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PrehPrehľľad prednad prednášáškyky

•• vlastnosti zlata, jeho vlastnosti zlata, jeho ťťaažžba a vyuba a využžitie vo sveteitie vo svete

•• ako a kedy vznikalo zlatoako a kedy vznikalo zlato

•• histhistóória ria ťťaažžby na by na úúzemzemíí SlovenskaSlovenska

•• najvýznamnejnajvýznamnejššie loie ložžiskiskáá a výskyty na Slovenskua výskyty na Slovensku

•• vyhvyhľľadadáávanie a vanie a ťťaažžba na Slovenskuba na Slovensku

•• environmentenvironmentáálne a legislatlne a legislatíívne problvne probléémy s prieskumom a my s prieskumom a ťťaažžboubou



JedineJedineččnnéé vlastnostivlastnosti
–– nnáázov z latinskzov z latinskéého ho aurumaurum –– úúsvitsvit

– vzácny prvok v zemskej kôre (0,34 mg/t) i vo vesmíre 

– jasne žlté, veľmi vysoký lesk

– najlepšie kujný a ťažný kov (1 g → 1 m2)

– najmenej chemicky reagujúci kov

– veľmi dobrý vodič elektriny a tepla

– vysoká hustota 19,3 g/cm3



VýskytVýskyt

– najčastejšie ako rýdze Au s prímesou Ag (nad 20 % Ag – minerál elektrum)

– primárne Au → zrná, vlákna, vetvičky (dendritické Au), oktaedrické kryštály

– sekundárne Au (ryžoviská) → šupiny, zaoblené zrná, nugety

NajvNajvääččšíší nugetnuget „„WelcomeWelcome StrangerStranger““
(1869, Austr(1869, Austráália): 70,8 kg, 17x40x70 cmlia): 70,8 kg, 17x40x70 cm



VýskytVýskyt

– zriedkavé teluridy, amalgámy, prímes v stopových množstvách v 

bežných sulfidoch (napr. FeS2, FeAsS, PbS)

calaveritcalaverit
AuTeAuTe22

nagyagitnagyagit
PbPb55Au(Sb,Bi)TeAu(Sb,Bi)Te22SS66

sylvanitsylvanit
(Au,Ag)(Au,Ag)22TeTe44



Zlato (Au) Zlato (Au) –– ZZáásoby a soby a ťťaažžbaba

• Svet. zásoby: 56 000 t 

• Svetová ťažba: 3000 t

• Mierny nárast svetovej produkcie (najmä v Austrálii a 
Číne), ťažba dlhoročného svetového producenta JAR 
klesá

• Súčasná cena zlata je 36,36 EUR/gram

ZZáásobysoby

ŤŤaažžbaba



Použitie 

•• mnomnožžstvo Au sa vyjadruje stvo Au sa vyjadruje v trojských v trojských unciachunciach (1 unca = 31,103 g)(1 unca = 31,103 g)

•• ččistota Auistota Au vyjadrovanvyjadrovanáá v v karkaráátochtoch ((podiel Au) podiel Au) –– rýdze Au je 24 karrýdze Au je 24 karáátovtovéé, be, bežžnnéé
je 14 karje 14 karáátovtovéé (75 % Au), u(75 % Au), užž aj 9 (37,5% Au)aj 9 (37,5% Au)

•• klenoty, mince a medailyklenoty, mince a medaily (v(vääččššinaina AuAu) ) -- poupoužžíívanie vanie zliatzliatíínn (zlep(zlepššenie tvrdosti, enie tvrdosti, 
zmena farby):zmena farby):

s Ag s Ag –– zelenzelenáá, , s Cu s Cu –– ruružžovováá//ččervenervenáá, Zn, , Zn, NiNi, PGE , PGE -- bielabiela

•• finanfinanččnnííctvoctvo (1/3 Au): (1/3 Au): bankovbankovéé rezervy, medzinrezervy, medzináárodnrodnéé platby, krytie platby, krytie 
papierových pepapierových peňňazazíí



Krajiny s najvKrajiny s najvääččššou ou 
spotrebou zlata:spotrebou zlata:

Krajiny s najväčším 

množstvom zlata

1 1 milmil ozoz ==
31,1 t31,1 t



Použitie 
•• priemyselnpriemyselnéé úúččely:ely: pozlacovanie, pozlpozlacovanie, pozláátenie tenie kontaktov, tlakontaktov, tlaččenenéé spoje, spoje, 

polovodipolovodiččee, povlaky Au na , povlaky Au na okennokennéé sklskláá (I(IČČ filter, estetika), filter, estetika), stomatolstomatolóógiagia (zliatina (zliatina 
s s PdPd a Cu)a Cu)

