa v texte zmieňuje len o monominerálnej 
hornine. Na str. 198 má byť platný názov len cinabarit a nie 
rumelka, čo je archaizmus a zároveň tento názov označu-
je druh farebného pigmentu. Pri tejto príležitosti si dávam 
rečnícku otázku. Dokedy ešte budeme tolerovať neprofesi-
onálne vyjadrenia tzv. odborníkov v knižných publikáciách 
a tým negatívne ovplyvňovať poznatkovú bázu novej gene-
rácie čitateľov. Kedy už skončíme s dedičnými terminolo-
gickými chybami, ktoré pod obhajobou tradičných resp. 
vžitých názvov budú kolovať vo verejne dostupných infor-
mačných sieťach, knižné publikácie nevynímajúc. V širšom 
kontexte tohto problému, sú akékoľvek iniciatívy pribli-
žujúce nové druhy drahých kameňov neefektívne, pretože 
tolerujeme diery v poznatkovej báze základných druhov a 
ich variet. Tým pádom to má negatívny dopad na profesio-
nalitu autorov.

V kategórii zberateľské až raritné kamene je opísaný 
zafirín, staurolit, euklas, jeremejevit, sinhalit, manganotan-

talit, afganit, lazulit, eudialyt, pargasit, willemit, datolit, zin-
kit, adamit, anglesit, vanadinit, whewellit, pyrargyrit, pro-
ustit, villiaumit, johachidolit, narsarsukit, pollucit, ussingit, 
egirín, montebrasit, monazit, skolecit, dioptas, eosforit, 
childrenit, trifylit, colemanit, epistilbit, siderit, pyromorfit, 
anhydrit, witherit, lepidolit, krokoit, wulfenit, senarmon-
tit, síra. Autor na str. 219 uvádza nesprávne české názvy 
eosphorit (správne eosforit) a triphylin (správne trifylín). 
V prípade problémov s českými názvami minerálov autor 
mohol použiť na kontrolu správnosti názvov relevantný 
zdroj: Bernard, J. H., Rost, R. et al., 1992: Encyklopedický 
přehled minerálů. Academia, Praha, 701 s. 

Do kategórie raritné až ojedinelé kamene autor zara-
dil bahianit, bromellit, musgravit, rodizit, magneziotaaffeit, 
painit, grandidierit, boracit, chambersit, sogdianit, serendi-
bit, humit, chondrodit, genthelvit, bustamit, lawsonit, leifit, 
milarit, vlasovit, zektzerit, čkalovit, pyroxmangit, kankrinit, 
katapleit, stibiotantalit, sellait, sérandit, herderit, melifanit, 
mikrolit, olmiit, poldervaartit, poudretteit, triplit, väyryne-
nit, wardit, xenotím, friedelit, augelit, ekanit, hodgkinsonit, 
legrandit, parisit, yugawaralit, kaliborit, carletonit, creedit, 
kovdorskit, ludlamit, magnezit, mimetit, periklas, powellit, 
skorodit, taumazit, görgeyit, nifontovit, burbankit, roselit, 
boleit, fosfofylit, remondit, hanksit, shortit, suolunit, šom-
iokit-Y, gaylussit, inderit, kurnakovit, stolzit, charlesit, bru-
cit, sturmanit, ettringit. 

Záverom chcem podotknúť, že encyklopédia nebola 
odborne minimálne dvomi nezávislými recenzentmi po-
súdená. Po pozornom prečítaní celého diela mám z kniž-
nej novinky zmiešané pocity. V prvom rade, ak sa vrátime 
k definícii encyklopédie, tak autorovo dielo tento základný, 
všeobecne platný atribút žiaľ nespĺňa. Dôvodom je mini-
málne fakt, že prezentované druhy drahých kameňov sú 
umelo kategorizované, podľa subjektívneho uhla pohľadu 
autora, čo by ešte bolo akceptovateľné, ale zoradenie opiso-
vaných druhov nie je v abecednom poradí, ako sa to na en-
cyklopédiu vyžaduje a tiež zrozumiteľnosť výkladu pojmov 
nie vždy zodpovedá adresátom, pre ktorých je publikácia 
určená. Maříkova encyklopédia sa obsahovým zameraním 
nápadne podobá na atlasové publikácie, ktoré v minulosti 
vydávali Rudolf Ďuďa a Luboš Rejl. Príkladom je ich roz-
siahle dielo s názvom Drahé Kameny, ktoré vyšlo v roku 
1997 v  nakladateľstve Aventinum, Praha, 407 s. Rovnako 
ako knižná novinka aj staršie menované knižné dielo má 
podobnú hierarchiu a na konci knihy sú uvedené tabuľ-
ky vlastností kameňov, pričom súčasťou bol aj CD-ROM 
s programom pre určovanie fyzikálnych vlastností drahých 
kameňov. Z toho vyplýva, že Maříkova encyklopédia priná-
ša síce reálne vyobrazenia brúsených kameňov, ale zároveň 
je zbytočne prehustená špecifickými druhmi s jazykom lá-
majúcimi názvami, s ktorými sa bežní začínajúci zberatelia 
a amatérski gemológovia takmer vôbec reálne nestretnú.

Recenzie a upútavky na knihy
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Rozloučení s prof. Jiřím Kontou 

Ivan Turnovec

Kronika, jubileá, výročia

Prof. RNDr. Jiří Konta, DrSc., světově uznávaný minera-
log a petrolog, zemřel po dovršení věku 95 let, po krátké ne-
moci 22. února 2017 ve Vinohradské nemocnici. Rozloučili 
jsme se s ním v pátek 3. března 2017 v 11.00 hodin ve Velké 
obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích. Působil jako 
děkan a profesor Přírodovědecké fakulty UK a byl zaklada-
telem moderního českého výzkumu o jílových minerálech. 
V letech 1985–89 byl Prezidentem významné mezinárodní 
společnosti AIPEIA (Association International pour l‘Etude 
des Argiles), dále pak členem komise pro cenu Bradleyho 
1986–89, honorárním členem Polské mineralogické společ-
nosti a Arcillas Society (SEA) ve Španělsku.

Dlouhodobě působil na Karlově Univerzitě jako peda-
gog a výzkumný pracovník. Byl zakladatelem výzkumu jílo-
vých minerálů u nás. Jeho odborné zájmy byly mnohem šir-
ší. Věnoval se i posuzování kvality cementářských surovin a 
společně s prof. Bouškou, tudoval české vltavíny. Ověřoval 
vznik skulptace vltavínů leptáním. Jako první experimen-
tálně ověřil fugacitu oxidů, tj jejich selektivní vypařování 
během exploze kosmického tělesa v kráteru Ries v Bavor-
sku, která vltavínům dala vzniknout, a která se podíla nab 
vzniku všech tektitů. 

Napsal stovky odborných článků a posudků, sám nebo 
s dalšími autory napsal řadu monografií, ze kterých si zaslo-
uží jmenovat jeho Jílové minerály, společně s prof Hejtma-
nem Horninotvorné minerály a s prof Bouškou Vltavíny.

Měl nejen odborné, ale i umělecké zájmy (jedna z jeho 
dvou dcer je kunsthistoričkou v Itálii). Napsal v letech 
2009–10 čtivou knihu vzpomínek, kterou nazval Slyšet své 
srdce. Zde zachytil vzpomínky na dětství prožité s rodiči a 
sourozenci ve Žlebech, léta strávená v čáslavském gymná-
ziu, ale i pobyt na nucených pracích v Německu či následné 
věznění v koncentračním táboře Mauthausen. V jeho vzpo-
mínkové knize jsou prezentovány i bohaté styky s předními 
světovými mineralogy a geology, navázané během jeho cest 
a při spolupráci s významnými vědeckými pracovišti v USA 
a dalších státech. Popisuje i okolnosti vzniku mezinárod-
ního vědeckého časopisu Applied Clay Science, k němuž 
došlo na základě autorova podnětu. Kniha byla přeložena 
do angličtiny a vyšla v letošním roce pro zahraniční čtenáře.

Prof. RNDr. Jiří 
Konta, DrSc.

Ve volných chvílích se věnoval i malování. Jeho obraz 
Vězeň z Mauthausenu se nachází v Holocaust Museum 
ve Washingtonu. Sám vlastním obraz nazvaný Alchymista, 
který mi daroval. Měl jsem totiž to štěstí, že jsem v letech 
1961 – 1966 studoval na PFUK obor sedimentární petro-
grafie a mým školitelem byl právě pan profesor Konta. Po 
promoci jsem s ním zůstal v kontaktu a radil se s ním když 
jsem se věnoval technické petrografii v Karborundu n.p. Be-
nátky n.Jiz. . V roce 1981 mi umožnil udělat rigorosní zko-
ušku a dosáhnout titulu RNDr. I přes to, že tomu, pro můj 
přístup k okupaci republiky v roce 1968, chtěli funkcionáři 
KSČ Mladoboleslavského okresu a personální náměstek 
Geoindustrie n.p. zabránit.

Vzpomínku na mého oblíbeného pana profesora si do-
volím ukončit jeho výrokem: 

 „Odpustit, ale nezapomenout, nikomu neubližovat, být 
statečný a klidný, až do konce svého života“ což se stalo jeho 
životním krédem po roce 1989. 

100 rokov od narodenia Jakuba Kamenického

Jozef Vozár

Prof. RNDr. Jakub Kamenický, DrSc., pochádzal z Veľ-
kého Folkmáru - obce, ktorá bola založená a ďalej budovaná 
slovenskými, ale najmä nemeckými starousadlíkmi so za-
meraním na poľnohospodárstvo, ťažbu dreva a banícku-ku-
taciu činnosť. Už táto skutočnosť dala predpoklady celým 
generáciám, že ich materinským jazykom bola nemčina i 
slovenčina. To práve využil aj mladý a talentovaný človek 
akým Jakub Kamenický bol, pre svoje ďalšie smerovanie 
za vzdelaním. Osobne spomínal: nebyť rozumného farára 
v obci tak nielen on, ale i mnohí iní z generácie dvadsiatych 
a tridsiatych rokov by nikdy neštudovali či už na strednom, 
alebo univerzitnom stupni vzdelania.

Z domu pochádzal z viacdetnej rodiny, boli 3 synovia a 
dve dcéry, ale len on jediný sa dostal na štúdia do košického 
reálneho gymnázia a neskôr na Univerzitu Karlovu s roz-
šírenými prednáškami v nemeckom jazyku. Tu sa obozná-
mil nielen so základmi a smerovaním na tú dobu modernej 
prírodovedy, ale ako často spomínal boli tu vynikajúci pro-
fesori geológie R. Kettner (s ktorým dlho udržiaval dobré 
kolegiálne i profesijné vzťahy), F. Slavik, J. Koutek, O. Ko-
dym, R. Rost, J. Kratochvíl, O. Hynie a iní, ale v tej dobe boli 
reálne prístupné prednášky nemeckých odborníkov vrátane 
H. Stille a aktívnych členov jeho tektonickej skupiny z kto-
rých najmä F. Rosing, A. Csisko (rodák z Dobšinej) a iní sa 
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ký prerušil štúdia v Prahe, ale aj práce na terénnom výsku-
me svojej absolventskej témy avšak semestre štúdia ukončil 
skúškami u D. Andrusova r. 1942 v Bratislave. Prof. Kame-
nický neskôr po rokoch často v teréne spomínal: „musel 
som utiecť na Moravu kde za pomoci železničiarov, ktorí 
ma pri kontrole na hraniciach medzi Moravou a Sloven-
skom zaradili do obsluhy vlakovej súpravy a takto doslova 
tajne som sa ja slovenský študent dostal z Prahy a Ostravy 
do Žiliny, Kysaku a domov“.

Jakub Kamenický už ako absolvent sa zapojil do aktív-
neho geologického života pod vedením D. Andrusova a 
od r. 1942 bol v pozícii asistenta z ktorého miesta sa postup-
ne prepracoval a vzdelával tak, že rigoróznu prácu predlo-
žil už v mierových časoch na podnet R. Kettnera v Prahe, 
samozrejme svoju pôvodnú tému prepracoval, doplnil no-
vými štúdiami a tak r. 1947 úspešne splnil podmienky na 
získanie titulu RNDr. na Prírodovedeckej fakulte Univer-
zity Karlovej. Znova pripomínam výborný vzťah Radima 
Kettnera ku Karpatom, ku slovenským študentom a sloven-
skej geologickej generácii. Tento veľmi korektný vzťah som 
mal možnosť osobne poznať počas neskorších výskumov 
Prof. Kamenického v ľubietovskom pásme veporika, kde 
pod jeho vedením som nielen robil v teréne, ale dostal som 
aj časté konzultácie a rôzne poučenia od R. Kettnera, ktorý 
si obľúbil geológiu na strednom Slovensku v okolí Banskej 
Bystrice, Starých hôr, Ľubietovej ale aj Liptova najmä Po-
ľudnice, Veľkého Boku a celých Nízkych Tatier.

