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Venujem Matúšovi. Má
 

síce iba rok, ale na 
znak súhlasu s obsahom tejto publikácie, 

odhryzol z nej posledné
 

dve strany.  



Informácia o autorovi

Doc. Ing. Karol Jesenák, PhD. pracuje na 
Katedre anorganickej chémie Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity Komenského

 
v Bratislave. 

Zameriava sa na výskum pórovitých silikátových 
materiálov a syntézu uhlíkových nanorúrok. 
Prednáša niekoľko predmetov súvisiacich s 
problematikou anorganickej, materiálovej, 

silikátovej a environmentálnej chémie. 
Je autorom približne 320 odborných textov,

 zahrňujúcich aj niekoľko monografií
 

a 
vysokoškolských skrípt. Zároveň

 
je autorom  

šesťdesiatich vedecko-populárnych a didaktických 
publikácií. Zastáva názor, že úroveň

 
slovenských 

vysokých škôl by sa mala hodnotiť
 

podľa ceny
 sladkostí

 
vo fakultných bufetoch: čím by bola 

nižšia, tým by úroveň
 

školy bola vyššia.  



MMáálokto si uvedomuje, lokto si uvedomuje, žže e 
tvorba takých dokumentov ako tvorba takých dokumentov ako 
je tento, je dnes na Slovensku je tento, je dnes na Slovensku 

veveľľmi lukratmi lukratíívna. vna. 
Tak naprTak naprííklad  autor tejto klad  autor tejto 

publikpublikáácie si mohol dovolicie si mohol dovoliťť
 

za za 
ňňu ku kúúpipiťť

 
si v historickom si v historickom 

strede Bratislavy celkom strede Bratislavy celkom 
zachovalý palzachovalý paláác. Kultc. Kultúúrnou rnou 
pamiatkou je palpamiatkou je paláác preto, c preto, žže e 

autor vo svojom autor vo svojom žživote ivote 
prepreččíítal skoro tal skoro šštyri knihy (dve tyri knihy (dve 

z nich boli z nich boli komiksovkomiksovéé))..



Predkladaný dokument je vedecko-populárnou prácou, určenou pre vzdelávacie 
účely. Je určený každému, kto sa na neprofesionálnej úrovni zaujíma o problematiku 
ťažby a spracovania anorganických surovín na Slovensku a o problémy súvisiace         
s týmito činnosťami. Cieľovou skupinou sú

 
učitelia a študenti chémie, prírodných vied 

a environmentálnych vedných disciplín, ako aj široká
 

laická
 

verejnosť. Hlavným 
cieľom práce je preklenúť

 
bariéru medzi geológiou a inými vednými disciplínami a 

prispieť
 

ku zvýšeniu všeobecnej vzdelanosti, týkajúcej sa
 

histórie a súčasnosti 
Slovenska. 

Táto práca vychádza výlučne ako elektronický dokument ponúkaný ku všeobecnému 
verejnému použitiu. Sú

 
v nej použité

 
dokumenty mnohých akademických, výskumných a 

muzeálnych pracovníkov, ktorí
 

ich poskytli ochotne a bezplatne. Na vydanie tejto 
publikácie neboli použité

 
žiadne finančné

 
prostriedky z verejných zdrojov. Pretože, 

vznik tohto dokumentu vyžadoval nemalé
 

úsilie, bol by som vďačný každému 
písomnému prejavu akejkoľvek reakcie na jeho obsah, užitočnosť

 
a prípadné

 
chyby. 

Možno ho adresovať
 

na e-mailovú
 

adresu: jesenak@fns.uniba.sk. Zároveň
 

chcem  
požiadať

 
prípadných záujemcov o použitie obrázkov a dokumentov z tejto práce          

o písomnú
 

žiadosť
 

adresovanú
 

na uvedenú
 

e-mailovú
 

adresu. Za pochopenie ďakujem. 

Autor

Predhovor



Táto práca vznikla rozšírením elektronickej publikácie s názvom „Exkurzia po miestach 
ťažby a spracovania anorganických surovín na Slovensku“

 
a jej rozdelením na dve časti,   

z ktorých prvá
 

časť
 

sa venuje rudným a druhá
 

nerudným surovinám. Hlavným dôvodom 
pre toto rozdelenie bol značný rozsah dokumentu a technické

 
problémy súvisiace s jeho 

sprístupnením. Napriek zmenenému názvu a rozsahu, zostávajú
 

ciele a motívy vzniku 
oboch nových dokumentov rovnaké: sú

 
reakciou na absenciu všeobecných znalostí

 študentov chémie na vysokých školách prírodovedného a technického zamerania o histórii 
a súčasnosti ťažby anorganických surovín na Slovensku. Tu treba poznamenať, že rozdiel 
medzi relatívne vysokou úrovňou špeciálnych vedomostí

 
z odboru anorganickej chémie a 

základnými vedomosťami o vlastnostiach a výskyte anorganických látok v prírode, je 
prejavom všeobecného javu špecializácie v súčasnej vede. Výsledkom je stav, ktorý veľmi 
často možno označiť

 
ako nízka úroveň

 
všeobecnej vzdelanosti. Táto charakteristika sa 

možno bude zdať
 

mnohým ako prehnaná, avšak otázkou potom je, ako komentovať
 situáciu, keď

 
anorganický chemik (alebo všeobecne chemik), nevie ako vyzerajú

 najbežnejšie horniny a minerály a nevie si spomenúť
 

na jediné
 

miesto, kde sa tieto 
minerály ťažia alebo sa v minulosti ťažili na území

 
dnešného Slovenska. 

Ú
 

v o d



Cieľ
 

tejto práce sa vzhľadom ku knižke „Exkurzia po miestach ťažby a 
spracovania anorganických surovín na Slovensku“

 
nezmenil. Je ním  nenásilné

 priblíženie problematiky histórie a súčasnosti ťažby anorganických surovín na 
Slovensku. S ohľadom na uvedený cieľ

 
a predpokladanú

 
komunitu čitateľov,        

u ktorých nepredpokladám vyššie geologické
 

vzdelanie, snažil som sa do tohto 
dokumentu nezaraďovať

 
podrobné

 
historické, chemické, geologické

 
a 

technologické
 

informácie. Túto stratégiu písania som zvolil preto, že podľa môjho 
osobného názoru je úzka špecializácia, spolu s vysokou frekvenciou odborných 
termínov, práve hlavnou príčinou toho, že mnohí

 
potenciálni záujemcovia o túto 

tému, stratia o ňu záujem. Pri prehliadaní
 

stránok predkladanej práce si mnohí
 

iste 
budú

 
klásť

 
otázku, aká

 
je vlastne informačná

 
hodnota snímok s vyobrazenými 

lokalitami ťažby a haldami hlušiny. Nazdávam sa, že spočíva minimálne v tom, že 
poskytujú

 
aspoň

 
orientačnú

 
informáciu o rozsahu ťažby surovín a zároveň

 oboznamujú
 

čitateľa aj s konkrétnymi lokalitami ťažby a ich spracovania a 
zároveň

 
vyobrazujú

 
aj konkrétne ťažené

 
suroviny. 

Ťažba a spracovanie anorganických nerudných surovín sú
 

vždy spojené
 s väčším alebo menším poškodzovaním životného prostredia, i keď

 
tieto škody sú

 vo všeobecnosti výrazne menšie ako v prípade rudných surovín. Napriek tomu, že 
banská

 
činnosť

 
na Slovensku spôsobila a stále spôsobuje nemalé

 
škody, ktoré

 v mnohých prípadoch môžeme  považovať
 

takmer za trvalé, nie je tento dokument



nijakou ofenzívou proti ťažbe a spracovaniu týchto surovín. Je totiž
 

veľmi 
naivnou predstavou, že naša spoločnosť

 
môže svoje nepochybne vysoké

 materiálové
 

a energetické
 

nároky saturovať
 

bez zmien na životnom prostredí. 
Otázkou je iba to, aký má

 
byť

 
kompromis medzi profitom z tejto ťažby a 

stupňom a charakterom týchto zmien. Na prvý pohľad sa zdá, že dosiahnutie 
nejakého kompromisu v tejto otázke by malo byť

 
výsledkom iba rýdzo odbornej 

argumentácie. Samozrejme to tak nie je, pretože v demokratických 
spoločnostiach sa ľudia môžu slobodne vyjadrovať

 
k tomu, či sa v blízkosti ich 

bydliska bude alebo nebude ťažiť
 

nejaká
 

surovina. Môžu sa vyjadrovať
 

k tomu 
bez ohľadu na to, či majú

 
alebo nemajú

 
na to rozumné

 
alebo odborné

 
argumenty. 

Prijaté
 

konečné
 

riešenia sú
 

obvykle výsledkom komplikovaného boja rôznych 
záujmových skupín na lokálnej aj celoštátnej úrovni. Ako to obvykle býva, 
takýto stret záujmov má

 
takmer vždy svojich víťazov a porazených. To, čo však 

by malo byť
 

iba vecou odbornej diskusie, je hľadanie takého riešenia problémov, 
ktoré

 
zabezpečí

 
čo najnižší

 
stupeň

 
negatívnych dôsledkov ťažby na životné

 prostredie. Na záver by som chcel upozorniť
 

na to, že predkladaná
 

publikácia 
nemá

 
žiadne ambície konkurovať

 
podrobným odborným publikáciám. Naopak, 

jej prednosti vidím práve v jej popularizačnom prístupe, ktorý by podľa môjho 
názoru mohol  mať

 
väčšie  šance vzbudiť

 
hlbší

 
záujem  o túto problematiku. 