•• HAuClHAuCl44 –– ttóónovanie pri novanie pri fotografifotografiáách, pozlacovanie, farby, emailych, pozlacovanie, farby, emaily

•• KAuCNKAuCN –– elektrickelektrickéé pozlacovaniepozlacovanie

•• rráádioaktdioaktíívny vny izotop izotop 198198AuAu –– biologický výskum, liebiologický výskum, lieččbaba



HistHistóória ria ťťaažžby vo sveteby vo svete
– asi prvý používaný kov, výskyt v rýdzom stave na ryžoviskách (pred 6000 r.)

– používané na ozdoby a klenoty (Egypt, Čína, India)

– ťažba zo žíl už pred 4000 r. (Egypťania z ložísk v Sudáne, Sinaji, Egypte)

– Peržania, Gréci, Rímania ťažili veľa Au (technológia od Egypťanov)

– obnovenie ťažby po objavení ložísk v Alpách, Karpatoch, Španielsku (13. st.)

–– v v J Amerike a MexikuJ Amerike a Mexiku Au Au ťťaažženenéé uužž pred 4000 r., rabovanie pred 4000 r., rabovanie ŠŠpanielmipanielmi, , 
neskôr pokraneskôr pokraččovanie v ovanie v ťťaažžbebe

maska maska AgamemnonaAgamemnona
(cca 1400 pred (cca 1400 pred n.ln.l.)  .)  

pohrebná maska Tutanchamóna



HistHistóória ria ťťaažžby vo sveteby vo svete

–– veveľľkkéé ryryžžoviskoviskáá v Ruskuv Rusku –– 22//3 svetovej 3 svetovej ťťaažžby pred r. 1848by pred r. 1848

–– v v S Amerike S Amerike „„zlatzlatáá horhorúúččkaka““ v r. 1848 (Kalifornia), 1896 (v r. 1848 (Kalifornia), 1896 (KlondikeKlondike na rieke na rieke 
YukonYukon))

–– v v J AfrikeJ Afrike objav veobjav veľľkých lokých ložžíísk 1834 pri sk 1834 pri WitwatersrandeWitwatersrande →→ vyuvyužžiteiteľľnnéé aažž
poupoužžititíím m kyanizkyanizááciecie (v 90 r. 19 st.)(v 90 r. 19 st.)

–– koncom koncom 19. st. 19. st. objav veobjav veľľkých kých žžilných loilných ložžíísk v S Amerike, Austrsk v S Amerike, Austrááliilii

zlatzlatáá horhorúúččka ka 

KlondikeKlondike J AmerikaJ Amerika



HistHistóória ria ťťaažžby vo sveteby vo svete

celkovo vycelkovo vyťťaažženenéé 165 000 ton 165 000 ton –– kocka o strane 20 m (75 % po roku 1910)kocka o strane 20 m (75 % po roku 1910)



Ako a kedy vznikalo zlatoAko a kedy vznikalo zlato



LoLožžisko Au isko Au GoldenGolden MileMile, , KalgoorlieKalgoorlie (Z Austr(Z Austráália)lia)

• od r. 1893 vyprodukovalo 1200 t Au podzemnou ťažbou z bohatých žíl, v súčasnosti sa ťaží
povrchovo rozsiahla zóna premien s chudobnou mineralizáciou (ťažba 24 t Au ročne)



• najväčšie z pásma ložísk 110 km dlhého

• ložisko na ploche 3x12 km, obsahy 12-27 g/t Au, celková produkcia >700 t Au, z toho 157 t 
rozsypové Au

• ostávajúce zásoby 400 t Au, ťažba dosiahla do hĺbky 1400 m

•

LoLožžisko isko orogorogéénnehonneho Au Au BendigoBendigo (JV Austr(JV Austráália)lia)

šštrukttruktúúrna pozrna pozíícia kremenných polôh na locia kremenných polôh na ložžiskuisku



Ako a kedy vznikalo zlatoAko a kedy vznikalo zlato



LoLožžiskiskáá AuAu--UU WitwatersrandWitwatersrand GoldfieldGoldfield (JAR)(JAR)