Jakub Kamenický po troch rokoch asistentského postu 
v Mineralogicko-petrografickom ústave VŠT (1942-1945), 
začal pôsobiť v Štátnom geologickom ústave (neskôr Geo-
logický ústav Dionýza Štúra) ako terénny geológ s ťažiskom 
na petrografiu paleozoika - kryštalinika Západných Karpát. 
Z tohto obdobia (1947-48) je známy jeho študijný pobyt 
v zahraničí s cieľom získať poznatky o modernej petrografii 
a geochémii - bol v Zürichu u prof. P. Niggliho a v Bazileji 
u prof. A. Reinhardta, čo neskôr využil hlavne v pedagogic-
kej výchove mladej generácie. V povojnových rokoch bolo 
potrebné riešiť základný geologický výskum a hlavne robilo 
sa na geologických mapách hospodársky-surovinovo prio-
ritných oblastí Slovenska a tak Spišsko-gemerské rudohorie 
bolo na dlhé sezóny domovom nielen pre Kamenického, ale 
aj celú vtedajšiu generáciu výskumníkov. Tu vytvoril Jakub 
Kamenický základnú geologickú mapu listu Dobšiná, pre 
praktické využitie štúdiu o geológii okolia výstavby Hnilec-
kej priehrady a privádzacej rúry pre elektráreň v Dobšinej, 
z tohto obdobia publikoval na tú dobu vynikajúce práce 

dentom Československej republiky za riadneho profesora 
petrografie a zastával aj funkciu vedúceho katedry petrogra-
fie Fakulty geologicko-geografických vied UK. Krátke ob-
dobie vykonával na tejto fakulte aj funkciu prodekana. Bolo 
to veľmi aktívne a úspešné obdobie, kedy Jakub Kamenický 
dal základ petrografickej moderne hlavne so zameraním na 
metamorfované sekvencie a ako prvý v Československu za-
viedol systematicky prednáškový kurz o metamorfných fá-
ciach, kurz petrochémie a k vynikajúcim patrili jeho pred-
nášky o geológii kryštalinika Západných Karpát. 

Poznámka autora príspevku: V tom období, vyšla vy-
sokoškolská učebnica Metamorfovaná petrografie od B. 
Hejtmana (Prírodovedecká fakulta KU v Prahe) a zhodou 
okolností študent tretieho ročníka menom Jozef Ižo mal 
u profesora Kamenického nie dobré hodnotenie na skúške 
z metamorfovaných fácií. Ten istý študent sa pripravoval 
na skúšku práve z učebnice B. Hejtmana, ale v ktorej učeb-
nici našiel niekoľko chýb pri prepočtoch geochemických 
analýz. A tak mladý Jozef Ižo napísal prof. Hejtmanovi 
osobný list a upozornil ho na chyby, čo malo za následok, 
že prof. Hejtman poďakoval študentovi a napísal Prof. Ka-
menickému pochvalu na študenta Iža. Následne si Jakub 
Kamenický pozval Jozefa Iža do pracovne, vyžiadal index 
a hodnotenie jeho skúšky prepísal na výbornú a zdôvodnil 
to aj na študijnom oddelení fakulty. Tak aj takýto bol a vždy 
otvorený Prof. Jakub Kamenický. 

Na 2. celoslovenskej geologickej konferencii r. 1961 
predniesol Kamenický prvýkrát myšlienku prítomnosti 
prekambria v Západných Karpatoch a aj prítomnosť ob-
liakov diaftoritov v perme ľubietovského pásma veporika a 
v Považskom Inovci. Bola to na tú dobu pri relatívne obme-
dzených možnostiach geochronologického výskumu dosť 
ojedinelá idea, ale vo výskume nikdy nemožno žiadnu myš-
lienku vylúčiť, aj keď je čo i len hypotetická.

Počas aktívnej výskumnej práci Kamenického na vyso-
koškolskej pôde boli prioritou Považský Inovec základná 
geologická mapa regiónu 1:50 000 a severozápadná časť ve-
porika - ľubietovské pásmo a priľahlá časť kraklovskej zóny. 
Tu úspešne nadviazal na staršie štúdie V. Zoubka, J. Koutka 
a tieto mapy boli aj podkladom pre edíciu Prehľadnej geolo-
gickej mapy Československa 1:200 000 list Banská Bystrica. 
Spolu s E. Kristom sa podieľal na zostavení a vydaní Mapy 
metamorfných zón karpato-balkánskej oblasti 1:1 000 000 
(1973, Szadeczky a Kardoss eds.) a Mapy metamorfózy 
Europy (1973, Zwart ed.). Jeho celoživotnou snahou bolo 

podieľali na geologickom výskume v 
Branisku a v Slovenskom rudohorí do 
roku 1945. V tom období spolupráca 
s touto tektonickou skupinou H. Stille 
a českými geológmi bola prospešná aj 
pre nastupujúcu geologickú generáciu 
na Slovensku vedenú D. Andrusovom 
z pôdy Technickej Univerzity a od 
r. 1941 aj zo Štátneho geologického 
ústavu v Bratislave (V. Zorkovský, J. 
Kamenický, M. Kuthan, J. Šalát, M. 
Maheľ, B. Cambel a ďalší), ale aj v tej 
dobe už pedagóg - mineralóg R. Lu-
káč na Prírodovedeckej fakulte Uni-
verzity Komenského. 

Tu začali aj Kamenického geolo-
gické kroky z podnetu R. Kettnera v 
teréne severnej časti Slovenského ru-
dohoria v oblasti rodného Veľkého 
Folkmáru. Roky vojny však pozna-
menali aj ďalší osud a odborný vý-
voj Jakuba Kamenického, hlavne po 
uzavretí českých vysokých škôl a tým 
aj Univerzity Karlovej, keď Kamenic-

Prof. RNDr. Jakub Kamenický, DrSc.

o  „fylit-diabázovej sérii“ neskôr 
vymedzenej na Geologickej mape 
Slovenského rudohoria-východ 
ako Rakovecká skupina (in Bajaník 
et al. 1984) a celý rad výskumných 
prác gemerika a južnej časti vepo-
rika. Osobitné miesto v jeho práci 
majú štúdie tzv. gemerických gra-
nitov, ich petrografia, geochémia, 
postavenie, vek a vzťahy s okolím.

Krátky čas Jakub Kamenic-
ký zastával aj funkciu vedúceho 
geológa na Geologickom ústave 
Dionýza Štúra. Následne r. 1954 
prijal výzvu zmeniť pôsobisko za 
Fakultu geologicko-geografických 
vied a po habiltačnom konaní mu 
bol priznaný titul „docent petro-
grafie“. Začal s prípravou odborne 
zameraného pracoviska na štú-
dium petrografie čo sa podarilo 
odčlenením od spoločnej katedry 
mineralógie. V roku 1957 bol Ja-
kub Kamenický menovaný Prezi-
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objasňovať možné korelácie kryštalinického basementu 
Východných Álp a Západných Karpát. Takmer na záver 
vedeckej kariéry Jakuba Kamenického bola jeho súborná 
práca z publikovaných výsledkov po verejnej obhajobe pred 
Československou komisiou pre DrSc v odbore petrografia 
uznaná na priznanie vedeckej hodnosti DrSc.

Prof. RNDr. Jakub Kamenickým DrSc zastával mnoho 
významných postov vo vedeckých radách, v redakciách 
vedeckých časopisov, bol predsedom Slovenskej časti Čes-
koslovenskej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu, pub-
likoval viac ako 60 pôvodných vedeckých prác doma i v za-
hraničí, bol spoluautorom viacerých monografií z ktorých 
treba spomenúť hlavne súborné dielo J. Svoboda, M. Maheľ, 
T. Buday eds. 1968: Regional geology of Czechoslovakia, 
Part 2. Western Carpathians (ČSAV, Praha 1968).

Celoživotnú púť Jakuba Kamenického po vedeckej i or-
ganizačnej stránke možno charakterizovať ako aktívny prí-
stup ku všetkých úlohám ktoré riešil so snahou pre pokrok 
a progres v poznaní charakteru hornín, predovšetkým kryš-
talinika Západných Karpát, snahou o poznanie stále nových 
výsledkov v regionálnej geológii alpsko-karpatsko-balkan-
ského systému a až do posledných rokov pedagogickej 
činnosti mal snahu odovzdať mladej generácii čo najviac 
vedomostí, tak ako študentom často zdôrazňoval: „berte si 
príklad z malých a pracovitých národov, ku ktorým patria 
napr. Švajčiari a pozrite sa na ich prístup ku riešeniu mo-
derny vo výskume a vo vysokom školstve, majú najkvalit-

nejšie parametre zrovnateľné s veľkými a bohatými štátmi 
a aj my Slováci musíme ísť touto cestou a netreba si zúfať!“

Prof. RNDr. Jakub Kamenický, DrSc vychoval desiatky 
študentov, absolventov Fakulty Geologicko-geografických 
vied a Prírodovedeckej fakulty UK, z ktorých viacerí pred-
stavujú významných vedeckých, ale hlavne vysokoškol-
ských pedagogických pracovníkov a ich prostredníctvom 
odkaz Kamenického prešiel i na ďalšie generácie geológov, 
predovšetkým petrológov. Pri životnom jubileu bol Prof. 
RNDr. Jakub Kamenický, DrSc poctený Zlatou medailou 
Prírodovedeckej fakulty UK. 

Jakub Kamenický v súkromnom živote bol predovšet-
kým a to treba zdôrazniť vzorný otec rodiny, miloval svoju 
manželku Marínu a dvoch synov Jožka a Petra, obetoval im 
celý svoj voľný čas. V súkromnom živote a medzi priateľmi 
bol známy pod menom „Duduš“, a prečo? to som sa ani ja 
ako jeho študent nikdy nedozvedel.

Jakub Kamenický hovorieval: chcem robiť a tvoriť v ži-
vote tak, aby na mňa mohla neskoršie generácia spomínať 
raz tak dlho ako dlho budem žiť a to sa mu aj týmto príspev-
kom postupne naplnilo - dožil sa v úcte svojich 80 rokov, 
keď odišiel krátko pred svojim jubileom 1997.

Jozef Vozár bol študent Prof. Kamenického v rokoch 1957-
1962

RNDr. Vladimír Libant, päťdesiatročný

Ján Jahn1

Okrúhleho životného jubilea - 50. rokov sa v apríli 2017 
dožil RNDr. Vladimír Libant - významná osobnosť nitrian-
skej komunity zberateľov minerálov a riadny člen Sloven-
skej mineralogickej spoločnosti.

Jubilant sa narodil 27. 4. 1967 v Topoľčanoch v rodine 
Ing. Arch. Vladimíra Libanta s manželkou Eleonórou rode-
nou Addovou. Nie je na škodu pripomenúť rodinnú tradí-
ciu spätú s Kolomanom Addom (1862-1901) bývalým asis-
tentom Katedry mineralógie a geológie Baníckej a lesníckej 
akadémie v Banskej Štiavnici, ktorý v roku 1893 prešiel do 
Uhorského kráľovského geologického ústavu v Budapešti. 
Ako hlavný odborný geológ a vedúci oddelenia tu pôsobil 
do 14. 12. 1900. Vo svojej dobe bol považovaný za vynikajú-
ceho odborníka hlavne v naftovej geológii.

V roku 1969 sa rodina Libantovcov presťahovala do Nit-
ry na Zobor. Jubilantovo detstvo bolo úzko späté s prírodou 
Zobora a blízkeho Zoborského jazierka. Detské výpravy a 
dobrodružstvá v zatopenom kameňolome prerástli do zále-
sáckeho života v prírode. Stal sa aktívnym členom nitrian-
skej trampskej osady Čierny trojuholník, ktorú založil ešte 
jeho otec v roku 1955.

Vhodné rodinné zázemie a gymnaziálne štúdium 
pod  vedením legendárneho nitrianskeho profesora geoló-
gie a geografie Celestína Farkaša, ktorého vzťah ku geológii 
bol jasný už z jeho krstného mena, bolo impulzom k pri-
hláške na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského 
v Bratislave.

Po úspešných prijímacích skúškach sa v rokoch 1985-

1Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, tr. A. Hlinku 
1, 949 74 Nitra, jjahn@ukf.sk

RNDr. Vladimír 
Libant. Foto: M. 
Hlôška 
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Kronika, jubileá, výročia

1990 venoval štúdiu inžinierskej geológie a 
hydrogeológie. Na škole ho zastihli známe 
študentské nepokoje a Nežná revolúcia, kto-
rej sa aktívne zúčastnil.

V spomienkach na univerzitné štúdium 
mu v pamäti zostalo veľa krásnych chvíľ, 
zážitkov z exkurzií i nezabudnuteľného ma-
povacieho kurzu. Z pedagógov mal obľúbe-
ných Augustína Goreka, Jozefa Jablonského, 
Rudolfa Mocka, Rudolfa Ondrášika, Petra 
Vágnera a ďalších. 