Posledný môj komentár sa týka zmien oproti vyššie uvedenému dokumentu. 
Časť

 
týkajúca sa nerudných surovín sa rozšírila o najmä

 
o lokality ťažby piesku, 

bazaltu, živcov, perlitu, ílov, zeolitov
 

a alginitu. Zároveň
 

sa zvýšil počet 
obrazových dokumentov, prislúchajúcich lokalitám existujúcich už

 
v pôvodnom 

dokumente. Táto práca je tiež
 

doplnená
 

o pomerne rozsiahle kapitoly venujúce sa 
histórii výroby stavebnej keramiky, skla, cementu, azbestocementu

 
a vápna na 

Slovensku. 
Autor                  



V prvom rade si dovoľujem poďakovať
 

recenzentom tejto publikácie Prof. RNDr. 
Martinovi Chovanovi, CSc. z Katedry mineralógie a petrológie

 
Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského
 

v Bratislave, RNDr. Milanovi Kohútovi, CSc., zo Štátneho 
geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave a RNDr. Ľubomírovi Kuchtovi, PhD.,

 za čas strávený nad týmto dokumentom, ale najmä
 

za veľký počet pripomienok, ktoré
 prispeli ku jeho skvalitneniu. Dovoľujem si ďalej poďakovať

 
všetkým organizátorom 

geologických, geografických a pedologických exkurzií, na ktorých som sa mohol 
zúčastniť

 
vďaka pozvaniu ich organizátorov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

Komenského
 

v Bratislave. Sú
 

to predovšetkým Doc. RNDr. Lídia
 

Turanová, CSc.          
z Geologického ústavu, RNDr. Mária Bizubová

 
z Katedry fyzickej geografie a 

geoekológie, Prof. RNDr. Ivan Kraus, DrSc., RNDr. Peter Uhlík, PhD., Mgr. Peter 
Šotník, PhD. a Mgr. Michal Šutriepka, PhD. z Katedry ložiskovej geológie, Prof. RNDr. 
Martin Chovan, CSc. z Katedry mineralógie a petrológie

 
a Doc. RNDr. Alexandra 

Šimonovičová, CSc. z Katedry pedológie. Zároveň
 

si dovoľujem poďakovať
 

za 
všestrannú

 
pomoc RNDr. Marte Ďurovičovej, CSc., z Katedry mineralógie a petrológie

 Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
 

v Bratislave. Za podobnú
 

pomoc 
ďakujem aj RNDr. Stanislavovi Jeleňovi, CSc., zo Slovenskej akadémie vied.

Poďakovania Poďakovania 



Tiež
 

by som chcel úprimne poďakovať
 

pánovi Jánovi Kuchárovi zo spoločnosti VSK 
MINERAL, s. r. o., za čas, ktorý mi venoval počas zaujímavej exkurzie vápencového 
lomu Gretla

 
a za informácie týkajúce ťažby v tomto lome. Ing. Jánovi Greňovi

 
z firmy 

VSK MINING, s. r. o. ďakujem za umožnenie použiť
 

snímky z ich firemnej internetovej 
stránky, týkajúce sa ťažby mastenca v Gemerskej Polome. Podobné

 
poďakovanie patrí

 Michalovi Matatovi
 

a firme Dolkam
 

Šuja, a. s., za poskytnuté
 

snímky dolomitového 
lomu. Za snímky minerálov ďakujem Mgr. Danielovi Ozdínovi, PhD. z Katedry 
mineralógie a petrológie, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského

 
v Bratislave. 

Moja vďaka patrí
 

Mgr.·Dušanovi Kúšikovi
 

z odboru Geofondu, Štátneho geologického 
ústavu Dionýza Štúra v Bratislave, za jeho dokumenty týkajúce sa ťažby nerastných 
surovín. RNDr. Marianovi

 
Zlochovi, CSc. za dokumenty súvisiace s družicovým 

výskumom územia Slovenska, Doc. ·
 

Ing. ·
 

Petrovi ·
 

Blišťanovi, PhD. z Ústavu geodézie, 
kartografie a geografických informačných systémov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia 
a geotechnológií

 
v Košiciach, za počítačové

 
modely ložísk, RNDr. Igorovi Galkovi

 z firmy G55, Banská
 

Bystrica, za snímky ložísk ílov. Moje poďakovanie patrí
 

aj mojej 
dlhoročnej spolupracovníčke RNDr. Jane Chrappovej, PhD. z Katedry anorganickej 
chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského

 
v Bratislave. Vďačím jej za 

väčšinu snímok zo Solivaru v Prešove. Ďakujem Ing. Karolovi Kurkovi
 

a Ing. ·

 Demeterovi Gacovi
 

z Kremnickej banskej spoločnosti, s. r. o, za poskytnuté
 

dokumenty 
týkajúce sa ťažby bentonitov

 
v Kremnici.



Za obrázky ďakujem Ing. Martinovi Dzivákovi
 

z firmy ZEOCEM, a. s., Jozefovi  
Vargovi

 
z firmy Algitit

 
EU, s. r. o, geologičke RNDr. Zuzane Hroncovej, CSc., 

Ing.•Janke
 

Sabosovej
 

zo sklárne RONA, a. s. Lednické
 

Rovne, RNDr. Marekovi
 Lahovi, PhD. z Katedry inžinierskej geológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

Komenského, Ing. Tiborovi Koubekovi, Obchodnému riadteľovi
 

firmy Slovglass, s.r.o. 
Poltár, firme Johns

 
Manville

 
Slovakia, a. s. Trnava, Ondrejovi Lepišovi

 
z Poltára, 

firme Vetropack, s. r. o., Nemšová, Ing. Kniažekovi
 

z firmy Vetropack, s. r. o., 
Nemšová, Doc. Ing. Eve Smrčkovej, CSc. z Ústavu anorganickej chémie, technológie a 
materiálov, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, Doc. Ing. Paľovi 
Hudecovi, CSc. z Ústavu organickej chémie, katalýzy a petrochémie, Fakulty 
chemickej a potravinárskej technológie, firme Východoslovenské

 
stavebné

 
hmoty, a. s., 

Mgr. Igorovi Dokupilovi
 

z firmy PPC Čab, a. s., Ing. Martinovi Mihálovi
 z firmy Xella

 
Slovensko, spol. s. r. o. Ďakujem za ochotu a informácie aj nášmu 

sklárovi, z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, pánovi Gregorovi Geletovi.
Zvláštne poďakovania patria archeologičke PhDr. Jaroslave Schmidtová, z Múzea 
mesta Bratislavy, Mgr. Archeológovi Marianovi

 
Čurnému, PhD. a Mgr. Pavlovi 

Jelinekovi, PhD. z Archeologického ústavu SAV, jednak za všetky poskytnuté
 dokumenty, ako aj za ich odborné

 
konzultácie. 



Úplne na záver by som sa chcel poďakovať
 

kolektívu nadšencov z Urbexu
 

–
 Slovenskej urban

 
exploration

 
komunity

 
v Košiciach, za mimoriadne atraktívne 

fotografie košickej magnezitky a priemyselnej lanovky v Ťahanovciach, Slovenskej 
ťažobnej spoločnosti, s.r.o., Lučenec, za fotografie ložiska alginitu, Ing. Ľubošovi

 Ďurikovi, PhD. z akciovej spoločnosti Žiaromat
 

Kalinovo, za poskytnuté
 

informácie a 
obrázky,

 
Vojtechovi Nagyovi, starostovi obce Muľa

 
a

 
pani Margite Rusnákovej, 

administratívnej pracovníčke obecného úradu obce Muľa, za venované
 

obrázky 
miestneho kostola, manželom Petrželovcom

 
zo Šiatorskej

 
Bukovinky, za prehliadku 

ich domu v areáli niekdajšej uhoľnej bane, ako aj za všetky poskytnuté
 

informácie a 
nakoniec spoločnosti Zlatý Ónyx Levice, za poskytnuté

 
obrázky.  

V tejto práci sú
 

v niekoľkých výnimočných prípadoch použité
 

dokumenty, v ktorých 
mená

 
autorov sa mi nepodarilo zistiť, a preto nemám ich osobný súhlas pre ich 

použitie. Vzhľadom na ich jasne deklarované
 

verejné
 

použitie pre nekomerčné
 

účely, 
dovolil som si ich zaradiť

 
do tohto dokumentu. Ich autorstvo uvádzam iba v podobe 

adresy internetového zdroja a za použitie im touto cestou tiež
 

ďakujem.  

Ďakujem firmám EUROSENSE, s.r.o. a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., za umožnenie 
použiť

 
digitálne ortofotomapy

 
vybraných banských území

 
Slovenska. Moje osobné

 poďakovanie za ochotu patrí
 

Ing. Alici Solčányiovej
 

a Ing. Róbertovi Barcovi.  

Ďakujem firmám EUROSENSE, s.r.o. a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., za umožnenie 
použiť

 
digitálne ortofotomapy

 
vybraných banských území

 
Slovenska. Moje osobné

 poďakovanie za ochotu patrí
 

Ing. Alici Solčányiovej
 

a Ing. Róbertovi Barcovi.  