•• výnimovýnimoččnnáá loložžiskoviskováá oblasoblasťť vo svete vo svete -- vyvyťťaažženenéé uužž 50 000 t Au 50 000 t Au (40% v(40% vššetketkéého zlata ho zlata 
vyvyťťaažženenéého v histho v históórii rii ľľudstva), udstva), zzáásoby soby ~~ 6 000 t Au6 000 t Au (11 % svetových z(11 % svetových záásob)sob)

•• ťťaažžíí sa v sa v 7 hlavných oblastiach7 hlavných oblastiach ruda s priemernou ruda s priemernou kovnatoskovnatosťťouou 7 g/t7 g/t do hdo hĺĺbky abky ažž 3,6 km3,6 km z z 
tabutabuľľovitýchovitých polôhpolôh ((„„reefreef““) hrubých do nieko) hrubých do niekoľľkých metrov kých metrov rozsahu stoviek kmrozsahu stoviek km22

•• loložžiskoviskovéé telestelesáá ssúú lokalizovanlokalizovanéé v konglomerv konglomeráátoch s kremennými obliakmitoch s kremennými obliakmi, ktor, ktoréé ssúú
bohatbohatéé na na pyritpyrit a loka lokáálne na lne na uraninituraninit

•• zachovali sa zachovali sa vvďďaka aka pochovaniu pochovaniu pod hrubými pod hrubými platplatóó--bazaltamibazaltami



Ako a kedy vznikalo zlatoAko a kedy vznikalo zlato



Cu-U-Ag-Au ložisko Olympic Dam (J Austrália)
• objavené v r. 1975, skryté pod 350 m sedimentárneho pokryvu, dnes jedno z 

najväčších ložísk U, Cu a Au na svete

• gigantické zásoby 3800 Mt rúd s 1,0 % Cu, 0,5 g/t Au, 400 g/t U3O8 ± Ag, F, Ba, 
LREE; Fe ~26% (najmä hematit)



Ako a kedy vznikalo zlatoAko a kedy vznikalo zlato



Ako a kedy vznikalo zlatoAko a kedy vznikalo zlato



CuCu--AuAu--AgAg--MoMo porfýrovporfýrovéé loložžisko isko BinghamBingham (USA)(USA)

• jedno z najväčších ložísk porfýrových rúd na svete, do r. 2004 sa vyťažilo už 16 Mt Cu, 
715 t Au, 5900 t Ag, 390 t Mo



CuCu--AuAu porfýrovporfýrovéé loložžisko Big isko Big GossanGossan
(Indon(Indonéézia)zia)

• ložisko Big Gossan je najkvalitnejšie v oblasti (37 Mt s 2,7% Cu, 1 g/t Au)

• v celej oblasti Ertsberg sú viaceré Cu-Au ložiská, spolu tvoriace najväčší
svetový zdroj Cu-Au rúd (2600 Mt s 1,1% Cu, 1 g/t Au)



EpitermEpitermáálnelne AuAu--loložžiskoisko HishikariHishikari (Japonsko)(Japonsko)

• bohaté žilné ložisko s 260 t ťažiteľného Au s priemernými obsahmi 25–65 g/t Au

• žilné pásmo 750 m x 2 km s viacerými skupinami žíl najmä v predvulkanickom
podloží, ale žily neústia až na povrch

mapa a rez lomapa a rez ložžiskom iskom HishikariHishikari, na mape je vynesen, na mape je vynesenáá
pozpozíícia cia žžííl pod povrchoml pod povrchom



HistHistóória ria ťťaažžby na Slovensku by na Slovensku -- popoččiatkyiatky

•• 2. st. 2. st. p.n.lp.n.l.. -- Kelti Kelti zazaččali raziali raziťť vlastnvlastnéé Au a Au a AgAg mince mince 
(biateky), kovy pravdepodobne z(biateky), kovy pravdepodobne zíískavali aj na skavali aj na úúzemzemíí
Slovenska Slovenska –– ryryžžovanie zlataovanie zlata z z rozsypovrozsypov

•• 3. a 4. st. 3. a 4. st. n.ln.l.. -- ťťaažžbaba drahokovových rdrahokovových rúúd d v oblasti v oblasti 
Banskej Banskej ŠŠtiavnice tiavnice uužž v v ččase expanzie Rimanov aase expanzie Rimanov ažž k k 
DunajuDunaju

•• 8. st. 8. st. -- zakladanie zakladanie prvých banských osprvých banských osáádd (B. (B. ŠŠtiavnica, tiavnica, 
Kremnica)Kremnica)