Po ukončení štúdia v roku 1990 nastúpil 
na miesto asistenta Katedry geológie a pe-
dológie Slovenskej poľnohospodárskej uni-
verzity v Nitre, kde sa po 3 rokoch stal od-
borným asistentom. Okrem výučby geológie 
zaviedol do učebných osnov pre budúcich 
pôdoznalcov nový voliteľný predmet „Geo-
morfológia Slovenska“ spojený so 4 dňovou 
terénnou exkurziou. Nezaostával ani v pub-
likačnej činnosti. Bol spoluautorom skrípt 

Jubilantov typický asertívny prístup k poslucháčom – na snímke pri otvorení 
Tribečského múzea minerálov v Jelenci. Foto: M. Hlôška

RNDr. Vladimír Libant so študentmi UKF na ložisku Veľčice – Horné štôlne. 
Foto: J. Jahn

Geológia pre poľnohospodárov, tvorcom učebnej pomôcky 
Geologická mapa Slovenska. Spolupracoval na ilustráciách 
pri vydaní priekopníckej učebnice Prírodopisu pre 8. roč-
ník Základných škôl (Aubrecht R., Bizubová M., Hantabá-
lová I., Pivko D., Uhereková M., Zágoršek K., 1998).

V roku 1998 opustil profesiu geológa a prešiel do podni-
kateľskej sféry. Stal sa obchodným riaditeľom firmy Styrcon, 
s.r.o. so sídlom v Jelenci, ktorá vyrába paropriepustnú tepel-
nú izoláciu podľa vlastnej technológie výroby. Spolu s man-
želkou Janou rod. Solčianskou, úspešnou vedeckou pracov-
níčkou SAV v oblasti genetiky rastlín má dve dospelé dcéry.

Ešte počas pôsobenia na Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzite sa v roku 1995 stal členom Geoklubu v Nitre, 
ktorému zostal ako jeho predseda verný dodnes. Entuziaz-
mus ľudí spoločných záujmov a výpravy za minerálmi boli 
vhodnou príležitosťou na jubilantovu sebarealizáciu a udr-
žovanie informovanosti o milovanej geológii.

Do Geoklubu priniesol vítanú zmenu, ktorá sa prejavila 
nielen na atmosfére nedeľných stretnutí, ale aj na grafickom 
a obsahovom zameraní Zberateľských listov a klubového 
Almanachu. S Miroslavom Antalom každoročne organizuje 
nitriansku predajnú výstavu „Svet kameňov“, ktorú posled-

né roky v duchu doby „preniesli“ do priestorov obchodného 
centra.

V zberateľskej činnosti sa zameral najmä na regionálnu 
mineralógiu, v ktorej dosiahol pozoruhodné úspechy. Po-
stupné rozširovanie zbierky ho viedlo k rozhodnutiu zalo-
ženia a sprístupnenia Tribečského múzea minerálov v Jelen-
ci. V zrekonštruovanom starom vidieckom dome umiestnil 
svoju rozsiahlu mineralogickú zbierku, vkusne inštalovanú 
v zasklených vitrínach. Za účelom sprístupnenia múzea 
verejnosti založil Občianske združenie „mineralium.sk“. 
Slávnostné otvorenie múzea sa konalo 30. 4. 2014 za účas-
ti manželky jubilanta Ing. Jany Libantovej, CSc., priateľov 
zo Slovenskej mineralogickej spoločnosti, Prírodovedeckej 
fakulty UK, Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v 
Bratislave a členov Geoklubu. Od roku 2014 bolo v múzeu 
už viac ako 600 návštevníkov.

Zdalo by sa, že založenie a sprístupnenie vlastného mú-
zea bolo vyvrcholením vzťahu jubilanta s geológiou, ako to 
sám tvrdí. Realita je však iná. Naďalej sa so záujmom jemu 
vlastným venuje mineralogickým novinkám, zbiera a ku-
puje vzácne minerály, vedie pravidelné nedeľné stretnutia 
Geoklubu a publikuje v Esemestníku. 

Osobne si na ňom cením viaceré vzácne 
ľudské vlastnosti vychádzajúce z tradície ro-
dinného zázemia, organizačné schopnosti a 
záujem o mineralógiu a geológiu so zvlášt-
nym zreteľom na región Tribeča.

V mene Nitrianskej pobočky Slovenskej 
mineralogickej spoločnosti a členov Geoklu-
bu v Nitre mu želám veľa zdravia a tvorivých 
síl do ďalších rokov života. 
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datum názov konferencie miesto konania

23. – 28. 6. Tourmaline 2017 Nové Město na Moravě, ČR

17. – 21. 7. 16th International Clay Conference Granada (ICC 2017) Granada, Španielsko 

13. – 18. 8. Goldschmidt2017 Paríž, Francúzsko

20. – 29. 8. 12th International Eclogite Conference Åre, Švédsko

22. – 27. 8. 31st European Crystallographic Meeting (ECM31) Oviedo, Španielsko

28. – 31. 8. Granites and the Earth‘s Evolution: the Mantle and the Crust in Granite Origin Jekaterinburg, Rusko

3. – 8. 9. European High Pressure Research Group Meeting (55th EHPRG) Poznaň, Poľsko

6. – 8. 9. Argenti fodina Banská Štiavnica, SR

7. – 18. 9. 13th Workshop on Alpine Geological Studies Zlatibor, Srbsko

13. – 17. 9. Conference on Accessory Minerals (CAM–2017) Viedeň, Rakúsko

17. – 20. 9. SEG 2017 Peking, Čína

24. – 27. 9. 7th International Conference on Clays Davos, Švajčiarsko

25. – 28. 9. Granites: Crustal Evolution and Mineralisation Benalla, Australia

22. 10. 35th International Gemmological Conference (IGC-2016) Windhoek, Namíbia

Kalendár mineralogických konferencií v druhom polroku 2017

Peter Bačík

Špičkový mineralogicko-petrologický tím Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave

Marián Putiš, Pavel Uher, Martin Ondrejka a Peter Bačík

Akreditačnou komisiou pri Ministerstve škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR bol ešte v roku 
2015 zaradený náš mineralogicko-petrologický 
tím (MPT) PriFUK v zložení prof. RNDr. Marián 
Putiš, DrSc., prof. RNDr. Pavel Uher, CSc., doc. 
Mgr. Martin Ondrejka, PhD. a doc. Mgr. Peter 
Bačík, PhD. medzi špičkové univerzitné vedec-
ko-pedagogické tímy SR na základe vedecko-vý-
skumných a pedagogických výstupov hodnote-
ných aj zahraničnými posudzovateľmi.

Náš tím sa zaoberá širokou škálou geologic-
kých procesov a to od úrovne rekonštrukcie ge-
odynamických modelov vývoja alpsko-karpat-
ského orogénu až po problematiku kryštálových 
štruktúr minerálov na atomárnej úrovni. K hlav-
ným témam patrí interakcia kôrovej a plášťovej 
litosféry v akrečných prizmách orogénu, genetic-
ká mineralógia a petrológia, izotopová geochro-
nológia magmatických a tektono-metamorfných 
procesov, kryštalochémia a aplikovaná mineraló-
gia.

trum excelentnosti pre výskumu tuhej fázy a environmen-
tálnu mineralógiu, vybavené optickým mikroskopom a rtg. 
zariadením na práškovú difraktometriu. Pre náš výskum 
sme ale odkázaní vo veľkej miere aj na využívanie špičko-
vých domácich, ako aj svetových laboratórií na aplikáciu ši-
rokého spektra elektrónovo-optických, spektroskopických 

Fotografia zo slávnostného oceňovania vedeckých špičkových tímov - zľava: 
doc. Peter Bačík, doc. Martin Ondrejka, prof. Marián Putiš, vedúci tímu, a 
prof. Pavel Uher

Výskum začína v teréne, kde sa na základe terénnych 
pozorovaní odoberú reprezentačné vzorky hornín a mine-
rálov, aby sme mohli pokračovať v ich laboratórnom štúdiu. 
Využívame laboratórium SOLIPHA Katedry mineralógie a 
petrológie PriF UK, ktoré bolo založené v r. 2008 ako Cen-
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a izotopických metód za účelom zistenia chemického zlože-
nia minerálov a hornín, vrátane stopových množstiev prv-
kov, kryštálových štruktúr a fyzikálnych vlastností minerá-
lov, ako aj na geochronológiu (datovanie) najmä pomocou 
izotopických metód. Termodynamické výpočty a mode-
lovanie P-T-X (tlakovo-teplotno-chemických) podmie-
nok do ktorých sa dostali kôrové a plášťové horniny napr. 
pri subdukcii či kolízii a nasledovnej exhumácii predstavujú 
síce rutinné metódy mineralógie a petrológie, ale bez nich 
sa žiaden geodynamický model orogénu nezaobíde.

Výskum v rámci domácich projektov začleňujeme 
do medzinárodných projektov, pretože náš úspech v tímo-
vej vedeckej práci sa do značnej miery odvíja od spoluprá-
ce so špičkovými odborníkmi a pracoviskami vybavenými 
najmodernejšou laboratórnou technikou. Na druhej strane 
sami prichádzame s aktuálnymi problémami a vstupným 
zdrojom informácií, ktoré sú rovnako atraktívne pre me-
dzinárodnú spoluprácu.

Od archaika do kenozoika

Atraktívnou témou z celosvetového hľadiska je geochro-
nológia geodynamických udalostí vývoja zemskej litosféry 
pre paleogeografické a paleotektonické rekonštrukcie po-
mocou izotopických metód datovania minerálov a hornín. 
V súčasnosti k najmodernejším metódam izotopického 
datovania patrí „bodové“ datovanie minerálov na ploche 
30x25 µm alebo len 14x10 µm na iónovej mikrosonde 
(SIMS, SHRIMP), ktoré vykonávame v Pekingu v Ústave 
geológie a geofyziky Čínskej akadémie vied v rámci spoloč-
ného projektu “Cooperative Research of Microbeam Analy-
tical Techniques of Rocks and Minerals“ of the Ministry of 
Science and Technology of China, a nášho projektu APVV 
“Modely interakcie kôrových a plášťových hornín s fluida-
mi v akrečných prizmách Západných Karpát, východných 
Álp a severného Turecka; korelácia P-T-X-t parametrov”, 
aj s účasťou doktorandov. Naše čiastkové výsledky sa po-
užívajú na zostavenie globálnych modelov rozpadu, ale 
aj spájania kontinentov. Datovaním hornín prvohorných 
(paleozoických) oceánov Proto-Tethys (kambrium až or-
dovik/silúr) a Paleo-Tethys (devón až karbón) sme prispeli 
k modelom postupného vývoja megakontinentu Pangea. 
Rovnako sme datovali aj rozpad tohto megakontinentu ce-
listvého ešte na hranici permu a triasu (pred cca. 250 mil. 
r.) datovaním otvorenia oceánov Neo-Tethys (trias až jura) 
a Atlantický Tethys (jura až eocén), ktoré opätovne oddelili 

zhruba dodnes existujúce kontinenty. Zánikom 
častí týchto oceánov a kontinentálnou kolíziou 
vznikol aj náš západokarpatský orogén ako sú-
časť alpsko-kaukazsko-himalájskeho tethýdne-
ho orogénneho systému. 

V rámci nášho výskumu sme odhalili aj re-
cyklované jadro kryštálu zirkónu, príznačne 
nazvaného Matuzalem, v granitickej ortorule 
z  oblasti Veporských vrchov, ktoré bolo dato-
vané metódou U-Pb SHRIMP na 3,4 miliardy 
rokov (paleoarchaikum). Ide o zatiaľ najstarší 
zistený geologický materiál z nášho územia, len 
o približne 1 mld. rokov mladší ako najstarší zir-
kón zemskej kôry opísaný v Austrálii. Podobne 
sa nám v spolupráci podarilo stanoviť archaický 
vek monazitu z Južnej Afriky (formácia Barber-
ton) a Západnej Austrálie (oblasť Mt. Alfred) v 
intervale 3,0 - 3,5 miliardy rokov, čo patrí k naj-
starším doteraz zisteným datovaniam monazitu 
v celosvetovom meradle. Ďalšie izotopické me-
tódy používame na datovanie alpidnej reakti-
vácie predalpínskeho - variského fundamentu 
včleneného do alpidnej stavby. Ide o metódy 
ktoré určujú časový rámec jednotlivých etáp vý-

voja západokarpatského orogénu, a to hlavne: Ar/Ar, Rb/Sr, 
FT a (U-Th)/He.

Od evolúcie minerálov k ložiskám vzácnych prvkov

Najnovšie sa venujeme evolúcii minerálov prvkov vzác-
nych zemín (REE) a Ti, dôležitých prvkov zemskej litosféry 
z hľadiska poznania dynamiky a vývoja našej planéty, ako 
aj kritických prvkov pre potreby moderných technológií. 
Podobne ako živé organizmy, aj vznik a vývoj minerálov je 
dôsledkom zložitých interakcií zemskej litosféry, biosféry, 
hydrosféry a atmosféry počas 4,56 miliardy rokov existencie 
Zeme. Môžeme preto hovoriť o evolúcii minerálov, pričom 
postupne dochádzalo k diverzifikácií - zvyšovaniu počtu 
minerálnych druhov a ich komplexnosti ako dôsledku vý-
voja našej planéty. Koncept evolúcie minerálov patrí k naj-
novším výskumným trendom v mineralógií a náš kolektív 
ako prvý v strednej Európe zachytil a rozvíja tento trend.