O b s a hO b s a h I. Úvod..................................................................10
II. Popisované

 

lokality .........................................21
Bratislava a okolie (štrkopiesky)......................22
Bratislava -

 

Devín (granit)................................34
Bratislava –

 

Hlboká

 

cesta (dioritový

 

lom)........37
Vysoká

 

na Morave (štrkopiesky)......................45  
Devínska Nová

 

Ves -

 

Sandberg

 

(piesok)..........49
Šaštín

 

-

 

Stráže (kremenný piesok)....................61
Kvetnica

 

(bazalt)...............................................85
Sološnica (bazalt)..............................................90
Maglovec

 

(dioritový

 

porfyrit)...........................95
Fintice (andezit)................................................98
Nová

 

Baňa –

 

Brehy (čadič).............................104
Cerová

 

vrchovina (čadič, piesok)....................127
Brhlovce (tufit)................................................234
Lehôtka pod Brehmi (perlit)............................251
Rohožník (vápenec)  .......................................260
Borinka (vápenec)...........................................272
Devín (vápenec)..............................................279
Kolíňany (vápenec) ........................................285
Nové

 

Mesto nad Váhom (vápenec).................289
Čachtice (vápenec) .........................................291
Marianka (vápenec) ........................................293



Gretla

 

(vápenec) ..................................................301
Gombasek

 

(vápenec) ...........................................313
Olcnava (vápenec) ...............................................321
Margecany (vápenec)...........................................325
Dvorníky -

 

Včeláre

 

(vápenec) .............................333
Skrabské

 

(vápenec)...............................................337
Dreveník

 

(travertín)...............................................345
Vyšné

 

Ružbachy (travertín)..................................356
Levice (travertín)...................................................363
Gánovce (travertín)................................................375
Šuja (dolomit)........................................................382
Spišská

 

Teplica (dolomitický vápenec).................393
Banská

 

Štiavnica (ryolit, andezit).........................396
Švedlár (kremeň)...................................................408
Šobov

 

(kvarcit)......................................................414
Banská

 

Belá

 

(výroba dinasu).................................420
Bartošova Lehôtka (limnokvarcit)........................423
Ílové

 

horniny.........................................................425
Stará

 

Kremnička –

 

Jelšový potok (bentonit).........468
Rudník (kaolín)......................................................481
Pondelok –

 

Hrnčiarska Ves (kaolín)......................485
Vyšný Petrovec (kaolinické

 

piesky).......................489
Stará

 

Halič

 

(žiaruvzdorné

 

íly)................................491



Kalinovo (výroba žiaruvzdorných materiálov)..........495
Gregorova Vieska (keramické

 

žiaruvzdorné

 

íly).......500
Pezinok (tehliarsky íl a výroba tehál)........................504
Devínska Nová

 

Ves (tehliarsky íl).............................512
Nižný Hrabovec (zeolit).............................................519
Bartošova Lehôtka –

 

Paseka

 

(zeolit)..........................530



II. 
Popisované

 
lokality



Bratislava a okolie
(štrkopiesky)



Ťažba dunajského štrku pri Bratislave. I keď

 

týmto spôsobom sa docieľuje najmä

 prehlbovanie koryta Dunaja, vyťažený štrk sa v širokej miere využíva pre stavebné

 

účely. 
Štrk je sedimentárna hornina pozostávajúca z oválnych kameňov, ktorej zloženie závisí

 

od 
typu materských hornín pohorí, cez ktoré

 

rieka preteká

 

alebo v minulosti pretekala





V 30. rokoch minulého storočia existoval krátke obdobie pokus o veľkoobjemové

 spracovanie dunajských štrkopieskov s cieľom získavania zlata. Ryžovanie zlata 
jednotlivcami pokračovalo ešte aj v šesťdesiatych rokoch. Zastavenie kontinuálneho 
prísunu zlata z horného toku Dunaja spôsobila výstavba veľkého počtu vodných diel    



Historické

 

snímky ryžovania zlata na Dunaji 
(Prevzaté

 

dokumenty; ich pôvod je uvedený v záverečnej časti tejto práce)



Najväčším spotrebiteľom štrku je stavebníctvo, 
kde štrk je hlavnou zložkou betónov



Rôzne frakcie štrku sa používajú

 

ako drenážny materiál v 
stavebníctve, ako aj pri filtrácii a čistení

 

odpadových vôd



Mnohé

 

jazerá

 

na Slovensku vznikli v dôsledku ťažby štrku. Podmienkou vzniku jazera je vysoká

 

hladina 
podpovrchových

 

vôd v danej lokalite. Na obrázku je jedno z takýchto jazier v Čuňove

 

pri Bratislave 



Zvláštnosťou je, že okolie jazera tvorí

 

lesostep so suchomilnou vegetáciou. 
Dôvodom tohto paradoxu je veľmi tenká

 

vrstva pôdy na čisto štrkovom podloží



Lesostepná

 

vegetácia na 
brehoch jazera v Čuňove



Bratislava -
 

Devín
(granit)



Ťažba granitu v kameňolome pri Devíne (mestská

 

časť

 Bratislavy), ktorý sa používa najmä

 

ako stavebný kameň





Granit (žula), resp. granodiorit

 

sú

 

svetlé

 

zrnité

 

nepórovité

 

vyvreté

 

horniny. Ich svetlú

 

farbu 
spôsobuje vysoký obsah kremeňa a živcov. Ďalšími zložkami sú

 

napr. muskovit, biotit

 

a amfibol



Granodiorit; ružové

 

zrná

 

sú

 draselné

 

živce, biele 
a

 

zelenkasté

 

sú

 

plagioklasy, 
priehľadné

 

sú

 

kremenné

 

zrná. 
Tmavé

 

minerály sú

 

zmesou 
rôznych tmavých sľúd, ktoré

 

sa 
v minulosti označovali dnes už

 neplatným názvom biotit



Bratislava –
 

Hlboká
 

cesta 
(dioritový

 
lom)



Hlboká
 

cesta je jedna z prístupových ciest do zalesnenej mestskej časti 
Bratislavy s názvom Horský park. Má

 
severozápadný smer a bola vysekaná

 v masíve západného výbežku Malých Karpát. Stúpajúca cesta končí pri 
Kostole Panny Márie Snežnej. Na pravej strane cesty (v jej záverečnej časti) 
bol v minulosti kameňolom. Prvýkrát sa spomína tento lom už

 
v roku 1493. 

Jeho kameň
 

sa používal pri výstavbe domov v Bratislave a zároveň
 

aj pri 
výstavbe mestských hradieb. Kameňolom sa síce vtedy nachádzal dosť

 ďaleko od vtedajšieho mesta, avšak práve ním a dnešnou Hlbokou cestou 
prechádzala mýtna hranica mesta. V lome sa nepracuje

 
najmenej už

 
od roku 

1892, kedy v ňom
 

dala bratislavská
 

grófka Helena Szapáry
 

vyhĺbiť
 

umelú
 jaskyňu podľa vzoru Lurdskej jaskyne vo Francúzsku. Pôvodne v nej bola 

sadrová
 

socha Panny Márie, ktorú
 

zaplatili robotníčky z bratislavskej textilnej 
továrne, avšak v roku 1946 bola nahradená

 
jej replikou z carrarského

 mramoru. Tento niekdajší
 

kameňolom sa postupom času vyvinul na 
zaujímavé

 
pietne miesto. Steny lomu totiž

 
pokrýva viac ako štyritisíc 

ďakovných alebo prosebných tabuliek. 



Miesto niekdajšieho kameňolomu



Ďakovné

 

a prosebné

 

tabuľky na mieste niekdajšieho lomu



Zárez Hlbokej cesty v Bratislave je nielen historickou, ale aj významnou geologickou lokalitou. V druhom 
prípade je hlavným dôvodom výskyt dioritu, ktorý je na Slovensku pomerne vzácnou horninou. Vyskytuje sa 

napr. aj na severnej strane Nízkych Tatier, v okolí

 

Sklených Teplíc, Dobšinej a Nálepkova



Kameň

 

z bezprostredného okolia 
niekdajšieho lomu z 15. storočia. Tvorí

 ho sivá, hlbinná

 

vyvretá

 

hornina diorit



Lomová

 

plocha horniny z predchádzajúceho záberu.  Hlavnou 
zložkou dioritu

 

sú

 

minerály  plagioklas, amfibol, biotit

 

a pyroxén



Diorit

 

obsahuje aj kremeň
(Na obrázku je to svetlý minerál)



Vysoká
 

na Morave
(štrkopiesky)



Ťažba a úprava štrkopieskov vo Vysokej na Morave. Hlavným 
odberateľom rôznych frakcií

 

štrku a piesku je stavebníctvo





(Dokument prevzatý z „Atlasu Slovenskej Socialistickej Republiky“; vydala 
Slovenská

 

akadémia vied a Slovenský úrad geodézie a kartografie v roku 1980)  

(Autor: J. Mládek)

Obrázok ukazuje najvýznamnejšie lokality ťažby štrkov, piesku a kameňa 
na Slovensku počas druhej polovice 20. storočia 

(Plocha kruhových značiek je proporcionálna množstvu ťažených surovín)



Devínska Nová
 

Ves -
 

Sandberg
(štrkopiesky)



Lokalita Sandberg
 

pri Devínskej Novej Vsi pri Bratislave je dnes 
prísne chráneným územím, pretože sa jedná

 
o mimoriadne významnú

 paleolontologickú
 

lokalitu, ktorá
 

je súčasťou prírodnej rezervácie 
Devínska Kobyla. Toto miesto tvoria horninové

 
zvyšky treťohorného 

mora, ktoré
 

sa rozprestieralo na území
 

terajšej Viedenskej panvy. Dno 
tohto mora bolo vyzdvihnuté

 
približne pred 15 miliónmi rokov a dnešná

 lokalita Sandberg
 

bola jeho pobrežnou časťou. Sedimenty tohto mora 
tvorili predovšetkým vápence, piesky, štrkopiesky, brekcie

 
a pieskovce. 