•• od 9 st. od 9 st. n.ln.l. (ve. (veľľkomoravskkomoravskéé obdobie) obdobie) -- zazaččiatok sniatok snááh h 
budovabudovaťť „š„šttáátny pokladtny poklad““ –– organizovanorganizovanáá ťťaažžba ba 
drahokovových rdrahokovových rúúdd predovpredovššetkým ryetkým ryžžovanovaníím m rozsypovrozsypov
(napr. Bansk(napr. Banskáá ŠŠtiavnica)tiavnica)

•• ~~ 3000 3000 p.n.lp.n.l.. -- zazaččiatokiatok poupoužžíívavaniania kovovkovov nana nanaššom om 
úúzemzemíí ((FeFe, , CuCu a Au)a Au), , ozdobnozdobnéé krkrúúžžky na ky na 
pohrebiskpohrebiskáách na východnom Slovenskuch na východnom Slovensku,, neznneznáámy my 
pôvod kovovpôvod kovov



HistHistóória ria ťťaažžby na Slovensku by na Slovensku –– nemecknemeckéé obdobieobdobie
•• 11.11.-- 16. st. 16. st. –– 1. etapa nemeck1. etapa nemeckéého obdobia banho obdobia banííctva:ctva:

–– prichpricháádzadzaťť zazaččali najmali najmää po po tatarskomtatarskom vpvpááde (1240de (1240--1242), dost1242), dostáávali vali privilpriviléégigiáá na na 
rozvrozvííjanie banjanie banííctvactva od konca 13. st. Nemci uod konca 13. st. Nemci užž spravovali vspravovali vššetky baneetky bane, zlep, zlepššili ili 
organizorganizááciuciu banbanííctva, priniesli modernejctva, priniesli modernejššieie technoltechnolóógiegie spracovspracováávania kovovvania kovov

–– postupný postupný prechod na podzemnprechod na podzemnúú ťťaažžbubu, od 14. storo, od 14. storoččia sa takto ia sa takto ťťaažžilo vilo v B. B. 
ŠŠtiavnici a v okoltiavnici a v okolíí B. BystriceB. Bystrice –– ryryžžovanie prebiehalo zovanie prebiehalo záároveroveňň s podzemnou s podzemnou 
ťťaažžbou abou ažž do 14.do 14.--16. st.16. st.

–– spspáájanie drobných janie drobných ťťaažžiaroviarov do vdo vääččšíších spoloch spoloččnostnostíí, zalo, založženenéé zdruzdružženia enia 
banských miestbanských miest

•• 17. st. 17. st. –– 1711 1711 –– 2. etapa nemeck2. etapa nemeckéého obdobia ho obdobia 
banbanííctva:ctva:

–– pokroky v banskej technikepokroky v banskej technike ((„„zlatý vekzlatý vek““
slovenskslovenskéého banho banííctva): 1627 ctva): 1627 –– zazaččiatok iatok 
poupoužžíívania puvania puššnnéého prachuho prachu (v B. (v B. ŠŠtiavnici)tiavnici)

–– oožžobraobraččovanie banských miest daovanie banských miest daňňamiami do do 
ukonukonččenia uhorských stavovských povstanenia uhorských stavovských povstaníí
(1711)(1711)



HistHistóória ria ťťaažžby na Slovenskuby na Slovensku

•• 1711 1711 –– 18671867–– 3. etapa nemeck3. etapa nemeckéého obdobia banho obdobia banííctva (do Rakctva (do Rakúúskosko--UhorskUhorskéého ho 
vyrovnania) vyrovnania) 

–– ťťaažžili sa ili sa drahdrahéé kovykovy v oblasti B. v oblasti B. ŠŠtiavnice, Kremnice (priemerntiavnice, Kremnice (priemernáá roroččnnáá ťťaažžba 465 ba 465 
kg Au) kg Au) 

–– vyvinutie výkonných vyvinutie výkonných vodostvodostĺĺpcovýchpcových strojovstrojov na na ččerpanie banských vôd a erpanie banských vôd a 
ťťaažžných strojovných strojov

–– B. B. ŠŠtiavnici tiavnici zalozaložženie Banskej enie Banskej šškolykoly (1735) a (1735) a Banskej akadBanskej akadéémiemie (1762)(1762)

–– nepriaznivnepriaznivéé ovplyvovplyvňňovanie ovanie ťťaažžby by zzáámorskými objavmimorskými objavmi loložžíísk drahých kovovsk drahých kovov