Významnou témou s teoretickým aj ekonomickým po-
tenciálom majú hydrotermálno-alteračné procesy, ktoré 
vedú k rozpadu a recyklácii REE a ďalších vzácnych litofil-
ných prvkov a súčasne kritických kovov (Zr, Hf, Nb, Ta, Be, 
B). V rámci nášho kolektívu a v spolupráci s kolegami zo za-
hraničia sa nám podarilo definovať mechanizmus alterácií 
magmatických a metamorfných minerálov (napr. monazitu, 
xenotímu, allanitu, apatitu, columbitu, berylu, perovskitu) 
v horninách zo Západných Karpát a Českého masívu. Prak-
tický význam má naša účasť v medzinárodnom kolektíve na 
výskum zdrojov kritických kovov vrátane účasti na terén-
nych seminároch: v roku 2012 v severnej Číne, v roku 2013 
v mongolskej časti púšte Gobi. S touto témou vstupujeme aj 
do projektu koordinovaného rakúskou Univerzitou Leoben 
„Raw Materials“, ktorá je aj súčasťou viacerých čiastkových 
tém európskeho programu Horizon 2020.

Od atómov po drahé kamene

Na porozumenie procesom, ktoré vedú dokonca k po-
sunom litosferických platní, potrebujeme poznať procesy, 
ktoré sa dejú na najhlbšej úrovni hmoty. Pomocou elektró-
novo-optických, difraktometrických a spektroskopických 
analytických metód identifikujeme procesy na atomárnej 
až subatomárnej úrovni, ktoré majú vplyv na kryštalizáciu, 
ako aj vzhľad minerálov. Tieto procesy sú ovplyvňované 
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vonkajšími vlastnosťami prostredia, ako je chemické zlo-
ženie materskej horniny, v ktorej minerál vzniká a zlo-
ženie fluíd, ktoré sa dostávajú do systému. Zemský plášť 
a kôra sú totiž otvorené systémy s voľnou cirkuláciou 
prvkov, takže v tom sa náš objekt záujmu líši od chémie. 
Chemici si totiž namiešajú presne to, čo chcú, my študu-
jeme produkty geologických procesov, čo nám poskytla 
príroda. Ďalej sú to vnútorné procesy dané štruktúrou 
minerálov a vlastnosťami chemických väzieb, ktorými sú 
prvky v štruktúre viazané. Minerály si totiž dokážu akoby 
slobodne vyberať, ktoré prvky chcú a ktoré nie. A práve 
najmodernejšími analytickými metódami dokážeme zis-
ťovať, na základe čoho si minerál prvky vyberá, čo prí-
tomnosť rôznych prvkov hovorí o jeho štruktúre, ale aj 
o prostredí a podmienkach, v akých vznikal.

Tieto výsledky sa dajú využiť nielen pri genetickom 
výskume minerálov, ale môžu mať aj praktické aplikácie. 
Rozvíjame výskum drahých kameňov, ktorý má praktic-
ké aplikácie pre gemológiu a tým aj obchod s drahými ka-
meňmi, ale zároveň prináša aj kvalitné vedecké výsledky 
publikované v špičkových medzinárodných časopisoch. 
Spolupracujeme v tomto smere nielen s domácimi (SAV, 
Gemologický ústav UKF), ale aj so zahraničnými ve-
deckými inštitúciami, najmä s univerzitami vo Viedni a 
v Brne. Venujeme sa napríklad minerálom turmalínovej, 
berylovej, granátovej a epidotovej skupiny, minerálom 
prvkov vzácnych zemín, ale aj rubínom, zafírom a dia-
mantom. Pomocou analytických metód dokážeme určiť 
pôvod drahého kameňa, či je prírodný alebo syntetický, 
dokonca v niektorých prípadoch prírodných kameňov aj 
to, odkiaľ môžu byť (hoci väčšinou sa to nedá úplne pres-
ne, ale napríklad v prípade smaragdov sa kolumbijské 
kamene dajú dosť spoľahlivo odlíšiť od afgánskych alebo 
ruských). Vieme tiež určiť, či sa prirodzené vlastnosti, 

Medzinárodná vedecká konferencia, venovaná 300-ročnému jubileu Mineralogického 
múzea A. E. Fersmana Ruskej akadémie vied v Moskve

Stanislav Jeleň

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
300-ЛЕТИЮ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК

V dňoch 21. až 26. novembra 2016 sa 
v  priestoroch Prezídia Ruskej akadémie vied 
na Leninskom prospekte v Moskve, v budove 
Mineralogického múzea A. E. Fersmana RAV 
konala medzinárodná vedecká konferencia, 
venovaná 300-ročnému jubileu múzea. Histo-
ricky je múzeum staršie ako samotná akadémia 
vied, pod ktorú je organizačne začlenené. Patrí 
medzi najväčšie mineralogické múzeá sveta, 
pričom vo fondoch múzea sa nachádza okolo 

Vchod do Mineralogického múzea A.E. Fersmana 
v Moskve.

neralogickej asociácie (IMA) a sú spoluautormi nomenkla-
túr významných minerálnych skupín – turmalínovej a ga-
dolinitovej. Treba zdôrazniť, že takéto nomenklatúry tvoria 
vybraní svetoví mineralógovia a majú celosvetovú platnosť. 
Navyše sa členovia nášho tímu môžu pochváliť aj opismi 
nových minerálov z územia Slovenska - oxyskorylu a flu-
orarrojaditu-(BaNa), čo má veľkú hodnotu, pretože vedec-
ký svet musí rešpektovať ako typový práve takýto prvýkrát 
publikovaný minerál, ktorý sa stáva najdôležitejším repre-
zentantom svojho minerálneho druhu. Preto sa budeme 
snažiť udržať si vysoký vedecký štandard aj do budúcnosti.

napr. farba, neupravovali. Takéto úpravy potom vplývajú 
na cenu kameňa a ak o nich kupujúci nevie, môže prísť aj 
o značnú sumu peňazí.

Zo Slovenska do sveta

Členovia mineralogicko-petrologického tímu PriF UK 
sú aktívni aj v medzinárodných kolektívoch venujúcim sa 
mineralogickej systematike ako členovia Komisie pre nové 
minerály, nomenklatúru a klasifikáciu Medzinárodnej mi-
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Expozície Mineralogického múzea A.E. Fersmana v Moskve.

Expozície Mineralogického múzea A.E. Fersmana v Moskve.

150 000 exponátov prírod-
ných a syntetických minerá-
lov. Na rôznych tematických 
expozíciách v sále múzea je 
vystavených asi 14 000 vzo-
riek. V  systematickej časti sa 
z doteraz známych 5000 mi-
nerálnych druhov nachádza 
okolo 3500, pričom väčšinu 
reprezentujú vzorky vo vyni-
kajúcej kvalite. Zakladateľom 
múzea, spočiatku v podobe 
Mineralogického kabinetu 
Kunstkamery, je cár Peter 
Veľký. Na jeho príkaz bola 
na aukcii v  Danzigu v roku 
1714 zakúpená v tej dobe 
pomerne rozsiahla zbierka 
(1195 vzoriek) doktora me-
dicíny Christopha Gottwalda 
(1636 – 1700). V roku 1716 
ju dopravili do  Kunstkame-
ry v Sankt-Peterburgu. Toto 
obdobie sa stalo začiatkom 
rozvoja múzejníctva v Rus-
ku a organizácie systematic-
kej vedeckej aktivity, pretože 
Kunstkamera spolu s Minera-
logickým kabinetom – prvým 
verejným mineralogickým 
múzeom v Rusku, vytvorili 
základ Akadémie vied Petra I 
a fakticky sa stali prvým ná-
rodným vedeckým centrom. 
V roku 1934 sa múzeum pre-
sídlilo do Moskvy a nastala 
nová etapa výstavnej práce. 
Postupne sa vytvorili stále te-
matické expozície: Systemati-
ka minerálov (obsahuje viac 
ako 90 000 vzoriek), Kryštá-
ly (viac ako 4800 kryštálov 
minerálov celého systému), 
Minerálne asociácie ložísk 
(zahŕňa viac ako 31 000 vzo-
riek), Pseudomorfózy (okolo 
2200 vzoriek), Drahé a deko-
račné kamene (asi 8 000 prí-
rodných a brúsených drahých 
kameňov) a ďalšie.

Počas 4 dní sa v dvoch 
sekciách prezentovalo oko-
lo 50 odborných prednášok. 
Prevažná časť účastníkov 
konferencie bola z rôznych 
častí Ruskej federácie, ale aj 
z Veľkej Británie, Poľska, Bul-
harska a Slovenska. V mine-
ralogickej sekcii sa diskutova-
lo na rôznorodé témy ako sú: 
všeobecné otázky mineraló-
gie, konštitúcia a genéza mi-
nerálov, nové minerály a mi-
nerálne asociácie, nové údaje 
o mineráloch a ložiskách, 
metódy výskumu minerálov, 
topomineralógia a regionál-
na mineralógia). V muzeál-
nej sekcii odzneli prednášky 
na  témy: rôznorodosť mi-
nerálov ako časť prírodného 
dedičstva, spôsoby prezentá-Účastníci konferencie na prednáškach.

Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie
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cie zbierok a ich vedeckého potenciálu, historické zbierky 
minerálov, nové údaje o mineralogických zbierkach, geolo-
gicko-mineralogické múzeá a veda, mineralogické múzeá a 
vzdelanie, súčasné informačné metódy predstavenia mine-
ralogických zbierok, majstri fotografie minerálov. Súčasťou 
konferencie boli aj exkurzie v expozíciách Mineralogické-

ho múzea A.E.Fersmana RAV, ale aj iných múzeí Moskvy. 
Materiály konferencie – rozšírené abstrakty príspevkov sú 
publikované v zborníku v tlačenej i v elektronickej podo-
be : Meždunarodnaja naučnaja konferencia, posvjaščennaja 
300-letiu Mineralogičeskogo muzeja imeni A.E.Fersmana 
RAN. Moskva, 21-24 nojabrja 2016 g (204 s.).

Historická vzorka 
striebra „Strieborný 
roh“ z Kongsbergských 
baní v Nórsku, ktorú 
darovali cárovi Petrovi I 
pri jeho návšteve Koda-
ne a ten ju odovzdal do 
Kunstkamery v Sankt-
-Peterburgu.

Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie

Mineralogické múzeum Univerzity Komenského

Daniel Ozdín

zbierkach s minerálmi sú zriaďovateľmi občianske združe-
nia, fyzická osoba alebo obce.

Zriaďovateľom múzea je Prírodovedecká fakulta UK 
v Bratislave a zbierky sa nachádzajú na ploche ~ 327 m2. Zá-
kladnými druhmi exponátov zbierok sú minerály a horniny. 
Expozícia má niekoľko dôležitých súčastí: 1. Mineralogický 
systém Slovenska; 2. Mineralogický systém sveta; 3. gemo-
lógia; 4. Meteority; 5. Petrografický systém; 6. Genetická 
mineralógia; 7. Morfologická kryštalografia; 7. Vlastnosti 
minerálov a 8. Technické múzeum. Počet vystavených ex-
ponátov je okolo 4000 v 120 výstavných vitrínach a ďalších 
plochách. Vzorky sú evidované v 3 prírastkových knihách a 
v elektronickej databáze. Otváracie hodiny sú Po-Pia 11:00 
– 15:30 hod., ale je vhodné sa pred každou návštevou ohlá-
siť u kurátora zbierok (Mgr. Daniel Ozdín, PhD.; tel.: 0905 
554 776; e-mail: daniel.ozdin@gmail.com).

Prírodovedecká falulta Univerzity Komenského v Bra-
tislave mala už od svojho vzniku v r. 1940 svoje geologické 
zbierky. Od vtedy po dobu celých niekoľko desaťročí mi-
neralogické zbierky budoval najmä Prof. Lukáč. Ich status 
však nebol oficiálny. Preto v roku 2016 sme sa rozhodli zofi-
ciálniť túto na Slovensku najvýznanejšiu univerzitnú zbier-
ku minerálov a hornín a v októbri 2016 bol podaný návrh 
na evidenciu zbierok ako múzejného zariadenia. Na konci 
roku 2016 Muzeologický kabinet SNM schválil túto žiadosť 
a všetky zbierky Katedry mineralógie a petrológie Prírodo-
vedeckej fakulty Univezrity Komenského v Bratislave boli 
oficiálne začlenené do múzejného zariadenia Mineralogic-
kého múzea Univerzity Komenského v Bratislave zaevido-
vaným pod poradovým číslom 128. Spomedzi 132 múzej-
ných zariadení na Slovensku (stav ku 19.4.2017) je to len 
6. múzejné zariadenie s mineralogickou zbierkou a jediné 
školská zbierka s týmto oficiálnym statusom. Pri 5 ďalších 

1 Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, 84215 
Bratislava; ozdin@fns.uniba.sk 
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Severná Kórea - Krajina neobmedzených možností

Ivan Andráši

natrafíme aj na pekné drahé kamene. Ale to som nevedel, 
že toto pátranie bude trvať tak dlho. 