Tieto horniny obsahujú
 

zvyšky asi 300 druhov morských a 
suchozemských živočíchov. Dôvod, prečo bola táto lokalita zaradená

 
do 

tejto publikácie je ten, že Sandberg
 

bol od 18. storočia významným 
miestom ťažby piesku. Bol tu pieskový lom, z ktorého sa piesok lanovkou 
transportoval na lode stojace pri brehu rieky Moravy. Tie ho dopravovali 
do rôznych častí

 
Rakúsko-Uhorska. V masíve Devínskej Kobyly, 

nevysokého výbežku Malých Karpát s výškou 514 m n. m., sa nachádza 
aj niekoľko starých lomov, napr. tzv. Waitov

 
lom a Štokeravská

 
vápenka, 

v ktorých sa v 19. storočí
 

ťažil vápenec.



Hrad Devín z úpätia Devínskej Kobyly. Obrázok (spolu s nasledujúcim obrázkom) 
ukazuje západný okraj Viedenskej panvy –

 

priestor niekdajšieho treťohorného mora 



Rieka Morava (v popredí) pred jej sútokom s Dunajom (vľavo)



Sandberg











Schránky morských živočíchov zo Sandbergu



Nález zo Sandbergu

 

(veľkosť

 

20 cm)



Torzo zo stĺpa lanovky, ktorý sa využíval pri doprave piesku z lomu do prístavu na rieke 
Morave. Je poslednou pamiatkou na ťažbu piesku v Sandbergu. Lanovka sa však 
využívala aj pri doprave kameňa z blízkeho vápencového lomu (Weitovho

 

lomu) 



Šaštín
 

-
 

Stráže
(kremenný piesok)



Najvýznamnejšou oblasťou ťažby kremenných pieskov na Slovensku je slovenská

 

časť

 Viedenskej panvy na Záhorí. Vrstvy piesku majú

 

približnú

 

hrúbku 30 m a vznikli 
veternou eróziou z riečnych naplavenín. V tejto oblasti sa nachádza niekoľko miest ťažby 
piesku. Šaštín

 

–

 

Stráže je najvýznamnejším z nich. Piesok ťažený v tejto lokalite má

 pomerne vysokú

 

kvalitu, ktorá

 

však na výrobu kvalitnejších typov bezfarebného skla 
nepostačuje. Piesok obsahuje približne 92 až

 

98 hmot. % SiO2

 

. Hlavnými vedľajšími 
zložkami sú

 

Al2

 

O3

 

, Fe2

 

O3

 

a TiO2

 

. Pre výrobu bezfarebného skla je nutné, aby piesok 
obsahoval minimálne 99,3 hmot. % oxidu kremičitého, obsah oxidu hlinitého 
neprekračoval 0,2 hmot. % a obsah oxidu železitého nesmie byť

 

vyšší

 

ako 0,012 hmot. %. 
Požiadavky na kremenné

 

sklárske piesky sa však môžu výrazne líšiť. Napriek tomu, že 
technologickým spracovaním piesku z tejto lokality –

 

s cieľom znížiť

 

obsah oxidu

 

 
železitého a oxidu hlinitého –

 

možno získať

 

surovinu pre výrobu kvalitného skla, 
hlavným súčasným využitím tohto piesku je výroba stavebných hmôt. Napriek tomu, 
piesok z tejto lokality sa používa pri výrobe obalového skla v Nemšovej. Najväčším 
tunajším závodom využívajúcim miestne piesky je podnik na výrobu pórobetónových 
stavebných dielcov. Nachádza sa v blízkosti ťaženého ložiska, z ktorého sa piesok do 
závodu transportuje pásovými dopravníkmi. 

Poznámka.: Vo všeobecnosti je najvýznamnejšou oblasťou využitia pieskov 
stavebníctvo, keramika a sklársky priemysel. Používa sa však aj na iné

 

účely, napríklad 
ako filtračný a abrazívny materiál, pre výrobu keramiky, hutníckych odlievacích foriem a 
výrobu čistého oxidu kremičitého pre chemický a elektrotechnický priemysel.



Mesto Šaštín

 

–

 

Stráže je staré

 

mesto známe už

 

od začiatku 13. storočia. Leží

 

na okraji 
Záhorskej nížiny a jeho hlavnou dominantou je bazilika Panny Márie Sedembolestnej  



Výstavba baziliky začala        
v roku 1736. Na rozdiel od 

slovenských banských miest, 
kde kostoly a mnohé

 

iné

 stavby boli zaplatené

 z výnosov ťažby rúd, v tomto 
prípade to tak nie je, pretože 
ťažba pieskov vo veľkom 

rozsahu začala až

 

v 20. storočí

 . 















Závod na výrobu pórobetónových stavebných dielcov             
v Šaštíne

 

–

 

Strážach. Závod patrí

 

spoločnosti Xella

 

Slovensko



(Snímka: archív Xella

 

Slovensko)

Letecký pohľad na podnik Xella

 

Slovensko v Šaštíne

 

-

 

Strážach



(Snímka: archív Xella

 

Slovensko)

Pohľad na výrobnú

 

linku pórobetónu  
v podniku Xella

 

Slovensko



(Snímka: archív Xella

 

Slovensko)

Pohľad na narezané

 

tvárnice a technologické

 

zariadenie na ich rezanie



Hotové

 

pórobetónové

 

tvárnice



Surovinami na výrobu pórobetónu sú

 

kremenný piesok (približne 70 %), 
vápno a cement (20 %),  kalcinovaný

 

sadrovec, hliník a voda





Hlavnými 
všeobecnými smermi 

využitia piesku sú

 stavebná

 

a úžitková

 keramika, stavebné

 spojivové

 

materiály a 
výroba skla



Zemianske Kostoľany
(výroba pórobetónu)



Piesky ťažené

 

v Šaštíne

 

sa využívajú

 

aj v druhom závode firmy Xella

 

Slovensko, ktorý 
sa nachádza v Zemianskych Kostoľanoch. Na nasledujúcom obrázku je závod pre výrobu 
pórobetónových tvárnic značky YTONG zobrazený v časti areálu, nachádzajúcom sa na 
pravej strane hlavnej cesty (na pravej strane fotografie). V zábere je aj tepelná

 

elektráreň

 v Zemianskych Kostoľanoch, z ktorej popolček sa tiež

 

využíva na výrobu stavebných 
materiálov. 

Technológia výroby pórobetónu je rovnaká

 

ako v závode v Šaštíne

 

–

 

Strážach. Vo 
všeobecnosti je výroba týchto stavebných hmôt založená

 

na vytvorení

 

pórovitej štruktúry 
tuhnúcej tekutej zmesi piesku, vápna, cementu, sadrovca, práškového hliníka a vody,       
v dôsledku reakcie hliníka s vápnom a

 

vodou. Pri tejto reakcii sa uvoľňuje vodík, 
vytvárajúci v stavebnej hmote vakantné

 

priestory. Reakciu možno vyjadriť

 

reakčnou 
schémou:

6 Al

 

+  3 Ca(OH)2 +  24

 

H2

 

O  → 3 CaO

 

·

 

Al2

 

O3

 

· 6H2

 

O  + 9

 

H2

Táto reakcia prebieha vo veľkých autoklávoch

 

pri teplotách od 174 do 193 °C a tlaku 0,8 
až

 

1,3 MPa. Zväčšenie objemu stavebnej hmoty predstavuje asi 30 %. Výsledkom je 
zníženie hmotnosti stavebných dielcov a výrazné

 

zlepšenie termo-izolačných

 

vlastností

 stavebného materiálu. Náhradou piesku vo východiskovej zmesi môžu byť

 

aj iné

 

látky, 
napríklad elektrárenské

 

popolčeky. V oboch spomenutých závodoch firmy XELLA 
Slovensko sa pórobetónové

 

stavebné

 

dielce vyrábajú

 

zo zmesi piesku, oxidu vápenatého, 
sadrovca, vody a hliníka. Problém využívania odpadov po spaľovaní

 

fosílnych palív 
obvykle spočíva v ich zvýšenej radiácii. Sú

 

však mnohé

 

stavebné

 

objekty, kde stavebné

 dielce s obsahom takýchto odpadov možno bezproblémovo použiť.      



Podnik Xella

 

Slovensko (vpravo) 
a tepelná

 

elektráreň

 

(vzadu)

(Snímka: archív Xella

 

Slovensko)



Pohľad na výrobu tvárnic
(Snímka: archív Xella

 

Slovensko)



Pohľad na autoklávy. Približná

 

teplota 
je v nich 180 oC; tlak sa pohybuje okolo 

hodnoty 1 MPa

(Snímka: archív Xella

 

Slovensko)



(Snímka: archív Xella

 

Slovensko)

Pohľad na výrobné

 

haly s pórobetónovými tvárnicami 



Kvetnica
(bazalt)



Lom vulkanickej horniny bazaltu

 

(melafýru) v Kvetnici

 

pri Poprade  



Lom bazaltu v Kvetnici. Bazalt (tradičný názov je melafýr) je tmavá

 

tvrdá

 

nepórovitá

 vulkanická

 

hornina s veľmi nízkym obsahom kremeňa a vysokou hustotou. Používa sa 
predovšetkým ako kvalitný podkladový stavebný kameň

 

pri stavbe ciest



Bazalt (melafýr) z Kvetnice.  Typickú

 

farbu tejto horniny ukazuje pravý obrázok

(Veľkosť

 

objektov je približne 15 centimetrov)  



Achát v bazalte vzniká

 

vyplnením pórovitých dutín 
roztokmi s vysokým obsahom oxidu kremičitého  



Sološnica 
(bazalt)



Lom bazaltu v  Sološnici v Malých 
Karpatoch; na hornom obrázku je zelený 

minerál epidot

 

v bazalte z tohto lomu. 
Epidot

 

patrí

 

do skupiny kremičitanov  



Kremenné

 