–– narastanie narastanie hhĺĺbkbkyy dobývdobývaniaania, , zniznižžovanieovanie kovnatostikovnatosti →→ zniznižžovanie ovanie ťťaažžby, by, 
ččastastéé dotovanie dotovanie ťťaažžby by ššttáátomtom



HistHistóória ria ťťaažžby na Slovenskuby na Slovensku
•• 1867 1867 –– 1918 1918 -- uhorskuhorskéé obdobie banobdobie banííctva (do vzniku ctva (do vzniku ČČSR)SR)

–– budovanie nových budovanie nových dedidediččných ných šštôlntôlníí ((VoznickVoznickáá dedidediččnnáá šštôltôlňňa v B. a v B. ŠŠtiavnici)tiavnici)

–– zmeny v organizzmeny v organizááciicii ťťaažžby, investby, investíície do cie do úúpravnpravnííckehockeho procesuprocesu

–– pokrapokraččovanie ovanie stratovosti stratovosti prevpreváádzokdzok

•• 1918 1918 –– 1945 1945 -- 1. slovensk1. slovenskéé obdobie banobdobie banííctvactva

–– po r. 1918 po r. 1918 odchod vedenia banodchod vedenia baníí a Vysokej a Vysokej šškoly bankoly banííckejckej do Mado Maďďarskaarska

–– pokrapokraččovala ovala ťťaažžba existujba existujúúcich bancich baníí, ukon, ukonččenie niektorých stratovýchenie niektorých stratových

kremnické
baníctvo
v r. 1895



HistHistóória ria ťťaažžby na Slovenskuby na Slovensku
•• 1945 1945 -- 1990 1990 -- 2. slovensk2. slovenskéé obdobie banobdobie banííctvactva

–– ukonukonččenie enie ťťaažžby drahokovových rby drahokovových rúúdd (1970 (1970 --
KremnicaKremnica))

–– Au s Au s AgAg boli aj vedboli aj vedľľajajšíším produktom m produktom ťťaažžby farebných by farebných 
kovov (kovov (CuCu,, SbSb))

•• 1990 1990 -- ssúúččasnosasnosťť -- 3. slovensk3. slovenskéé obdobie obdobie 
banbanííctvactva

–– obnovenie obnovenie ťťaažžby Au v r. 1992 na bani by Au v r. 1992 na bani 
RozRozáália v lia v HodruHodruššii, ako jediná rudná baňa
funguje do súčasnosti

–– prprííchod chod zahranizahraniččných ných prospekprospekččnýchných
spolospoloččnostnostíí, prieskum zameraný najm, prieskum zameraný najmää nana
AuAu-- a a UU-- mineralizmineralizááciecie

celková produkcia:

~100 ton Au a 5 000 ton Ag



ÚÚspespeššnnéé prieskumnprieskumnéé aktivity na Slovenskuaktivity na Slovensku

•• vyhvyhľľadadáávanie a prieskum v svanie a prieskum v súúččasnosti realizujasnosti realizujúú najmnajmää drobndrobnéé zahranizahraniččnnéé
spolospoloččnostinosti ((„„junior junior companiescompanies““):):

•• úúspespeššnnéé výsledky prieskumu posledných rokov s vyvýsledky prieskumu posledných rokov s vyččííslensleníím zm záásob:sob:

–– Kremnica Kremnica -- Au Au žžilnilnéé loložžisko vo isko vo vulkanitochvulkanitoch (firmy Argosy, (firmy Argosy, TurniganTurnigan, , OrtacOrtac
ResourcesResources): overenie ): overenie 17,4 mil. ton r17,4 mil. ton rúúd s 1,6 g/t Au a 12,8 g/t d s 1,6 g/t Au a 12,8 g/t AgAg

–– Detva Detva -- Biely Vrch Biely Vrch –– novoobjavennovoobjavenéé Au Au porfýrovporfýrovéé loložžiskoisko (firma EMED), (firma EMED), 
ččiastoiastoččne overených ne overených 42 mil. t . r42 mil. t . rúúd s 0,8 g/t Aud s 0,8 g/t Au -- významnvýznamnéé loložžisko isko ťťaažžiteiteľľnnéé so so 
ziskom (33,6 t Au) ziskom (33,6 t Au) 

–– HodruHodruššaa––SvSväätoztozáárr –– Au Au žžilnilnéé loložžisko vo isko vo vulkanitochvulkanitoch (firma Slovensk(firma Slovenskáá
BanskBanskáá) ) -- vyhvyhľľadadáávanie pokravanie pokraččovania existujovania existujúúceho ceho ťťaažženenéého loho ložžiska, overených iska, overených 
~~200 000 t200 000 t v kategv kategóórii s kvalitou rii s kvalitou 1212--14 g/t Au14 g/t Au ((ššttáátom financovaný prieskumný tom financovaný prieskumný 
projekt)projekt)