Trpezlivosť ruže prináša

Ako sa vraví, odvážnym šťastie praje, pán Boh má ma 
rád, a tak na jar 2012 som mal šťastie, a po komunikácii 
s veľvyslanectvom Severnej Kórei v Prahe sme boli oficiálne 
pozvaní na pôdu veľvyslanectva. Oznámil som to Martinovi 
a tak isto aj Jirkovi. Dohodli sme termín návštevy v Pra-
he a spoločne všetci traja sme napochodovali na návštevu 
veľvyslanectva. V Prahe sme sa stretli s p. Dr. Ju, ktorému 
sme predostreli naše požiadavky, a on nám upresnil zopár 
informácii o jeho krajine. Urobili sme prvý krok a aby sme 
boli dôveryhodní, že to myslíme vážne, odovzdali sme pasy 
a verili, že naše žiadosti o víza budú vybavené pozitívne. 

V októbri 2012 nám bolo potvrdené, že naše žiadosti 
o víza sú schválené. Wau, veľký výkrik a radosť, že ideme. 
Konečne. No to sme ešte netušili, že nemáme vyhraté, ale čo 
už, však všetko bude maličkosť. Začala horúčkovitá prípra-
va, blížila sa zima a my sme chceli navštíviť aj nejaké lokality 
v krajine. 

Boli sme upozornení od našich známych, že pri vstupe 
do krajiny na biznis víza sa patrí venovať darček krajine, 
a tak sme sa rozhodli, že Jirko povezie nejaké minerály a 

Raz na jar roku 2010 som sedel v kancelárii a čumel 
na mapu sveta a rozmýšľal, kde som ešte s mojím bratom 
Martinom nebol v rámci nášho hľadania pekných kameňov 
a spoznávania krajín. Zrazu moje oči spočinuli na krajine, 
o ktorej som nič nevedel, ale tušil, že by to mohlo byť zaují-
mavé. Tak som začal pátrať.

Poriadne som ani nespal, že to rýchlo poviem bratovi 
Martinovi a ten na prekvapenie, že však OK, ideme. Nuž 
ale kde začať?

Začal som zbierať informácie, aká je možnosť navštíviť 
krajinu, ktorá je uzavretá pred okolitým svetom, turizmus 
je de facto obmedzený a na internete, v médiách málo in-
formácii. Spomenul som si na zopár rozhovorov od geoló-
gov, ktorí mali možnosť navštíviť Severnú Kóreu ešte za čias 
budovania socializmu v Československu a v rámci bratskej 
pomoci socialistickým krajinám im pomáhali vyhľadávať 
ložiská nerastných surovín. Tak som niektorých z nich oslo-
vil, samozrejme že si ťukali na čelo, ale to by som nebol ja, 
proste chcem tam ísť a hotovo. Dostal som dobré rady, oslo-
vil som aj nášho dobrého kamaráta z Kladna - Jirka Špalka 
a našťastie ho tiež táto myšlienka nadchla.

Pri zbieraní informácii som sa dozvedel, že krajina má 
bohaté náleziská surovín, a to ma utvrdilo ešte viac, že ko-
nám správne. Už sa mi v hlave preháňalo, ako zbierame 
pekné minerály a sme svetoví. Tajne som dúfal, že určite 

Priklad elektronickej evidencie minerálov v Mineralogickom múzeu UK v Bratislave.

Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie
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my s bratom dáme vyrobiť nôž. V Kremnici pôsobí jeden 
z najlepších nožiarov v Európe, náš kamarát Vlado Puliš, 
tak cesta viedla k nemu. Návrh padol na nôž z damaškovej 
ocele, rukoväť bude zo slonoviny, na jednej strane slovenský 
vrch Kriváň a z druhej strany vrch Paktusan, posvätná hora 
Severnej Kórei. Svoju prácu odviedol kvalitne a dokonale, 
za čo mu patrí vďaka. Darček bol vhodný a patrične ocene-
ný aj súdruhmi zo Severnej Kórei, keď sme ho odovzdávali. 
Dnes je uložený v dome priateľstva, medzi mnohými darmi 
z celého sveta.

Nadišiel termín nášho odcestovania, plní očakávania 
čo uvidíme, aká bude cesta. Malé problémy pri vybavova-
ní leteniek, ale to bola “malina”, ako sa hovorí. Pomocnú 
ruku nám podalo veľvyslanectvo a zabookovalo nám le-
tenky z Pekingu do Pchjonjangu. Ostatné prebehlo hladko, 
akurát, že tesne pred odletom Martin ochorel a prvú cestu 
do krajiny musel zrušiť. Tak som odletel sám s tým, že sa 
s Jirkom stretneme v Pekingu na letisku. Letel som po trase 
Viedeň - Zürich - Peking a kamarát Jirko po trase Praha - 
Moskva - Peking. 

Malá zaujímavosť, pri nástupe v Zürichu na lietadlo 
do Pekingu žiadali odo mňa víza do Číny, ja som ich ne-
mal, však načo, robil som len tranzit. Ukazujem letenku 
do Pchjonjangu, no a tým som si moc nepomohol. Zavo-
lali políciu, potom manažéra, telefonovali, ja som mojou 
lámanou angličtinou vysvetľoval, nevedeli pochopiť, že kde 
sa ten Slováčisko trepe. Napokon mávli rukou, že nech sa 
tým zaoberá imigračné v Pekingu. Trochu mi to aj vŕtalo v 
hlave, že čo teraz, ale nebál som sa, však toto ma už neza-
staví. Po pristátí v Pekingu som bol úplne mimo, nevedel 
som čo, kde, ako. Vyzdvihol kufor a pomaly šundrajúc po 
letisku sa blížil k imigračnému. “Nevzdávaj sa Ivan”, hovo-
ril som si, tak som sledoval ľudí, kde sa uberajú. Ako tak 
postávam, skúšam telefonovať Jirkovi, ten je nedostupný. 
No čo teraz? Chvíľu som pozoroval hádajúc, čo je napísa-
né na tabuľkách a vykročil k búdke, kde by som prekročil 
hranicu do Číny, a na terminál 2, odkiaľ malo odlet moje 
lietadlo do Pchjonjangu. To som ešte predtým zistil, že ja 
som pristál na terminále 3. Na mobile pípla SMS: „Ivane 
kde se sereš, já tady čekám jak blázen“, hurá, telefonujeme 
a dohadujeme sa, kde sa stretneme. Letisko ako celá Brati-

slava a Jirko že stretko ako na dedine pri kostole, pre neho 
brnkačka, pre mňa záhada. Tak som vykročil smerom k tej 
zázračnej búdke, ujo imigračný pozrel pas a opýtal sa ma 
kde idem, vravím do Pchjonjangu, ukazujem letenku. Pán 
policajt, OK, úsmev, pečiatka do pasu a už sa bránka otvára-
la. Aké ľahké, vyletel som von, rýchla cigaretka, kukám ako 
na terminál 2. Pozerám, ľudia čakajú, tak som sa zaradil aj 
ja, 5 min a prifrčal autobus, nastúpil som a modlil sa, že kde 
idem. Našťastie, pekne rovno na terminál 2, tam už Jirko 
netrpezlivý, že „kde seš, no tady vole nééé“. Zvítali sme sa, 
rýchlo na kávu, niečo pod zub a utekali na lietadlo. 

Našli sme miesto, odkiaľ malo letieť naše lietadlo, celí 
vytešení odovzdali kufríky, ide sa na cigaretku a do brány. 
Ešte som ani nevykročil, už pri nás stáli policajti a otvorte 
kufor, ktorý ostal na páse za röntgenom. Otvorím trasúci 
kufor a tam nôž, čo ich zaujal. Merajú, niečo si šomrú, a že 
čo to je? Vravím, že darček pre vodcu KĽDR, súdruha Kim 
Čong-una. V tom momente zmizol úsmev zamestnancom 
Air Koiro, a už ma brali policajti na výsluch. Modlím sa, 
fajčím, v duchu si vravím, čo už, aspoň cigaretu som sti-
hol. No o chvíľu prišla policajtka, čo vedela po anglicky asi 
ako ja, zmerala si čepeľ noža, urobila kázeň, pol čínsky, pol 
anglicky a odrazu hovorí - povedz trikrát „I like China“ a 
hlasno. Tak som kričal ako debil „I like China“. Zabalili nôž 
do zvlášť škatule a hajde na lietadlo. Po čase som pochopil, 
že čo tam tá baba šomrala. Naše víza boli biznis a aj oni 
mali mierny strach, že čo by sa stalo, keby som nenastúpil 
na lietadlo. „I like China“, čiže mám rád Čínu, lebo aj tá je 
socialistická a súdruhovia si musia pomáhať. Všetko už pre-
behlo normálne a nasadli sme na lietadlo, pekne nás usadili, 
pozerám asi 10 cudzincov a zvyšok Ázia. Lietadlo slušné, 
síce pamätalo ešte Sovietsky zväz, ale v pohode. Pustili nám 
peknú pokrokovú hudbu, v televízore výjavy z úspechov 
kórejskej armády a už som driemal. Jirko tam niečo kecal 
s prísediacim, a zrazu počujem čeština. Snívam asi, nie to 
len s nami v lietadle letel aj veľvyslanec Českej republiky 
v Severnej Kórei. Jirko sa dozvedel zaujímavé informácie 
o krajine a boli sme pozvaní na čaj na ambasádu v Pchjon-
jangu, čo sme neskôr využili.

Konečne v krajine

Po pristátí v Pchjonjangu sme čakali, čo sa bude diať. 
Vyzdvihli sme si batožinu, povinne odovzdali mobily a pu-
tovali na imigračné. Tam röntgen, prísny colník, a už som 
tušil, že bude problém. Colník chvíľu čumel na monitor ako 
Ježiško na gumeného medvedíka, ja som sa už lúčil so slo-
bodou a Jirko sa akože tváril, že k sebe nepatríme. Našťastie 
Jirko zbadal naše mená na papieri u dvoch sprievodcov, 
začal mávať a páni už riešili situáciu. Pekne sa legitimovali 
colníkovi, niečo zašepkali, a ten sa zrazu díval inde, a bato-
žina aj s nožom prešla bez problémov. Hurá, rýchlo von, na-
vzájom sme sa predstavili, a už sme sa ládovali do dodávky 
pre nás pristavenej, vravím a čo cigaretka? Bez problémov, 
fajčite v dodávke, načo Jirko ako nefajčiar pochopil, že v tej-
to krajine som vyhral ja. Veselo fajčiac sme debatovali so 
sprievodcami o základných veciach, ako let, či sme šťastní a 
iné podobné reči. Naši milí sprievodcovia sa volali p. Re a p. 
An. Jasné, že jeden bol z tajnej polície a druhý vedel, o čom 
hovoríme, lebo ten si nič nezapisoval.

Základné informácie o krajine

Tu by som uviedol základné informácie o krajine, lebo 
je mnoho nejasností u nás v médiách.

Oficiálny názov: Kórejská ľudovodemokratická repub-
lika (Čoson Mindžudžui Inmin Koughwaguk)

Dátum vzniku: 9. 9. 1948 (nesprávny udávaný dátum 
15. 8. 1945 je deň oslobodenia spod japonskej okupácie)

Mapa KĽDR

Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie
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Hlavné mesto: Pchjongjang – cca. 2,3 mil. obyvateľov

Rozloha krajiny: 123 138 km

Počet obyvateľov: cca. 23 mil.

Mena: Kórejský won

Správne členenie: 9 provincií a 2 samosprávne mestá

Najvyššia hora: Paktusan – 2 744 m n. m. – symbol kra-
jiny

Najdlhšia rieka: Amnokkang – 790 km.

Pozorujúc z mikrobusu novú krajinu sme dorazili do 
hlavného mesta Pchjongjang, kde nás ubytovali skoro 
v centre mesta, v hoteli Potonggang. 

Veľmi slušný hotel, až sme boli prekvapení a dostali sme 
veľký apartmán. Neskôr sme pochopili, že sú tri hotely pre 
cudzincov, prvý pre tých čo prišli pracovať do krajiny ale-
bo uzatvárať obchody. Druhý hotel sa nachádzal v centre, 
priamo na bulvári, volal sa Koryo hotel, kde sa nachádzali 
aj rôzne bary a obchody pre cudzincov. Tretí hotel sa nachá-
dzal na ostrove v rieke, ktorá preteká hlavným mestom a ten 
je určený pre turistov. 

Ešte pred príchodom na hotel sme sa zastavili pri pamät-
níku s obrovskými sochami zosnulých vodcov Kim Ir-Sena 
a Kim Čong-Ila, kde sme položili kytice k päte pamätníka, 
po miernom úklone sme pozerajúc na sochy odcúvali späť.