žily v bazalte reprezentujú

 

minoritnú

 

zložku tejto horniny



Väčšina kameňolomov je v súčasnosti vybavená

 

modernými mlynmi a drvičmi a triediacim 
zariadením, umožňujúcim získavať

 

frakcie s veľkým rozsahom veľkostí

 

častíc kameňa





Maglovec
(dioritový

 
porfyrit)



V Maglovci

 

pri Prešove sa ťaží

 

tmavosivá

 

tvrdá

 vulkanická

 

hornina dioritový

 

porfyrit, ktorá

 

sa 
využíva tiež

 

predovšetkým v stavebníctve





Fintice 
(andezit)



Andezitový lom Fintice pri Prešove



Andezit je veľmi rozšírená

 

tvrdá

 vulkanická

 

hornina s vysokou 
hustotou. Má

 

podobné

 

zloženie ako 
diorit. V závislosti od pomeru svetlých 

a tmavých minerálov sa mení

 

jej 
sfarbenie od svetlého až

 

po tmavosivé. 
Používa sa predovšetkým ako stavebný 

kameň. Obrázok ukazuje relatívne 
veľké, niekoľko metrové

 

bloky 
horniny, ktorých výskyt na Slovensku 

nie je veľmi častý    







Kopce pri Finticiach v Slanských

 vrchoch sú

 

vulkanického pôvodu



Nová
 

Baňa -
 

Brehy 
(čadič)



Čadič
 

je tmavá
 

tvrdá
 

vulkanická
 

hornina s vysokou špecifickou
 

 
hmotnosťou (približne 3 g/cm-3), vysokou mechanickou, tepelnou a 
chemickou odolnosťou. Ťaží

 
sa na niekoľkých miestach na Slovensku. 

Používa sa väčšinou ako kvalitný stavebný kameň. Ku kvalifikovaným 
produktom patria tie produkty, ktoré

 
sa vyrábajú

 
tavením tejto horniny pri 

teplote 1300 oC. Sú
 

to napríklad stavebné
 

obkladové
 

materiály a potrubné
 segmenty pre chemický priemysel. V súčasnosti najvýznamnejšími 

produktmi sú
 

tzv. minerálne tepelnoizolačné
 

a zvukovo-izolačné
 

vláknité
 hmoty, ktoré

 
sú

 
popri penovom polystyréne druhou najrozšírenejšou 

tepelnoizolačnou hmotou používanou v stavebníctve. Na rozdiel od 
polystyrénu a iných organických penových materiálov, majú

 
však čadičové

 izolačné
 

hmoty neporovnateľne vyššiu tepelnú
 

stabilitu, pričom na rozdiel 
od organických materiálov, sa pri vysokých teplotách nerozkladajú

 
na 

zdravotne škodlivé
 

produkty, ktoré
 

sú
 

pri požiaroch druhým najvážnejším 
problémom.  



Čadič

 

(bazalt) je tmavá

 

vulkanická

 

hornina, ktorej hlavnú

 

časť

 

tvorí

 

plagioklas

 

a pyroxény



Najrozšírenejším kvalifikovaným produktom vyrábaným z čadiča je tzv. 
minerálna alebo kamenná

 
vlna. Posledný výraz je prekladom anglického 

výrazu rockwool. Používa sa ako tepelno-izolačný a zvukovo-izolačný 
materiál a je analógom

 
tzv. sklennej

 
vaty, ktorá

 
sa obvykle vyrába                

z odpadového skla. Tradičným výrobcom týchto hmôt na Slovensku bol 
závod firmy Izomat

 
v Novej Bani, kde sa čadič

 
v minulosti ťažil v lome nad 

susediacou obcou Brehy. Nasledovné
 

zábery sú
 

z tohto lomu. Vulkanická
 hornina v tomto lome pochádza z činnosti našej najmladšej sopky Putikov
 vŕšok. V súčasnosti  je Putikov

 
vŕšok veľmi nenápadný kopec nad susednou 

obcou Tekovská
 

Breznica. Vulkán vznikol na dne Chválenskej
 

doliny, 
ktorou prechádzal geologický zlom. Vyzdvihnutím vulkánu nad okolitý 
terén sa láva vylievala v niekoľkých prúdoch. Odhaduje sa, že posledná

 erupcia tejto sopky nastala približne pred 120 000 rokmi. V súčasnosti  
najznámejším dodávateľom minerálnych tepelno-izolačných hmôt na báze 
čadiča je firma Knauf

 
Insulation, ktorej závod sa nachádza v Novej Bani. 

Približne od roku 1970 závod v Novej Bani využíval nový kameňolom        
v blízkej Tekovskej Breznici. Súčasná

 
výroba sa však zabezpečuje čadičom 

z rôznych zdrojov, predovšetkým z oblasti Cerovej vrchoviny, napr. z lomu 
Veľké

 
Dravce –

 
Husiná.  



Zvýraznená

 

časť

 

na satelitnej snímke ukazuje veľmi približne tok lávového prúdu z niekdajšej sopky



Pohľad na jeden z niekdajších lávových 
prúdov sopky Putikov

 

vŕšok 



Pohľad na dnes už

 

nefunkčný čadičový lom, 
ktorý sa nachádza približne na čelnej strane 

niekdajšieho lávového prúdu. V pozadí

 vidno komín továrne spoločnosti Knauf

 Insulation

 

na výrobu minerálnych vlákien







Čadič

 

z uvedenej lokality



Stručná
 

história spracovania 
čadiča v Novej Bani



Ak odhliadneme od tradičného spôsobu používania čadiča ako dlažobného a stavebného 
kameňa, tak výroba sofistikovanejších produktov na báze tejto horniny má

 

vo všeobecnosti 
iba krátku históriu. Výroba takýchto produktov v Novej Bani priamo nadväzuje na 
dlhodobú

 

sklársku históriu v tomto meste. Priamo v meste bol sklársky podnik od roku 
1908, v ktorom sa vyrábalo najmä

 

tabuľové

 

sklo. Podnik s niekoľkými prestávkami 
pracoval až

 

do polovice 20.storočia. Začiatkom päťdesiatych rokov sa skláreň

 preorientovala na spracovanie čadiča. Prvými výrobkami boli dlaždice a stavebné

 

tvarovky 
z taveného čadiča, pričom sa tu spracovával čadič

 

z Rudna nad Hronom a miestny čadič

 z Novej Bane a Tekovskej Breznice. Veľmi skoro sa však väčšina suroviny začala dovážať

 z Čiech. Uvažovalo sa aj o výrobe rúr a nádob pre chemický priemysel, resp. pre priemysel 
využívajúci vysoko agresívne chemikálie a vysoko abrazívne látky. Výroba prebiehala už

 novom závode, ktorý bol dobudovaný v roku 1958. V roku 1966 sa však v Novej Bani 
začal stavať

 

nový závod, ktorý síce pokračoval vo výrobe liateho čadiča, avšak neskôr sa 
rozhodlo o rozšírení

 

výroby na tepelnoizolačné

 

čadičové

 

vlákna a rôzne sekundárne 
produkty na báze týchto vlákien. Výroba v ňom bola už

 

orientovaná

 

na spracovanie čadiča 
z lomu pri neďalekej Tekovskej Breznici. Výroba dlažobných odliatkov v tomto závode 
bola zastavená

 

v roku 1985. Výroba tepelnoizolačných produktov sa v Novej Bani začala  
v roku 1973, pričom neskôr sa niekoľkokrát modernizovala nákupom zahraničného 
technologického zariadenia. Bolo to najmä

 

v rokoch 1988, 1991, 1997 a 2001. V priebehu 
deväťdesiatych rokov minulého storočia závod vystriedal niekoľkých majiteľov, pričom 
najznámejší

 

názov podniku bol „Izomat, a.s. Od roku 2007 závod patrí

 

spoločnosti Knauf

 Insulation, a.s., Nová

 

Baňa. Jej hlavným produktom sú

 

tepelnoizolačné

 

výrobky               
z čadičového a skleného vlákna. Dodáva však aj výrobky na báze pórovitého polystyrénu a 
drevocementu.   



Jeden z prvých výrobkov z liateho čadiča v Novej Bani boli dlažobné

 

tvárnice. V porovnaní

 

s dlažbou zo 
surového čadiča nemá

 

žiadnu zrejmú

 

výhodu. Vyzerá

 

omnoho horšie a navyše je nebezpečne klzká





„Výhody“

 

čadičovej dlažby dlhodobo oceňujú

 

návštevníci Umeleckej scény SĽUKu

 

v 
bratislavských Rusovciach. Zaujímavé

 

by bolo vedieť, koľko ľudí

 

si na nej zlomilo nohu



Z predchádzajúcej snímky nemožno zistiť, či sa jedná

 

o sklené, keramické, 
plastové

 

alebo čadičové

 

dlaždice. Lomová

 

plocha a vysoká

 

hmotnosť

 dlaždice jasne hovoria o poslednej z vymenovaných možností



Pre porovnanie tento obrázok ukazuje tradičnú

 

čadičovú

 

dlažbu. Obľúbenosť čadiča 
ako dlažobného kameňa trvá

 

až

 

do dnešných dní. Súvisí

 

s vysokou tvrdosťou tejto 
horniny, jej odolnosťou voči zvetrávaniu, tmavým sfarbením a relatívne nízkou cenou



Na vysokej chemickej odolnosti bazaltu voči zvetrávaniu sa podieľa aj jeho veľmi nízka 
rozpustnosť

 

vo vode. Túto vlastnosť

 

možno ilustrovať

 

na veľmi nízkom stupni mineralizácie

 potokov a prameňov v oblasti bazaltovej sopky Medvedia výšina v Cerovej vrchovine  



Kópie niekdajších reklamných katalógov firmy IZOMAT v Novej Bani. Jej názov sa zmenil 
v polovici roka 2007 na Knauf

 

Insulation, a. s. 