PrPrííklady významných loklady významných ložžíísksk
•• ryryžžoviskoviskáá ssúúvisiace so zvetrvisiace so zvetráávanvaníím a sedimentm a sedimentááciou:ciou: ZlatnZlatnííky, Kokava, ky, Kokava, MagurkaMagurka, , 

RoRožňžňava ava 

•• žžilnilnéé ssúúvisiace s kolvisiace s kolííziami kontinentovziami kontinentov (tzv. (tzv. orogorogéénnenne zlato, obvykle s zlato, obvykle s SbSb): ): 
Pezinok, Pezinok, MagurkaMagurka, Zlat, Zlatáá Idka, Idka, ČČuuččmama

•• žžilnilnéé ssúúvisiace s visiace s vulkanizmomvulkanizmom v trev treťťohorohoráách:ch: Kremnica, Kremnica, HodruHodruššaa--HHáámremre, , 
Pukanec, NovPukanec, Nováá BaBaňňa, Zlata, Zlatáá BaBaňňaa

•• rozptýlenrozptýlenáá mineralizmineralizááciacia ssúúvisiaca s visiaca s vulkanizmomvulkanizmom (tzv. (tzv. porfýrovporfýrováá, Au a , Au a CuCu--AuAu): ): 
Detva Detva –– Biely vrch, Biely vrch, VysokVysokáá--ZlatnoZlatno



ZlatnZlatnííkyky (Pova(Považžský Inovec) ský Inovec) –– ryryžžoviskoviskáá

•• najvnajvääččššie ryie ryžžoviskoviskáá v SRv SR, , ťťaažženenéé

uužž asi Keltmi, neskôr najmasi Keltmi, neskôr najmää v v 

stredovekustredoveku

•• spracovaných spracovaných ~4~4--5 mil. m5 mil. m33

materimateriáálu, zlu, zíískaných skaných ~~500500--1750 1750 

kg Aukg Au

•• rierieččne sedimentyne sedimenty, zlatonosn, zlatonosnéé

šštrkovtrkovéé terasy hrubterasy hrubéé do 1 mdo 1 m

•• nejasný pôvod zlatanejasný pôvod zlata v v rozsypochrozsypoch, , 

oderodovanýoderodovaný primprimáárny zdroj?rny zdroj?



MagurkaMagurka –– žžilnilnáá mineralizmineralizááciacia ((SbSb--AuAu))
•• loložžiskiskáá a výskyty Au mineraliza výskyty Au mineralizáácie v oblasti Ncie v oblasti Níízkych Tatierzkych Tatier

•• kremennkremennéé žžily s Au (pri povrchu) a ily s Au (pri povrchu) a SbSb (hlb(hlbššie)ie) v v ďďumbierskom umbierskom granitgranitee

•• paralelnparalelnéé žžilyily VV--Z Z smerusmeru, , hlavnhlavnáá MagurskMagurskáá žžilaila ddĺžĺžkyky 1,6 km, 1,6 km, šíšírkyrky 300 m, vert. 300 m, vert. 
rozsahrozsah 400 m, 400 m, žžilyily hrhrúúbkybky do 4 mdo 4 m

•• najnajúúspespeššnejnejššia ia ťťaažžba ba pred r. pred r. 1580, 1580, ťťaažženenéé aj aj rozsypyrozsypy ((ľľadovcovadovcovéé), ), ťťaažžba ba 
ukonukonččenenáá r. 1923r. 1923



HodruHodruššaa -- RozRozáália balia baňňa, sa, súúččasnasnáá ťťaažžba Auba Au

•• RRegionegionáálnalna pozpozííciacia:: stredoslovenskstredoslovenskéé neovulkanityneovulkanity, , ŠŠtiavnický tiavnický stratovulkstratovulkáánn tretreťťohornohornéého ho 
vekuveku



HodruHodruššaa -- RozRozáália balia baňňa Aua Au

•• LoLožžisko isko objavenobjavenéé nnááhodnehodne
koncom 80koncom 80--tych rokov pri tych rokov pri 
prieskume na prieskume na CuCu--rudyrudy nana
historickej bani Rozhistorickej bani Rozáálialia