Pamätník sa nachádza na kopci Mansudae, kde podľa 
protokolu kladú kytice a vence všetky delegácie a návštevní-
ci krajiny. Boli sme prekvapení, že aj večer cca. o 20:00 bolo 
rušno na miestnom priestranstve a všadeprítomní pionieri 
vzorne čistili každé miesto okolo pamätníka. Na moju otáz-
ku, či nemajú byť doma, my bolo zdvorilo odpovedané, že 
to robia z lásky a veľmi radi, lebo sú to žiaci, ktorí to vyko-
návajú za odmenu, lebo sa dobre učia a je to pre nich česť. 
Zabudol som, že podobné veci sme robili aj my. 

Po ubytovaní na izbe sme sa dohodli, že si dáme kávu 
a preberieme plán našej návštevy s našimi sprievodcami. 
Káva bola dobrá, aj cenovo sa priblížila k Európe - cena 5 
eur! Opomeniem detaily ďalších dní, predsa, bola to pracov-
ná cesta a úlohou bolo navštíviť miesta, kde sa nachádzajú 
minerály a drahé kamene. Páni Re a An boli otvorení a zod-
povedali na všetky naše otázky, upozornili nás ,čo sa smie a 
nesmie u nich v krajine a čo je neslušné (predsa iná kultúra 
a štátne zriadenie). Fotiť nám bolo povolené všetko a zas oni 
na oplátku sa pýtali na nás, čo máme radi, aký šport, a zrazu 
zistili, že hráme pingpong, čo je národný šport v krajine, tak 

bolo určené, že večer bude športový. Každú príležitosť sme 
využili na hranie pingpongu, kde my chlapci z Českoslo-
venska sme vždy vyhrali, ale zásluhou Jirka, nie mojou. Už 
boli tak zúfalí, že na Jirka nasadili aj majsterku krajiny, ale 
nepomohlo. Nevedel som, že Jirko je majster ČSSR, a bol aj 
nominovaný do reprezentácie, len prišla revolúcia a začal 
podnikať, tak už nemal čas na stolný tenis vrcholovo. Zážit-
kov je veľa, ale teraz sa sústredím na zaujímavosti KĽDR a 
niečo zo zákulisia spomeniem v druhej časti.

Pchjongjang

Pchjongjang je hlavné mesto KĽDR, jeho dominantou je 
105 poschodový hotel Rjugjong, ešte v tomto čase nedokon-
čený, otvárací ceremoniál bol stanovený na rok 2013. 

Tiež sme si prezreli 170 m vysokú vežu – pamätník 
Čučche, zasvätený ideológii sebestačnosti. Zblízka sa nedal 
vyfotiť celý, tak sme urobili zopár fotiek z vrcholu. Výťah 
nás vyviezol do výšky 150 m, kde bol nádherný výhľad na 
mesto, aj na okolité pohorie, ktoré obklopuje mesto. Trošku 
hore fučalo, tak sme rýchlo prezreli mesto na všetky strany 
a šupom dole. Mesto Pchjongjang mi pripomínalo tak tro-
chu našu Bratislavu z vyhliadky UFO na moste SNP. 

Ďalej pri obhliadke mesta sme prechádzali okolo Víťaz-
ného oblúka, ktorý sa nápadne podobá na ten v Paríži. Po-
stavený bol v roku 1982, ale pri akej príležitosti, to som sa 
zabudol opýtať. Čo sa týka samotného mesta, boli sme pre-
kvapení čistotou, pravidelne sme videli čistiť ulice, chýbali 
odpadkové koše (však aj načo). Mesto má mnoho parkov, 
zelených zón, moderné domy a bytovky.

Doprava bola minimálna, aj keď cez mesto prechádza-
jú široké bulváry. Je to dané tým, že ľudia nemôžu vlastniť 
osobné autá, ale mestská doprava fungovala dobre, či už 

Hotel Potonggang Hotel pre turistov

Autor, Jirko Špalek a hotel Rjugjong v pozadí
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električky, trolejbusy, autobusy a pod mestom sa buduje 
metro - dokončené úseky sú v prevádzke. V jednej časti 
mesta sme objavili mnoho športových hál, kde nám bolo 
vysvetlené, že každý šport má svoju halu. Ovzdušie v mes-
te bolo čisté, aj vďaka okolitým horám a absenciou ťažkého 
priemyslu. Mesto pôsobí trochu šedo, ale je moderné, tak 
ako väčšina európskych miest. 

V Pchjongjangu sa nachádza aj rodný dom bývalého 
vodcu Kim Ir-Sena (Mangyondae), ktorý sme navštívili a 
po prednáške a prezretí originálnych predmetov a náradia, 
ktoré používala rodina Kim Ir-Sena, sme sa presunuli krás-
nym upraveným parkom k neďalekej studničke. Traduje sa, 
že kto sa napije, získa dlhovekosť. Napili sme sa s Jirkom len 
trošku, lebo pri myšlienke, že v 150 rokoch by som mal ženu 
a zabudol, čo s ňou, sme dlhovekosť zavrhli. Večer sme mali 
príjemné posedenie pri pive. Pivo bolo dobré, aj zásluhou 
československých pivovarníkov.

Mimo hlavného mesta

Na druhý deň sme putovali do pohoria Mjohjangsan, 
ktoré nie je veľmi navštevované turistami, tak stále cítiť pa-
nenskú prírodu. Ale smelé plány štátu to majú zmeniť a za-
čína sa pomaly rozvíjať turistický ruch. 

Trošku sme sa informovali a dostali nápad navštíviť 
budhistický chrám z 11. storočia Pohjon. Neuvedomujúc 
si čas, však vyšliapať predsa cca. 4 km do kopca cez horu 
nebude žiadny problém. Ale chyba myslenia, v Ázii padá 
tma veľmi rýchlo a po vyšliapaní na vrchol hory sa pýta-
me - “kde je chrám”? Bol vedľa nás a zbadali sme ho až pri 
fotografovaní z bleskom. Cesta späť bola úsmevná, tma ako 
v pekle, jeden svietil mobilom - sprievodca p. An a my dva-
ja s Jirkom pomocou blesku z fotoaparátu. Šťastne sme do-
razili na parkovisko, kde nás už čakal p.Re celý spotený, či 
sme v poriadku (myslím, že by to znamenalo pre neho veľký 
prúser). Nuž musíme uznať, že mnísi mali kondičku lepšiu.

Odviezli nás na hotel, kde sme prespali do druhého 
dňa. Ešte pred spaním prišla výzva na štvorhru v pingpon-
gu (mysleli si, že sme unavení), výzvu sme prijali a oni zas 
prehrali. 

Na druhý deň sme pokračovali návštevou domu pria-
teľstva (Friendship Exhibition House) v pohorí Myohang, 
kde sú umiestnené všetky dary z celého sveta, ktoré dosta-
li bývalí vodcovia KĽDR. Dnes to činí cca. 300 000 darov, 
v dobe našej návštevy bolo vystavených 110 641 ks zo 184 
krajín sveta (údaj na tabuli pri vchode). Boli sme smutní, 
lebo v objekte sa nesmie fotografovať a naši sprievodco-
via boli zas smutní, že si tie exponáty prehliadame dlho, 
lebo sme zavadzali a zdržovali iné návštevy. Po asi piatom 
upozornení a zhasnutí svetiel sme sa radšej presunuli na 

kávu a cigaretu, kde sme si upresnili informácie od mladej 
sprievodkyne. V budove sa môže chodiť iba v návlekoch, 
a musím uznať, že to bolo fakt zaujímavé. Napríklad zlaté 
hodinky od Švajčiarov, brúsené sklo z ČSSR, autá od Stali-
na, Bulganina, pancierový vlak od Mao Ce Tunga, kožušiny 
z Afriky, drahé kamene, obrazy, meče, dýky, sochy a odteraz 
aj nôž zo Slovenska. Friendship House sa rozkladá zhruba 
na 70 000 m, stavbu stavalo cca. 20.000 ľudí a trvalo im to 
1,5 roka. Celý komplex má 200 výstavných hál a že sa vraj sa 
bude aj pristavovať. Ale pri druhej návšteve sme navštívili 
Friendship house v Pchjongjangu, tak nové dary dávajú už 
sem. V miestnom obchode sme objavili drúzy kryštálov py-
ritu, ktoré údajne našli pri stavbe tohto komplexu, tak sme 
chceli ten malý lom navštíviť, ale nebolo nám umožnené, 
lebo okolie je prírodná pamiatka a nič sa nesmie zbierať 
(tak nám bolo vysvetlené). 

Po návšteve sme nasadli do auta a vrátili sa do Pchjon-
gjangu. Ďalší deň sme mali naplánovanú návštevu Geolo-
gickej univerzity a ich zbierok. To už nás návšteva začala ba-
viť, lebo to už bolo niečo, prečo sme túto krajinu navštívili.

Na druhý deň sme navštívili univerzitu a po obvyklých 
ceremóniách a vypití čaju, sme začali voľnejšie debatovať. 
Boli nám ukázané mapy s ložiskami nerastných surovín, 
informovali sme sa o geologických pomeroch, stavbe úze-
mia krajiny a nakoniec sme si prezreli mineralogické vzor-
ky z KĽDR. Vzorky boli skôr študijného charakteru, ale aj 
to nám stačilo aby sme si urobili svoj obraz o možnostiach 
zberu minerálov v KĽDR. Zoznámili sme sa s p. profesorom 
Hyon Ryong Hyon. Pán profesor navštívil v r. 1984 bývalé 
ČSSR a spolupracoval s profesorom Poubom a Jirko venoval 
zopár minerálov z Českej republiky do tamojšej zbierky. 

Po ukončení návštevy sme sa vrátili do Pchjongjangu, 
kde sme podvečer mali stretnutie s predstaviteľmi firmy 
na  ťažbu a spracovanie drahých kameňov a zoznámili sa 
s riaditeľom firmy p. Kim Yong Namom. Stretnutia sa už 
niesli v priateľskom duchu, nakoľko pri predošlých posede-
niach sme prelomili oficiality tak po našom. Ja a Jirko sme 
mali po fľaške domácej pálenky, a pri zvolaní na zdravie sa 
utužovali priateľstvá, ako boli súdruhovia zvyknutí. Bolo 
nám oznámené, že na druhý deň navštívime ložisko olivínu 
a aj podzemie, kde sa ťaží olivín na ďalšie spracovanie. 

Konečne na kamene

Skoro ráno sme vyrazili na cestu do baní, kde sa ťaží 
olivín (peridot) a potom sa následne spracováva brúse-
ním na šperkárske účely. Ráno sme boli trochu prekvape-
ní, my nahodení na trek do baní a páni sprievodcovia len 
tak v  oblekoch a polobotkách. Ešte sme nevedeli, kde sa 
to nachádza, ale cestou fajčiac v mikrobuse (okrem Jirka) 
nám už bolo všetko vysvetlené. Ložisko olivínu sa nachá-

Ložiská nerastných surovín Geologická univerzita
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dza pri meste Yangyon v provincii Južný Hwanghae, neskôr 
podľa mapy až na JZ krajiny, blízko hranice s Južnou Kóre-
ou. Cestou sme prechádzali cez dediny, kde práve prebie-
hal zber úrody obilia a trošku mi to pripomenulo 60. roky 
u nás. Nás s Jirkom skôr fascinovala príroda. Jeseň v plnom 
prúde, niekde už bolo cítiť, že zima je za rohom. 

Po asi 4 hodinách jazdy sme dorazili do mesta Yangyon, 
kde sme sa zastavili na riaditeľstve firmy a prezreli si bru-
siarne olivínu a aj vybrúsené peridoty. Na spracovaní oliví-
nu sa podieľa zhruba 70 ľudí, väčšinou žien brusičiek. Do-
kážu spracovať a vybrúsiť až 600 ct za deň (skôr za týždeň). 
Stroje na brúsenie boli moderné, čo som bol prekvapený. 

Na rad prišlo prezeranie produkcie, kamene sa váhovo 
pohybovali od 0,2 ct do 30 ct. Najviac boli brúsené kamene 
kalibrované rôznych brusov a tvarov. Veľké kamene nad 10 
ct boli vzácnejšie, proste koľko dovoľovala surovina. Bolo 
nám ponúknuté, že si môžeme už vybrúsené kamene aj kú-
piť, tak sme s Jirkom neodolali a vybrali zopár kameňov, 
cca. 400 ct. Samozrejme aj najväčší 36 ct peknej tmavozele-
nej farby, čistoty strednej. Brusy boli kvalitné a cena a čis-
tota nám tiež vyhovovala. Neskôr nám bolo povedané, že 
brusiči boli školení priamo učiteľmi z Antverp v Belgicku. 

Rozlúčili sme sa a pokračovali smerom do hôr mimo 
mesta. Cesta sa zmenila na prašnú a nás trochu vytriaslo 
v aute. Konečne sme dorazili na baňu, kde sme si prezreli 
surové olivíny, vytriedenú surovinu na spracovanie, zozná-
mili s geológmi a vedením bane, rozdali nám prilby, svie-
tidlá, zopár informácii o geológii ložiska a hurá do bane. 