Produkty firmy IZOMAT 

(Kópie z katalógov uvedenej spoločnosti)



Niekdajšie produkty firmy 
IZOMAT  

(Kópie z katalógov uvedenej spoločnosti)



Tepelno-izolačná

 

vláknitá

 

hmota 
vyrábaná

 

z čadiča. Zábery sú

 

z 
výstavby komplexu budov River

 

Park 
na nábreží

 

Dunaja v Bratislave 
koncom roka 2009. Hmota, ktorú

 vidíme na obrázkoch, sa vyrába v 
závode v Novej Bani



Mikroskopické

 

snímky minerálnej vlny vyrábanej z tzv. petrurgického

 

čadiča. Všeobecne sa termín 
„petrurgický“

 

používa na označenie takých hornín, z ktorých po roztavení

 

vzniká

 

málo viskózna 
tavenina, z ktorej po stuhnutí

 

vzniká

 

hutný odliatok s mikrokryštalickou

 

štruktúrou 
(Použité

 

zväčšenie : 100 x a 200 x)   



Cerová
 

vrchovina 
(čadič, piesok)



Cerovú
 

vrchovinu tvorí
 

Mučínska
 

vrchovina, Bučenská
 

vrchovina, 
Blhovská

 
vrchovina, Hajnáčska

 
vrchovina, Petrovská

 
vrchovina a 

Fiľakovská
 

brázda. Napriek tomu, že Cerová
 

vrchovina je chránenou 
krajinnou oblasťou, je to územie intenzívnej ťažby nerudných surovín. 
Cerová

 
vrchovina je územím niekdajšieho morského dna a pobrežných 

morských častí, ktoré
 

boli v niekoľkých fázach zasiahnuté
 

intenzívnou 
vulkanickou činnosťou. Hlavnou ťaženou surovinou v tejto oblasti je preto 
čadič, ktorý pochádza z hlavnej vulkanickej činnosti, a ktorá

 
začala asi pred 

piatimi miliónmi rokov. Prvotná
 

sopečná
 

činnosť
 

spred 13 mil. rokov mala  
v porovnaní

 
s neskorším vulkanizmom

 
obmedzený rozsah a vytvorila 

andezitové
 

ložiská, ktorých počet je však výrazne menší. Druhou 
najvýznamnejšou surovinou ťaženou v Cerovej vrchovine je piesok, 
pochádzajúci z niekdajšieho morského dna. Napriek tomu, že hlavnými 
horninami ťaženými v Cerovej vrchovine sú

 
dnes čadič

 
a v omnoho menšej 

miere piesok, v minulosti sa pre stavebné
 

účely využívali aj iné
 

horniny. Boli 
to horniny, ktoré

 
vznikli najmä

 
v zónach kontaktu pôvodných morských 

sedimentov a bazaltovej lávy. Patrili k nim predovšetkým rôzne tufy a tufyty. 
V menšom rozsahu sa v Cerovej vrchovine ťažili aj íly, ktoré

 
sa využívali     

v niekoľkých malých tehelniach. Raritnými boli výskyty tenkých 
hnedouhoľných vrstiev, ktoré

 
sa v minulosti dokonca aj ťažili.



Pohľad na východnú

 

časť

 

Cerovej vrchoviny z vrchu Hajnáčka 
(V zábere je severná

 

časť

 

Petrovskej vrchoviny)



Pohľad na Bučenskú

 

vrchovinu z juhovýchodnej strany. Tento masív sa tiahne severovýchodným smerom od 
Fiľakova a od druhej polovice 20. storočia až

 

do dnešných dní

 

sa tu sústreďuje v niekoľkých lomoch 
najväčšia ťažba bazaltu na Slovensku    



Najväčšia ťažba bazaltu v tejto oblasti je na severnom okraji Bučenskej

 

vrchoviny medzi 
obcami Veľké

 

Dravce a Husiná

 

(na obrázku). Menší

 

lom sa nachádza aj juhovýchodne od  
Veľkých Draviec. V oboch lomoch bazalt ťaží

 

spoločnosť

 

LB Minerals. Záber dokumentuje 
značnú

 

hrúbku pieskov v nadloží, ktorých odstránenie zvyšuje náklady na ťažbu. Bazalt         
z týchto lomov sa používa aj na výrobu vláknitých tepelno-izolačných materiálov v Novej 

Bani      



Tento lom je zaujímavý tým, že  
bazalt tu vykazuje  vzácny, 
koncentrický typ odlučnosti



Starší

 

letecký záber tohto lomu 
(Snímka je prevzatá

 

z internetovej adresy: http://eurobasalt.sk/gallery/index.html)



Satelitná

 

snímka ukazuje presnú

 

polohu lomov medzi obcami Veľké

 

Dravce a Husiná



Zariadenia na drvenie a triedenie bazaltu









Južne od vyššie spomenutých 
lomov sa nachádzajú

 

ďalšie 
bazaltové

 

lomy pri obci Bulhary. 
Najstarší

 

z nich bol otvorený už

 v roku 1870. Na obrázku je 
niekoľkotonový bazaltový monolit 

pred vstupom do tohto lomu 



Lokalizácia lomu pri obci Bulhary



Záber z bazaltového lomu pri obci Bulhary. 
V súčasnosti v ňom ťaží

 

spoločnosť

 

Doprastav





Medvedia výšina je najvyššie položená

 

bazaltová

 

sopka v Cerovej vrchovine. Záber je zo západnej strany 
z hradu Šomoška. Výšinu tvorí

 

bazaltový troskový kužeľ, na ktorý zo severozápadu (na obrázku z ľavej 
strany) nadväzuje najrozsiahlejší

 

lávový pokrov v Cerovej vrchovine. Ten je zároveň

 

aj miestom 
niekdajšej najväčšej ťažby bazaltu na Slovensku, ktorá

 

tu prebiehala začiatkom 20.storočia. Sopka bola 
činná

 

pred 2,3 miliónmi rokov. Za Medveďou výšinou sa nachádza pozostatok ďalšej sopky s názvom 
„Dunivá

 

hora“



Pohľad z hradu Šomoška

 

na miesto spomenuté

 

na predchádzajúcej strane 



Nasledovné
 

obrázky ukazujú
 

rôzne časti tohto historicky významného 
bazaltového lomu. Lom sa volá

 
„Mačacia“. Mnohé

 
mestá

 
niekdajšej 

Rakúsko-Uhorska
 

mali ulice dláždené
 

čadičom práve z tohto lomu. Tento 
obrovský lom bol otvorený v roku 1880 a v čase najväčšej ťažby v ňom 
pracovalo približne 1500 robotníkov. Úzkorozchodnou železnicou sa surový a 
aj opracovaný čadič

 
vozil na územie dnešného Maďarska. Najväčšia ťažba tu 

bola v 30. rokoch 20. storočia. Pracovalo sa tam až
 

do polovice minulého 
storočia. Dnes sa v tomto lome už

 
neťaží, avšak stala sa z neho významná

 geologická
 

lokalita Cerovej vrchoviny, kde možno vidieť
 

bezprostredný 
kontakt bazaltovej lávy s pôvodnými morskými sedimentmi.  



Lom Mačacia







Približne 15 metrov vysoká

 čadičová

 

stena lomu









Tento obrázok, ako aj nasledujúce 
obrázky, ukazujú

 

kontakt bazaltového 
prúdu s pôvodnými morskými 

sedimentmi. Práve táto časť

 

lomu 
Mačacia je jeho najzaujímavejšou 

časťou 

bazalt

sopečné

 

bomby

tuf

pôdna vrstva

piesok

červené

 

ílové

 

vrstvy

štrk



Detailné

 

zábery 
(aj nasledovné

 

obrázky) 







Na tomto obrázku vidno pozostatky po 
ručnom spracovaní

 

čadiča v tomto lome



Konečné
 

spracovanie čadiča sa uskutočňovalo v závode na 
dnešnom území

 
Maďarska. Pre dopravu kameňa z lomu bola 

vybudovaná
 

malá
 

železnica s dĺžkou približne 9 km. Osemdesiat 
vozíkov, z ktorých jeden je  zobrazený na nasledujúcom obrázku, 
ťahali striedavo štyri parné

 
lokomotívy. Spomienkový vozík tejto 

železnice je v súčasnosti umiestnený v bezprostrednej blízkosti 
budovy, ktorej personál kontroloval množstvo transportovaného 
čadiča.





Súčasný turistický chodník vedie 
po trase niekdajšej železnice



Pozostatky vyššie spomenutej budovy  



Tak rozsiahla ťažba, ako bola v tomto kameňolome, si 
vyžiadala vybudovanie novej osady v blízkosti lomu. Tá

 
mala 

rovnaký názov ako terajší
 

lom (Mačacia) a boli v nej obytné
 domy, škola a obchod. Ruiny jedného z obytných domov 

ukazuje nasledovný obrázok.



Dnešný 
interiér 
čadičovej 

b do

 

pre



Súčasné

 

čadičové

 

stavebné

 

obklady a cestné

 

dlažby sa robia strojovo buď

 rezaním, alebo štiepaním pomocou hydraulických lisov. Tak ako ukazuje 
nasledujúci  obrázok, stále sa však táto práca robí

 

výnimočne aj ručne    



Ručná

 

výroba čadičových 
dlažobných kociek v Cerovej 
štiepaním pomocou kladiva. 