•• Au mineralizAu mineralizáácia je cia je žžilnilnéého typuho typu, , 
nevychnevycháádza na povrch (450 m dza na povrch (450 m 
hhĺĺbka)bka)

•• Dovtedy neznDovtedy neznáámy typ my typ mineralizmineralizááciecie, , 
odliodliššný od historicky ný od historicky ťťaažžených ených žžííl v tejto l v tejto 
oblastioblasti

•• Vznik sVznik súúvisvisíí s pos poččiatoiatoččným ným ššttáádiom diom 
prepadu prepadu kalderykaldery so zdrojom kovov so zdrojom kovov v v 
magmatickom rezervomagmatickom rezervoáári pod vulkri pod vulkáánomnom Model vzniku Model vzniku mineralizmineralizááciecie



HodruHodruššaa -- RozRozáália balia baňňaa

•• HrHrúúbka bka žžilil 00,,11--2 m2 m

•• KovnatosKovnatosťť: : Au 5Au 5--600 600 g/tg/t ((77--10 10 g/tg/t
AuAu,, 44--6 6 g/tg/t AgAg v priemerev priemere))



•• ŤŤaažžba od r.ba od r. 19921992 (Slovensk(Slovenskáá banskbanskáá, s.r.o.), s.r.o.)

•• CelkovCelkováá pprodukcia rodukcia 88 t Aut Au a a 55,,55 t Agt Ag ((od r. od r. 1992)1992)

•• OverenOverenéé a a ťťaažženenéé pokrapokraččovanie loovanie ložžiska V smerom (iska V smerom (ssúúččasnasnáá ťťaažžba ba ~~0,5 t 0,5 t Au Au 
roroččnene))

HodruHodruššaa -- RozRozáália balia baňňaa



Kremnica Kremnica –– žžilnilnéé systsystéémy vo my vo vulkanitochvulkanitoch

historicky najvýznamnejhistoricky najvýznamnejššie slovenskie slovenskéé loložžisko zlataisko zlata



Kremnické zlato a jeho slávna história

•• popoččiatky iatky banbanííctva asi vctva asi v 8. storo8. storoččíí

•• najvnajvääččšíší rozkvet v 14rozkvet v 14--15. storo15. storoččíí, , priemernpriemernáá
produkcia 250 kg Au roprodukcia 250 kg Au roččne (tretina svetovej ne (tretina svetovej ťťaažžby)by)

•• slobodnslobodnéé krkrááľľovskovskéé mestomesto a a zalozaložženie mincovneenie mincovne
v r. 1328 (kremnickv r. 1328 (kremnickéé dukdukááty)ty)

•• od 2. polovice 15. storood 2. polovice 15. storoččia postupný ia postupný úúpadok (padok (<100 kg <100 kg 
Au Au roroččnene))

•• 3 gener3 generáácie dedicie dediččných ných šštôlntôlníí (1385: Horn(1385: Hornáá –– 4,3 4,3 
kmkm; ; 15191519--1613: 1613: HlbokHlbokáá –– 7 km, 18417 km, 1841--1899: Hlavn1899: Hlavnáá ––
15,5 km)15,5 km)

•• zastavenie zastavenie ťťaažžby v r. 1970by v r. 1970 (cena zlata len 35 (cena zlata len 35 
USD/USD/ozoz)), , likvidlikvidáácia do r. 1979, ale v r. 1980 ucia do r. 1979, ale v r. 1980 užž nový nový 
rozsiahly prieskumrozsiahly prieskum (612 USD/(612 USD/ozoz))

•• celkovcelkováá produkcia loprodukcia ložžiska iska do r. 1970 do r. 1970 odhadovanodhadovanáá na na 
3535--46 t Au46 t Au



Kremnické
zlato



•• ~ ~ 120 120 žžííl, l, 2 hlavn2 hlavnéé žžilnilnéé systsystéémymy, rozvetvuj, rozvetvujúúce sa pri povrchuce sa pri povrchu

•• smernsmernáá ddĺžĺžka 6,5 km, ka 6,5 km, šíšírka zrka zóóny ny žžííl 100l 100--300 m, hr300 m, hrúúbka bka žžííl al ažž do 80 m, vertikdo 80 m, vertikáálny rozsah lny rozsah > 1km> 1km

prepadlisko Šturec

Kremnica Kremnica -- AuAu

vertikálny rez cez hlavnú žilu



Detva Detva –– Biely vrch: rozptýlenBiely vrch: rozptýlenáá Au Au 
mineralizmineralizááciacia vo vo vulkanitochvulkanitoch