Ložisko je otvorené povrchovým lomom s pokračo-
vaním do podzemia. V podzemí sa ťaží olivín dobývacou 
metódou na komoru s piliermi a v tom lávovo-bazaltovom 
prúde sú tie komory fakt veľké. Mysleli sme si, že pred ba-
ňou zastaneme, ale mikrobus to vpálil priamo do bane.

Po vystúpení z mikrobusu sme prešli zopár vydobytý-
mi komorami až na čelbu, kde akurát prebiehalo vŕtanie 
dier na odstrel. Chvíľu nám vysvetľovali spôsob dobývania 
a ťažby, ale nás skúsených baníkov tým len zdržovali, lebo 
nás už ťahalo do čelby obzerať olivíny, zbierať a triediť. Do-
slova sme sa vrhli na zem, a tí len pozerali, čo to tí chlapci 
vyvádzajú. Hľadali sme skôr kryštalované vzorky, dutinky 
s kryštálmi olivínu v hornine. Všade pod nohami surové oli-
víny krásnej farby a dobrej čistoty. Steny komôr boli priam 
nacucané peckami olivínu o veľkosti až 50 cm v priemere. 
Nastúpili kladivá a sekáče a už sme búšili do bazaltu. Proste 
sme zažívali takú malú nirvánu a oni nechápavo kukali, čo 
to za delegáciu dorazilo, že vyvádzajú ako malé deti. Ale kto 
zbiera minerály a drahé kamene vie, o čom hovorím.

Po debate s Jirkom sme sa zhodli, že toto ložisko pri-
pomína ložiská olivínu v Smrčí v Českej republike, ale väč-
šieho rozsahu. Jirkovi sa podarilo nájsť pekný kus kryštalo-
vaného olivínu na hornine, ale ako naschvál boli z druhej 
strany brusiteľné olivíny, tak dotyčný kus putoval do deb-
ničky a my sme utreli slinu. Škoda. Tak sme urobili ešte zo-
pár fotiek, prezreli niekoľko pracovísk a vyfárali na povrch, 
priamo na haldy bane.

V podzemí bola trochu zima, tak nám padlo vhod sa ísť 
ohriať na jesenné slniečko. Jirko pobehal haldy, odobral zo-
pár vzoriek na štúdium, a ja som zatiaľ debatoval s geológmi 
o veľkosti ložiska. 

Na bani pracuje zhruba 470 pracovníkov, každý deň 
vyťažia cca. 200 ct olivínov prvotriednej kvality. Baňa bola 
otvorená pred 7 rokmi a zásoby sú odhadované na cca. 25 
rokov. Prezreli sme si mapy s ložiskom a zaujali nás čiary, 
ktoré boli na mape. Bolo nám vysvetlené, že momentálne 
prebieha prieskum na zlato a zirkón. Údajne až 10 g na tonu, 
ale po prezretí ložiska ťažko tomu uveriť. Usúdili sme, že 
možno sa vyskytlo nejaké nahromadenie zlata a z toho usu-

Ženy brusičky pri práci Produkcia už vybrúsených olivínov

Ložisko olivínu Mikrobus v bani
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dzujú, že zlato je rozptýlené všade. Jirko zobral zopár vzo-
riek na analýzu do ČGU v Prahe, avšak tieto analýzy len 
potvrdili to čo sme si mysleli. Zirkónu síce majú mnoho, ale 
problém je ten, že obsahuje veľa prvku hafnia, čo je prob-
lém. Po vyšantení sa na bani sme boli pozvaní na neskorý 
obed, čo sme uvítali s nadšením. Pán riaditeľ bane Kim Jong 
Nam bol ústretový, poďakovali sme sa za vzorky z bane a už 
sme plnili hladné brušká. Ja skôr mäsom a potom sladkým, 
ale Jirko sa napchával všeličím možným, všetko sme zapíjali 
ich domácou pálenkou, každý dostal tak 4 deci vo fľaške, čo 
bol slušný záber, nakoľko sa stále na niečo pripíjalo. 

Na mňa padla únava, tak som si odbehol trošku zdriem-
nuť na kavalec a Jirko zachraňoval situáciu s pitím. Asi 
po hodine Jirko prišiel, že dosť a ideme späť do Pchjongjan-
gu. Všetci v aute zaspali, ja cestou pofajčujúc som sa kochal 
miestnou scenériou krajiny. Podvečer sme prišli na hotel a 
po peknom zážitku aj rýchlo zaspali. Bol to náš NAJKRAJŠÍ 
DEŇ.

Druhé eldorádo

Posledný deň sme skoro ráno prebehli zopár obchodov 
na suveníry, kde miestni nemajú prístup. Bol som prekva-
pený, že môžeme platiť v eurách a bez problémov vydajú 
do posledného centu. Po nákupoch sme vyrazili navštíviť 
najväčšiu spracovateľskú firmu na drahé kamene a šperky, 
firmu Korea Jewels Trading Company, ktorá má najväčšiu 
brusiareň na drahé kamene v krajine. Prezreli sme prevádz-
ku, kde pracuje až 130 brusičov a vyprodukuje až 15 000 ct 
za mesiac. 

V minulosti brúsili aj diamanty pre firmy v Antverpách, 
čoho dôkazom bolo asi 40 brusičských strojov v 2 miestnos-
tiach pripravených na brúsenie diamantov. Keďže KĽDR 
nepodpísalo dohodu, tzv. Kimberlijský protokol, tak ďalšie 
brúsenie im bolo zakázané. Firma sa venuje aj spracovaniu 
zlata a striebra na komerčné účely, ale môj dojem je ten, že 
všetko ide na export, lebo klasické obchody v meste som 
nevidel.

Chýr o našich kvalitách v pingpongu sa doniesol aj 
k riaditeľovi firmy a tak cez obednú prestávku si neodpustil 
vyzvať Jirka na súboj. No, samozrejme, že prehral na tri sety, 
a to sa hovorilo, že je najlepší vo firme. No ako zamestna-
nec, skúste vyhrať nad riaditeľom, však. Zobral to športovo, 

a už sme išli na cigaretku do jeho kancelárie, kde sme po-
kračovali v rozhovoroch o možnej spolupráci. 

Chceli podpísať predbežnú zmluvu, ale Jirko objavil 
škatuľu s minerálmi, tak papiere museli ísť bokom. A zas 
sme boli vo svojom živle. Zasypali sme pána riaditeľa otáz-
kami a ten len, že to bola štátna úloha a jemu sa to váľa 
v pivnici. Zavolal vedúceho a šup do pivnice, kde nastalo 
druhé naše eldorádo po kameňoch. Pekne vedľa seba kôp-
ky s kameňmi, kryštály korundov, surové jaspisy, obsidiány, 
ametysty, pecky achátov, amazonity, zopár vzoriek turmalí-
nov a aj jadeit a niečo modré, transparentné, nevedeli sme, 
čo. Neskôr po analýze v Prahe vysvitlo, že je to sodalit, vzác-
ne v gem kvalite, vhodný aj na facetované brusy. Tak sme sa 
tam prehŕňali, ale času bolo málo, tak sme pozbierali zopár 
vzoriek a dohodli sa, že pri najbližšej návšteve nám budú 
tieto ložiská ukázané. My ich dôkladne preskúmame, ale do 
dnešného dňa sme sa nedohodli, čo je na škodu, lebo asi 
prednejšia je politika, čo nás mrzí. Vrátili sme sa do kance-
lárie a o všetkom informovali pána riaditeľa. Ten bol nadše-
ný, že bude spolupráca.

Nastal čas sa rozlúčiť a dúfať, že všetko dopadne dobre 
a po zime vyrazíme do terénu pracovať. Naši sprievodcovia 
p. An a p. Re nás odprevadili na letisko, vybavili sme forma-
lity, vyzdvihli mobily, a s malou dušičkou išli cez colnicu. 
Po prezretí pasu nám už batožinu neprezerali, asi už mali 
info, že kto sme, a čo vezieme. Naposledy sme zamávali a 
nasadli na lietadlo do Pekingu. V lietadle sme s Jirkom všet-
ko prebrali a dohodli sa, že na jar pôjdeme my s Martinom, 
lebo Jirko má výstavy v Amerike, a tak veľa cestovať by ne-
stihol. Plný dojmov z tejto peknej krajiny som sa už tešil na 
ďalšiu návštevu. V Pekingu sme sa s Jirkom rozdelili, on le-
tel cez Moskvu do Prahy, a ja som mal priamy let z Pekingu 
do Viedne. Pred odletom telefonáty manželke a Martinovi, 
že je všetko v poriadku a už som nasadal do lietadla.

Týždeň po prílete sme spoločne s bratom Martinom a 
Jirkom navštívili veľvyslanectvo v Prahe, a o všetkom in-
formovali p. Dr. Ju. Dohodli sme ďalšiu návštevu, čo nám 
bolo promptne vybavené, a o dva týždne sme už mali ďalšie 
víza v pase.

pokračovanie nabudúce...

Už sa pracuje Čelba s olivínmi

Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie
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Zlaté dotyky fínskeho Laponska

Peter Ružička a Jakub Šauša

neznámeho, čo umocňovala vnútorná nervozita, ktorá po-
stupne vyplávala na povrch, tak ako sme v jednom úseku 
cesty vyplávali trajektom na more. Rovnako ako loďou ob-
čas lomcovali vlny a spodné prúdy, tak aj v nás lomcovali 
pocity radosti striedajúce sa s nervozitou. 

Zákutia centrálnej časti fínskeho Laponska sme spo-
ločne spoznávali v rámci letného dovolenkového obdobia 
v dvoch časových intervaloch. Prvú expedíciu sme podnikli 
v období od 11. do 21. júla 2016 a druhú cestu sme absol-
vovali s dvojmesačným odstupom od 11. do 21. septembra 
2016. Možno sa Vám to bude zdať prinajmenšom netypické 
urobiť takéto dve dlhé cesty v jednej sezóne, ale práve o to 
nám išlo. Na obidve geologické expedície do Fínska sme 
cestovali Daciou Duster, ktorá nás ani raz nesklamala. Ten, 
kto má pochybnosti o tomto aute, sa nemusí obávať. Auto 
je spoľahlivé napriek tomu, že neposkytuje luxusný pôžitok 
z  dlhej jazdy. Na druhej strane sme vyrovnaným štýlom 
jazdy znížili spotrebu nafty, čo je výrazný benefit, ktorým 
sa dá určitý diskomfort tolerovať. Naše auto bolo najspo-
ľahlivejším článkom každej expedície, išlo ako hodinky, ani 
raz nás nenechalo v štichu, napriek tomu, že sme jazdili aj 
mimo asfaltových ciest v kamenistom teréne. 

Trasu cesty sme mali naplánovanú cez Poľsko, Litvu, 
Lotyšsko, Estónsko do Fínska. Jazdili sme po cestách E67 a 
E75. Zo Slovenska do Poľska sme zvolili hraničný prechod 
Skalité pri Čadci. Nočný prejazd naprieč Poľskom sme ab-
solvovali cez obchvaty miest Bielsko-Biala, Katovice, Čen-
stochová, Varšava, Bialystok, Augustów a Suwalki. V Litve 
sme prechádzali okolo miest Marijampolé, Kaunas a Pane-

Keď sa snažíte napísať príbeh, z ktorého sa má 
zrodiť pútavá cestovateľská poviedka, hľadáte vhod-
nú inšpiráciu. Mnohí často skĺznu na vlnách fantázie 
a nechávajú sa unášať prúdom času romantických 
predstáv, ktoré sa od reality postupne vzďaľujú, tak 
ako lode vyplávajúce z domovského prístavu. Po-
dobne aj my sme dočasne opustili domáce hniezda, 
aby sme zažili niečo nové a doteraz nepoznané. Naša 
poviedka má ale jasný cieľ. Poskytnúť Vám reálny 
obraz o ceste dvoch geológov za sebapoznaním na 
sever Európy, ktorý je taký rozporuplný a autentický, 
že svojou prírodnou silou pôsobí magneticky. Ak ste 
niekedy zažili ten zvláštny pocit, keď sa vo Vás bijú 
cestovateľské emócie, určite náš príbeh pochopíte. 
Zmiešané až rozporuplné pocity priniesla do našich 
životov cesta za zlatom do Fínska, ktorú sme bez väč-
šej prípravy podnikli, aby sme zažili dobrodružstvo 
alebo, ak chcete, adrenalín. Síce sme vedeli, že cesta 
je dlhá, ale reálne sme si jej dĺžku nevedeli predsta-
viť, až kým sme ju nepocítili na vlastnej koži a to do-
slova. Po ceste sme zažívali pocity zúfalstva, keď sme 
si postupne čítali stovky kilometrov na tabuliach 
oznamujúcich vzdialenosti jednotlivých miest. Ces-
ta sa nám tým zdala nekonečná, čo ešte vystupňovali 
aj rýchlostné obmedzenia na 70 a 90 km/h rýchlosti, 
ktoré nám tiež nepridali na nálade. V celom úseku 
cesty bola najvyššia povolená rýchlosť medzi 100 až 
120 km/h na cestách prvej triedy a krátkych diaľnič-
ných úsekoch. Podstatné úseky ciest boli spomaľo-
vané realizovanými stavebnými prácami hlavne v 
Poľsku. Takúto dlhú cestu sme podstúpili spoločne 
prvýkrát. Celou cestou sme si v hlavách niesli tieň 
pochybnosti poháňaný strachom, resp. rešpektom z 