Nie je to ľahká

 

práca  







Vrch Karanč,  podobne ako Medvedia výšina, leží

 

na našej štátnej hranici s Maďarskom. 
Je to najvyšší

 

vrch Cerovej vrchoviny (725 m n. m.). Karanč

 

je lakolitový

 

klenbový vrch 
s jadrom z andezitu, ktorý sa donedávna ťažil v blízkosti obce Šiatorská

 

Bukovinka.
Táto snímka je urobená

 

z juhozápadnej strany z hradu Šomoška



Lom pyroxenicko-amfibolického

 

andezitu v Šiatorskej

 

Bukovinke. Ťažbu andezitu               
v Cerovej vrchovine však môžeme v porovnaní

 

s ťažbou bazaltu hodnotiť

 

ako bezvýznamnú



Vrch Šiator z hradu Šomoška. Je podobne ako susediaci Karanč

 

tiež

 

lakolitovým

 

vrchom, vytvoreným        
z pyroxenicko-amfibolického

 

andezitu. Ten sa tu v minulosti ťažil v dvoch lomoch  



Pohľad na najjužnejšiu časť

 

Cerovej vrchoviny (na pravej strane snímky) a Baštiansku

 

kotlinu zo sopečnej 
plošiny s názvom „Pohanský hrad“. I keď

 

v tejto oblasti sa nič

 

neťaží, záber je zaujímavý tým, že ukazuje 
eróziu pieskových sedimentov na úpätí

 

sopečných prúdov. Detailnejšie to ukazuje nasledovný záber  





Tento obrázok ukazuje ďalší

 

výrazný lávový prúd v Cerovej vrchovine spolu s reliktom troskového 
kužeľa vulkánu s názvom Monica

 

(v strede). Prúd sa tiahne v severozápadnom smere. V jeho 
severnej časti sa končí

 

významnou geologickou a ťažobnou lokalitou s názvom „Belinská

 

skala“



Pohľad na Belinskú

 

skalu z východnej strany



Belinské

 

skaly sú

 

impozantným a najkrajším odkryvom

 

bazaltu na Slovensku. 
Ako vidno, bazalt má

 

stĺpcovú

 

odlučnosť. Výška tejto steny je približne 20 m









V lome je niekoľko starých a už

 nefunkčných technických 
zariadení. Lom patrí

 v súčasnosti spoločnosti 
Doprastav, ktorá

 

tu však už

 dlhú

 

dobu čadič

 

neťaží



V bezprostrednej blízkosti 
bazaltového lomu sa nachádza 
lom, v ktorom sa sporadicky 
ťaží

 

piesok.  Informačná

 hodnota tejto snímky je v tom, 
že ukazuje bezprostredný 

kontakt niekdajších morských 
sedimentov s vulkanickou 

horninou





Úpätie sopky Monica

 

pod 
Belinskou

 

skalou tvoria piesky a 
pieskovce. Záber je                      

z východného okraja obce Belina



Niektoré

 

cesty obcí

 

v Cerovej vrchovine vyzerajú

 

tak, akoby patrili prímorským 
dedinám. Do určitej miery je to však pravda. Záber je z obce Belina



Piesok je dôležitou surovinou pre výrobu stavebnej keramiky, a preto v mnohých dedinách a mestách Cerovej 
vrchoviny boli tehelne. Podmienkou bolo, aby sa v blízkosti zdroja piesku nachádzala aj ílová

 

surovina. 
Na obrázku vidíme ruiny starej tehelne pri obci Biskupice. Tehelňa sa nachádza na úpätí

 

vrchu Šarkan, 
severozápadne od Belinského

 

vrchu (pod Belinskou

 

skalou). Tehelňa pracovala do roku 1970



Miesto niekdajšej ťažby piesku uvedenej tehelne. Ložisko ílu sa nachádzalo blízko pri tehelni, po jej 
zatvorení

 

však bolo zavezené

 

zeminou pre obnovenie poľnohospodárskej činnosti 



Na obrázku je druhá, tiež

 

už

 

nefunkčná

 

tehelňa, patriaca k obci Hajnáčka. 
Tiež

 

sa nachádzala v blízkosti ťažobných jám s pieskom a ílom  





Nasledovné

 

obrázky ukazujú

 

niektoré

 

z prakticky nevyužívaných odkryvov

 

pieskov 
v Cerovej vrchovine. Tento záber je z blízkosti obce Bulhary



Obec Cerová



Podzemné

 

pivnice v 
pieskoch v obci Cerová



Obec Cerová



Piesky v Cerovej vrchovine často obsahujú

 

schránky morských živočíchov alebo 
živočíchov, žijúcich na pobreží

 

mora. Z tohto hľadiska je najvýznamnejšou 
paleontologickou lokalitou v Cerovej vrchovine obec Lipovany. Pobrežné

 

časti mora boli 
napr. v blízkosti Čakanoviec. Zvyšky veľkých živočíchov sa však nachádzajú

 

v usadeninách 
kráterového jazera južne od Hajnáčky. Táto lokalita má

 

z početných paleontologických 
nálezov odvodený aj názov: „Kostná

 

dolina“. Zábery sú

 

z Múzea Fiľakovského hradu



Zaujímavým reliktom po niekdajšej prímorskej vegetácii v tejto 
oblasti sú

 
hnedouhoľné

 
sloje na severnom okraji masívu Karanč. 

Tieto sloje sa dokonca aj ťažili, a to aj napriek tomu že ich hrúbka 
obvykle nepresahovala 1 m. Toto uhlie sa v malom rozsahu ťažilo na 
juhovýchodnom okraji Lipovian. Väčšia ťažba však bola južne od 
Čakanoviec v oblasti Farkašovej

 
Studne. Baňa pri Čakanovciach 

ústila na severnom okraji Šiatorskej
 

Bukovinky. Nasledujúce obrázky 
ukazujú

 
pozostatky po ťažbe hnedého uhlia práve na tomto mieste. 

Ťažba sa tu začala v roku 1921 a bola ukončená
 

približne okolo roku 
1950. Hĺbka uhoľného sloja bola od 60 do 120 m. Baňa zásobovala 
uhlím najmä

 
papiereň

 
v Harmanci a tehelňu vo Fiľakove a Hajnáčke.



Budova násypky pre vyťažené

 

uhlie 



Vzadu je jedna z technických budov 
niekdajšieho banského závodu



Nedávno rekonštruovaný obytný dom rodiny 
Petrželovcov

 

patril k tiež

 

banskému závodu



Táto fotografia ukazuje, ako vyzeral priestor pred baňou začiatkom 20.storočia. 
Šípky ukazujú

 

násypku a banskú

 

budovu, ktoré

 

boli na predchádzajúcich obrázkoch



Fragmenty z baníckej pozostalosti rodiny Petrželovcov. Pochádzajú

 už

 

z obdobia výrazného útlmu ťažby uhlia miestnej bani



Stavebné
 

využitie 
vulkanických hornín              
v Cerovej vrchovine



Spektrum hornín, ktoré
 

sa v súčasnosti ťažia v Cerovej vrchovine je 
veľmi úzke, pretože sa obmedzuje iba na bazalt a sporadickú

 
ťažbu piesku 

a andezitu. Na druhej strane v minulosti sa pre stavebné
 

účely ťažil 
omnoho väčší

 
počet vulkanických hornín, z ktorých väčšinu síce môžeme 

zahrnúť
 

medzi tufy a tufyty, ktoré
 

však na rozdiel od bazaltu vykazujú
 omnoho väčšiu variabilitu prakticky významných fyzikálnych vlastností. 

Nasledovné
 

obrázky ukazujú
 

najvýznamnejšie stavebné
 

objekty v Cerovej 
vrchovine, ktorými sú

 
predovšetkým stredoveké

 
pohraničné

 
hrady, ako aj 

bežné
 

civilné
 

budovy. V oboch prípadoch výstavba týchto objektov 
vyžadovala pomerne rozsiahlu ťažbu týchto hornín. V prvom prípade 
preto, že sa jednalo o veľké

 
monumentálne stavby, v druhom prípade pre 

ich veľký počet. Preto tieto stavby poskytujú
 

dobrý obraz o niekdajšej 
ťažbe týchto hornín. 



Šomoška



Hrad Šomoška

 

sa nachádza na našich hraniciach s Maďarskom. Bol postavený začiatkom 14. storočia ako 
jeden z pohraničných strážnych hradov. Je postavený na stuhnutej bazaltovej láve, ktorá

 

je zároveň

 

aj 
hlavným stavebným materiálom hradu. Hrad bol od roku 1576 do roku 1593 obsadený tureckým vojskom   



Schematický náčrt súčasného prierezu hradného vrchu Šomoška. Podobným spôsobom je budovaný aj 
hradný vrch hradu Hajnáčka zo 14. storočia alebo vrch pod kalváriou v Banskej Štiavnici (na 
nasledovných obrázkoch). Bazaltové

 

jadro na Šomoške

 

bolo však odkryté

 

až

 

pri stavbe hradu   

bazalt

pieskovec

vulkanický tuf



Hradný vrch Hajnáčka vo 
východnej časti Cerovej vrchoviny 

tvorí

 

obnažený sopečný komín



Z pôvodného gotického hradu zo 14. storočia sa zachovali iba 
časti múrov z čadiča a mäkších vulkanických hornín



Kalvária v Banskej Štiavnici je 
postavená

 

na bazaltovom brale   



Odkryté

 

bazaltové

 

podložie 
hradu Šomoška



Obrázok ukazuje detail styku bazaltu hradného 
vrchu s nadväzujúcou stavbou hradu





Odlučnosť čadiča bola pri stavbe hradu, ako aj pri stavbe novších stavieb, veľkou výhodou. Dnes 
je však používanie miestneho čadiča zakázané, pretože územie hradu a jeho okolia je štátnou 
prírodnou rezerváciou. Vo všeobecnosti čadič

 

ako stavebný kameň

 

mal snáď

 

niekedy výhodu pri 
paľbe zo stredovekých ťažkých zbraní, avšak mnoho iných výhod nemá. Má

 

totiž

 

vysokú

 

hustotu, 
dobrú

 

tepelnú

 

vodivosť, vysokú

 

tepelnú

 

kapacitu a zároveň

 

sa pre vysokú

 

tvrdosť

 

aj veľmi zle 
opracováva na unifikované

 

stavebné

 

dielce. Obrázok ukazuje rekonštruovanú

 

časť

 

hradného múru           



Vonkajšie strany lávového telesa pod 
hradom Šomoška

 

tvoria kamenné

 vodopády čadiča s päťbokou a 
šesťbokou odlučnosťou. Tie boli odkryté

 až

 

pri výstavbe samotného hradu. Takýto 
typ odlučnosti

 

sa vytvára pri pomalom 
chladnutí

 

lávy pod zemským povrchom



Obrázok ukazuje, že v pôvodnej stavbe 
hradu bol použitý aj pieskovec, ktorý 

tvoril povrch pôvodného hradného vrchu  





Jedna z nie veľmi frekventovaných 
hospodárskych budov postavených z bazaltu. 