•• tzv. tzv. AuAu--porfýrovýporfýrový typ mineraliztyp mineralizáácie, objavencie, objavenéé len v roku 2006 prieskumnou len v roku 2006 prieskumnou 
firmou EMED firmou EMED MiningMining

•• nníízkoobsahovzkoobsahovéé rudy vhodnrudy vhodnéé na povrchovna povrchovúú ťťaažžbu (2 bu (2 -- 0,5 g/t Au)0,5 g/t Au)

•• overených overených 2020--25 ton 25 ton vyvyťťaažžiteiteľľnnééhoho zlatazlata

•• ruda od povrchu doruda od povrchu do >>50500 m0 m



•• významný objav vvýznamný objav vďďaka aka modernej modernej prospekciiprospekcii

•• ŤŤaažžba ba povrchovým lomompovrchovým lomom, obsahy , obsahy 11,,6 g/t Au6 g/t Au, , 1212,,8 g/t Ag8 g/t Ag,, spracovanie rudyspracovanie rudy
kyanizkyanizááciouciou

•• PredpokladanPredpokladanáá žživotnosivotnosťť bane +10 bane +10 rokovrokov

Detva Detva –– Biely vrchBiely vrch



Geologické oprávnenie Projekt geologickej úlohy

Prieskumné územie

Vyhľadávací geologický 

prieskum

Záverečná správa – výpočet zásob

Schválenie zásob 

(Komisia pre klasifikáciu zásob – KKZ)

Chránené ložiskové územie - CHLU

•Zákon č. 569/2007 Z.z. O geologických prácach (geologický zákon)

• Vyhláška MŽP SR č. 51/2008. Z.z. ktorou sa vykonáva geologický zákon

Ministerstvo životného prostredia SR

Geologická sekcia

Ministerstvo hospodárstva SR

Obvodný/Hlavný banský úrad

•Zákon č. 44/1988 Zb. O ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)

•Zákon č. 51/1988 Zb. O banskej činnosti, výbušninach a o štátnej banskej správe

Dobývací priestor

Banské oprávnenie

Povolenie banskej činnosti

EIA

Ukončenie banskej činnosti/odpis 

zásob/rekultivácia

Banská činnosť
(dobývanie výhradných ložísk)

Vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku

Prednostné právo na určenie 
6 mesiacov

Plány otvárky, prípravy a 

dobývania  ložiska POPD

POVOPOVOĽĽOVACOVACÍÍ PROCES NA SLOVENSKUPROCES NA SLOVENSKU



HistHistóória kyanidu v ria kyanidu v ťťaažžbebe

• Prvýkrát použitý pre získanie zlata v roku 1889 na Novom Zélande

• Výťažnosť v prevádzkach sa zlepšila zo 40 - 50% na 85 - 95%

• Kyanid - najpoužívanejšia reagencia pri lúhovaní zlata, od svojho zavedenia

• V súčasnosti, približne 85 - 90% zlata vo svete je vyrobeného pomocou 
kyanidového lúhovania (< 450 banských prevádzok)



Lokalizácia ložiska Biely vrch
• Lokalizácia v priemyselnej zóne 



VizualizVizualizááciacia bane na bane na BielomBielom vrchuvrchu

ssúúččasný stavasný stav



Lom

Skládka

Lúhovacia halda

Úložisko hliny 
na rekultiváciu

vizualizvizualizááciacia prevpreváádzkydzky



rekultivrekultiváácia banecia bane



ukonukonččenenáá rekultivrekultivááciacia



Lúčky

Kopernica

Plán ťažby ložiska Kremnica

zdroj zdroj Kremnica Kremnica GoldGold



Pohľad na areál úpravne

zdroj zdroj Kremnica Kremnica GoldGold



Detail úpravne zo západu

zdroj zdroj Kremnica Kremnica GoldGold



Odkalisko

zdroj zdroj Kremnica Kremnica GoldGold



Au loAu ložžisko isko OvacikOvacik, , TurecTureckkoo



Úpravňa (Kisladag, Turecko)

H2O2 zásobníky 
(kyanidová deštrukčná
jednotka)

Záchytná nádrž 1

Nádrž ochudobneného 
roztoku

Nádrž obohateného 
roztoku 

Stredná nádrž

ADR úpravňa

Záchytná nádrž 2

Záchytná nádrž 3

Uskladnenie 
kyanidu



Au loAu ložžisko isko OvacikOvacik, , TurecTureckko o -- odkaliskoodkalisko



Ďakujem za pozornosť