Obr. 1 Peter Ružička na palube trajektu opúšťajúceho prístav v Talline.

véžys. V Lotyšsku sme cestovali okolo Rigy. V Estónsku sme 
prechádzali cez Pärnu do Tallinu. Úsek Tallin – Helsinki sa 
prechádza trajektom cca 2,5 hodinovou plavbou Baltským 
morom. Plavbu realizujú tri plavebné spoločnosti, ktoré 
sa navzájom odlišujú nielen rozdielnymi časmi plavieb, 
ale hlavne cenami. Po vylodení vo fínskych Helsinkách 
nás čakal posledný úsek cesty do Kuttury pri Ivalo v dĺžke 
cca 1100 km. Prechádzali sme cez mestá Jyväskylä, Oulu, 
Kemi, Rovaniemi a Sodankylä. Cesta z Bratislavy do Ivalo 
trvá podľa odhadu Google Maps 35 hod., a je dlhá 2 800 
km. Naša cesta trvala o niečo dlhšie napriek tomu, že sme 
išli bez väčšej prestávky na spánok v kempe alebo moteli. 
Poháňala nás zlatá horúčka a s ňou spojená už spomínaná 
vnútorná nervozita. Určitým stresovým faktorom bol ča-
sový posun o hodinu dopredu oproti nášmu času, ktorý je 
v pobaltských krajinách a vo Fínsku. Počas cesty sme poci-
ťovali postupnú svalovú stuhnutosť. Všetko nás už bolelo, 
ale napriek tomu sme išli ďalej s jediným želaním, aby sa tá 
cesta už konečne skončila. Na cestu sme sa začali pozerať 
ako na dlhý výpravný filmový príbeh, pri ktorom zaspávate 
od čakania na pointu. Netajíme, že sme zažívali za volan-
tom mikrospánky z vyčerpania. Síce sme sa pri šoférovaní 
striedali, napriek tomu sme boli obaja unavení a postupom 
času viac podráždení a znechutení. Možno sme si cestu 
mali obohatiť väčšími prestávkami na oddych, aby sa nám 
nezdala taká vyčerpávajúca, ale poznáte to, keď Vás ženie 
túžba vpred, tak ste nezastaviteľný. 

Našim vytúženým zlatokopeckým cieľom bola oblasť, 
cez ktorú tečie rieka Ivalojoki s dĺžkou 180 km a ústím 
v Inari. Prieskumné územie sme si zvolili v 40 km dlhom 
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úseku cesty do Kuttury, ktorý začína odbočkou z hlavného 
ťahu na Ivalo. Takmer celý úsek prevažne zemito-kame-
nistej cesty je rozparcelovaný súkromnými claimami, čo 
nám komplikovalo situáciu pri hľadaní dostupného miesta 
na rozloženie stanového tábora. Po prieskume starých ry-
žovísk a s nimi spojených výkopových prác sme konečne 
našli vhodné miesto v blízkosti potoka mimo miestnych 
zlatokopov. Začali sme nerušene ryžovať zlato v potoku 
pomocou sluice boxu (ryžovací splav). Okrem premývania 
zlatonosného sedimentu sme si vyskúšali kopanie na bed-
rock, ktorý v tomto prípade tvoria svetlé granulity. Počas 
obidvoch expedícií sme prieskumnými prácami overili dve 
miesta, z ktorých sme okrem preplaveného zlatonosného 
materiálu odobrali aj vzorky hornín. Vizuálne identifikovať 
sa dali len čerstvo vykopané horniny na rozdiel od hornín, 
ktoré boli dlhodobo vystavené špecifickým klimatickým 
podmienkam. Na povrchu zvetraných hornín rýchlo začali 
vegetovať rôzne druhy lišajníkov tvoriace kresby mozaiko-
vých obrazcov.

Obr. 2 Jakub Šauša pri soche zlatokopa v areáli múzea zlata v 
Tankavaare.

Obr. 3 Peter Ružička pri soche zlatokopa v Ivalo.

Geologický prieskum zlatokopeckého územia preveril 
hranice našich fyzických a psychických síl. Každá z ciest si 
vypýtala svoju daň v podobe vypätých emócií, ale nakoniec 
sme to zvládli bez ujmy na zdraví. Prežívali sme takmer 
schizofrenické prejavy, ktoré v nás vyvolávalo prírodné pro-
stredie Laponska. Počasie bolo premenlivé a nepredvídateľ-
né. Striedali sa slnečné a daždivé dni. Počas prvej expedície 
v júlovom období sme zažili známe biele resp. polárne noci, 
keď slnko úplne nezapadá, obloha sa mierne zatiahne, čím 
sa zníži intenzita denného svetla a nastane šero. Laponsko 
je vtedy ideálne miesto pre workoholikov, ktorí chcú praco-
vať 24 hodín denne. Tento prírodný fenomén na nás pôso-
bil tak, ako keby sme za 24 hodín prežili 2 dni, keďže sme 
nočnú tmu nezažili a to bol dôvod, že v našej psychike sa 
predlžovali a zároveň spomaľovali dni. Napriek tomu sme 
boli dostatočne unavení a zaspávali sme bez problémov. 
Už počas prvej expedície sme si ťažšie zvykali na chladnú 
klímu podporenú výrazným striedaním denných (do 20 

°C) a nočných teplôt (okolo 5 až 9 
°C). V tomto období navyše zúrili 
nekončiace nálety dotieravých ko-
márov, ktorým sme len ťažko odo-
lávali a boli katalyzátormi našich 
emočných prejavov. Najviac nám 
v  boji s komármi pomohol čajov-
níkový olej, ale žiaľ aj ten, podobne 
ako ostatné repelenty, mal krátko-
dobú účinnosť. Určitou výhodou 
druhej expedície bol fakt, že ko-
máre už mali po sezóne, čo vyplý-
valo z rýchlo klesajúcich denných 
a hlavne nočných teplôt. Roman-
tický spln mesiaca prinášal jasné a 

Obr. 4 Sob pózujúci na starom ryžovisku 
pri Kutture.
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mrazivé noci, keď teploty sa pohybovali pod bodom mrazu 
okolo -5 °C. Pri druhej expedícii sme stanovanie vo voľnej 
prírode radikálne zamietli a prespávali sme v aute. Biele 
noci boli minulosťou a krajinu pohltil temný plášť mrazivej 
noci. 

Okrem ryžovania zlata sme si pozreli mestečko Ivalo 
a tretie najväčšie fínske jazero Inari, ktoré je 80 km dlhé 
a 40 km široké s maximálnou hĺbkou 94 m. Na spiatočnej 
ceste sme sa zastavili v múzeu zlata v Tankavaare. Múze-
um je umiestnené v pomerne rozsiahlom areáli, ktorého 
súčasťou sú dobové zlatokopecké domčeky. Cez areál tečie 
potok, pri ktorom je vytvorené cvičné miesto, kde si náv-
števníci môžu za určitý poplatok vyskúšať ryžovanie zlata 
s panvicou. V zlatokopeckom múzeu sú vystavené ukážky 
ryžovacej techniky od najstarších exemplárov na drevenom 
základe až po súčasné spôsoby získavania zlata. Súčasťou 
múzea sú zbierky vzoriek zlata zo svetových lokalít, vrátane 
Slovenska, aj keď niektoré údaje by už potrebovali aktua-
lizáciu. Okrem zlata je v priľahlej budove malá regionálna 
expozícia minerálov. Z Tankavaary sme pokračovali v po-

Obr. 5 Jakub zavesený na vstupnej bráne náuč-
ného zlatého chodníka Laanila. 

znávacej exkurzii po dostupných lokalitách. 
K tejto časti nám dovoľte jednu teoretickú 
poznámku. Keď budete zbierať informácie 
o lokalitách, tak z hľadiska komplexnosti 
je najvýhodnejšie siahnuť po exkurzných 
sprievodcoch o geológii a ložiskách Lapon-
ska, ktoré sú k dispozícii na internete.

Navštívili sme turisticky vyhľadávanú 
ametystovú baňu Lampivaara pri Luosto, 
ktorá je situovaná v blízkosti hlavného 
ťahu z Rovaniemi do Sodankylä. Približne 
25 km od Sodankylä sme si pozreli haldy 
zlatej bane Pahtavaara, ktorá je situovaná 
v komatiitovom komplexe. Po zbere vzoriek 
sme pokračovali ďalej k obci Petkula, ktorá 

je pri ťaženej bani Kevitsa. Ložisko s Ni-Cu-PGE minerali-
záciou je súčasťou ultramafickej intrúzie so zastúpením oli-
vínových pyroxenitov. Podarilo sa nám zobrať pár vzoriek 
z háld v blízkosti ložiska. Okrem geologicky zaujímavých 
lokalít sme navštívili aj dedinu Santa Clausa pri Rovanie-
mi, v rámci ktorej je na námestí zobrazený severný polárny 
kruh. Spiatočné cesty z Fínska na Slovensko sme absolvova-
li takmer rovnakými trasami. Počas návratu z prvej expedí-
cie sme sa pri prejazde Varšavou v spleti výjazdov dostali na 
cestu do Krakova a tým sme hranicu prechádzali cez Chyž-
né na Orave. 

Laponsko nás cez divokú prírodu nekončiacich borovi-
covo-brezových lesov, jazier a sobích stád úplne opantalo. 
Rozhodne je to krajina extrémov očarujúca svojou rozma-
nitosťou v striedaní polnočného slnka s obdobiami totálnej 
tmy. V prieskumnom území, mimo civilizácie a hlavných 
ťahov ciest sme zažívali ticho, samotu a spomalenie plynu-
tia času. Boli to pre nás silné a zároveň nové momenty v na-
šich životoch. Zažité skúsenosti nás vnútorne obohatili a 
posilnili v podniknutí ďalších ciest za sebapoznaním.

Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie

Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Pra-
ze je periodikem (vychází dvakrát ročně), které vychází ve spolupráci se Slo-
venskou mineralogickou spoločnosťou a publikuje stručná sdělení o výzkumu 
(včetně nezbytných analytických dat), rozsáhlejší původní práce přinášející 
nové poznatky a souborné práce shrnující vybraná témata (včetně tištěných 
verzí přednášek pronesených v pravidelném cyklu Národního muzea). 

Odborné vymezení „Bulletinu“ je především zaměřeno na následující obo-
ry:

* mineralogie, krystalochemie a strukturní krystalografie
* studium minerálních paragenezí
* studium minerogenetických procesů
* ložisková geologie a montanistické studium rudních ložisek
* topografická mineralogie
* petrologie vyvřelých, metamorfovaných a sedimentárních hornin
* aplikace instrumentálních analytických metod v mineralogii a petrologii
* experimentální mineralogie a petrologie
* uplatnění petrologie a mineralogie v archeologii a obdobných oborech

Po předchozí dohodě s editorem „Bulletin“ otiskuje i kratší nerecenzované 
specifické biografické příspěvky v oddělené části „Výběrové bibliografie“.

Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
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Inzercia

Súčasťou Bratislavských mineralogických dní bude uvedenie príležitostnej poštovej pečiatky 20 rokov Bratislavského 
mineralogického klubu. Bližšie informácie poskytuje Dr. D. Ozdín (daniel.ozdin@gmail.com; tel.: 0905 554 776)

Členovia Slovenskej mineralogickej spoločnosti majú vstup zadarmo. 
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Citácie konferenčných príspevkov

Ertl A, Hughes JM, Tillmanns E (2010) The correct formula for Mg- 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

Obrazová príloha

Obrazové prílohy a fotografie zasielajte ako samostatné súbory vo  formáte 
JPEG, TIFF alebo EMF, v rozlíšení minimálne 300 dpi. Obrázky pripojené v tex-
tovom súbore DOC nebudú použité. Poradie obrázkov by malo byť udané v ná-
zve súboru s obrázkom (napr. Fig1.tif, Obr-3a.jpg). Uprednostňované sú farebné 
obrázky pred čiernobielymi. Farebné obrazové prílohy nie sú spoplatňované, ani 
honorované.

Tabuľky

Tabuľky spracujte v tabuľkovom editore MS Excel alebo textovom editore MS 
Word. Tabuľky neformátujte. 

Zasielanie príspevkov, komunikácia s redakciou

Príspevky v elektronickej podobe (najlepšie komprimované vo formáte RAR) 
posielajte na e-mailovú adresu daniel.ozdin@gmail.com. V prípade väčších súbo-
rov (nad 20 MB) je vhodné použiť niektorý úložný server, napríklad uschovna.cz, 
Google Drive. 

Uzávierky

Uzávierka jarného čísla: 31. marca

Uzávierka jesenného čísla: 31. októbra
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