Obrázok je z horskej časti obce Obručná



Fiľakovský hrad



Napriek tomu, že Fiľakovský hrad je podobne ako hrad Šomoška
 

tiež
 postavený na vyvýšenine vytvorenej vulkanickou činnosťou, hradný vrch, ako 

aj samotná
 

stavba hradu, sú
 

veľmi odlišné. Hradný vrch totiž
 

tvorí
 

erodovaný 
fragment z tufového valu sopečného krátera, ktorého centrálna erupčná

 
časť

 sa nachádzala západne od miesta dnešného hradu. Z nasledovných obrázkov 
vidno, že tento val bol budovaný z tvrdšej horniny ako výplň

 
krátera. 

Prítomnosť
 

vody v pôvodných sedimentoch, ktorá
 

sa okamžite menila na 
paru, výrazne zvýšila pórovitosť

 
vulkanických hornín, v dôsledku čoho majú

 výrazne nižšiu mechanickú
 

pevnosť
 

ako napr. bazalt. Hrad vo Fiľakove je 
postavený z hornín hradného vrchu a jeho bezprostredného okolia. Sú

 
nimi 

predovšetkým lapilové
 

tufy s obsahom pôvodných pieskov a pieskovcov. Ich 
rozmanitosť

 
ilustrujú

 
nasledovné

 
obrázky. Tieto horniny majú

 
síce oproti 

bazaltu výhodu lepšieho spracovania, avšak na druhej strane sú
 

obvykle tak 
mäkké, že v minulosti nemuseli predstavovať

 
vážnejší

 
problém ani pre 

stredoveké
 

ťažké
 

zbrane. Pri dobytí
 

hradu Turkami
 

v roku 1554 a naopak, 
jeho spätnom dobytí

 
cisárskymi vojskami v  roku 1593,  tvrdosť

 
týchto hornín 

nebola hlavným dôvodom porážky hradnej posádky.  



Obrázok ukazuje hradný vrch    
s najzachovalejšou časťou valu 
niekdajšieho sopečného krátera 



Pohľad na vnútornú

 

stranu 
valu sopečného krátera 



„Expozícia“
 

vulkanických hornín 

v hradných múroch Fiľakovského hradu













Akú

 

úlohu zohrala tvrdosť

 

vyššie zobrazených hornín pri streľbe zo stredovekých zbraní, nie je 
známe. Je však isté, že medzi fiľakovskými tufmi a čadičom zo Šomošky

 

je veľký rozdiel



Tento obrázok ukazuje ďalšiu z nevýhod týchto hornín, ktorou je 
kapilárne nasávanie vody so všetkými jeho negatívnymi dôsledkami



Vyššie spomenutý dej je problémom aj 
mnohých novších stavieb v Cerovej vrchovine



Tento obrázok ukazuje 
použitie vulkanickej horniny 

trachytu

 

v obytnom dome     
v Radzovciach. Táto hornina 

sa ťažila v blízkosti obce.



Fiľakovský hrad poskytuje niekoľko zaujímavých výhľadov. Smerom na juh vidíme sopku Monica, 
sopečný vrch Karanč. Budova v popredí

 

je kaštieľ

 

z roku 1830; dnes je to gymnázium

KarančMonica



Severozápadný pohľad z hradu 
ukazuje sopečnú

 

vyvýšeninu       
s názvom Červená

 

skala. Počas 
panovania Turkov tu stálo 

turecké

 

mauzóleum patriace 
vládnucim sandžakbegom



Bližší

 

pohľad ukazuje, že Červená

 

skala je budovaná

 z  bieleho a žltohnedého vulkanického tufu





Pohľad na priemyselnú

 

zónu  v severnej 
časti mesta. V druhej polovici 20. storočia tu 
patril k  najväčším zamestnávateľom  štátny 

podnik Kovosmalt, vyrábajúci plynové

 sporáky a iné

 

produkty so smaltovanými 
povrchmi. Táto výroba sa v obmedzenom 

rozsahu zachovala až

 

do dnešných dní, 
pričom jedna z nástupnických firiem            

v transformovanej podobe prevzala aj logo 
pôvodného štátneho podniku  



Brhlovce
(tufy a tufit)



Jedným z najznámejších miest na Slovensku, kde sa pre stavebné
 

účely 
použili tufy a tufity, je obec Brhlovce. Obec sa nachádza v Ipeľskej 
pahorkatine

 
a patrí

 
podľa historického členenia Slovenska k Hontu. Dnešné

 Brhlovce vznikli zlúčením dvoch dedín –
 

Dolných Brhloviec a Horných 
Brhloviec –

 
v roku 1960. Tieto dediny sa prvýkrát spomínajú

 
koncom prvej 

polovice 13. storočia pod názvom „Burfeu“. Domy v Brhlovciach sú
 

buď
 priamo vytesané

 
do horniny, alebo sú

 
postavené

 
z jej vyrezaných dielcov. 

Hornina sa ťažila v neďalekom lome. Dôvody prvotného vytesávania obydlí
 priamo v hornine nie sú

 
celkom jasné. Informačná

 
tabuľa v obci uvádza, že 

takéto obydlia slúžili pravdepodobne ako úkryty pred Turkmi. Väčšina 
objektov vytesaných do horniny však obvykle slúžila ako obydlia 
chudobnejšej časti obyvateľstva alebo ako drevárne, maštale a  komory pre 
skladovanie rôzneho náradia a poľnohospodárskych produktov. Celá

 
história 

týchto vytesaných obydlí
 

nie je celkom jasná, pretože prvýkrát sa spomínajú
 až

 
v roku 1742 v jednom z diel slovenského polyhistora Mateja Bela (Notitia

 Hungariae
 

Novae
 

Historico
 

Geographica). Od prvej polovice  19. storočia 
bola v Brhlovciach stála kamenárska výroba zameraná

 
na výrobu stavebných 

prvkov a náhrobných kameňov z miestneho kameňa. Nasledujúce obrázky 
ukazujú

 
objekty vytesané

 
do horniny a postavené

 
zo stavebných dielcov z 

tejto horniny. Od roku 1983 sú
 

skalné
 

obydlia v Brhlovciach Pamiatkovou 
rezerváciou ľudovej architektúry a v jednom z nich je od roku 1992 aj 
expozícia Tekovského múzea so sídlom v Leviciach. 



Obrázok ukazuje andezitové

 

tufy a 
tufity

 

na okraji Brhloviec. Tufy a 
tufity

 

sú

 

sedimentárne horniny, ktoré

 vznikli sedimentáciou jemnozrnného  
vulkanického materiálu. Spôsob 

vzniku týchto hornín dokumentuje aj 
horizontálne rozvrstvenie horniny na 

obrázku. Rozdiel medzi tufom a 
tufitom

 

je v obsahu iných ako 
vulkanických zložiek: kým v prvom 
prípade tvorí

 

iba malú

 

časť

 

horniny 
(približne do desať

 

objemových 
percent), v druhom prípade to môže 
byť

 

až

 

50 obj. %. Vulkanickú

 

zložku 
týchto hornín tvorí

 

jemnozrnný 
vulkanický popol, vulkanické

 

sklo,  
pemza a aj väčšie kúsky rôznych 

vulkanických hornín.  Nevulkanickou 
zložkou je obvykle piesok a íl. 

Zvetrávaním oboch typov hornín 
vznikajú

 

ílové

 

horniny ako napríklad 
bentonit

 

a kaolín



Dom v Brhlovciach 
vytesaný v hornine







Pivnice v Brhlovciach



Mnohé

 

z vytesaných priestorov 
sa doteraz využívajú



(Dokument prevzatý z internetovej adresy: 
http://www.tnantik.sk/Hypertext/Obrazky/obrazky_soubory/page0091.htm)

Titulná

 

strana z diela Mateja Bela, 
v ktorom boli prvýkrát spomenuté

 kamenné

 

obydlia v Brhlovciach 



Zábery z interiérov muzeálnych 
objektov v Brhlovciach











Súčasným problémom skalných obydlí

 

v Brhlovciach je ich poškodzovanie trhlinami, ktoré

 vznikajú

 

v dôsledku nasávania horniny vodou a jej následného mrznutia v zimnom období, 
ktoré

 

je spojené

 

s objemovou zmenou pri skupenskej premene vody. Problému predpovedania 
týchto zmien sa venujú

 

dve vedecké

 

pracoviská

 

na Slovensku: Fyzikálny ústav Slovenskej 
akadémie vied a Katedra inžinierskej geológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

Komenského. Pre tento účel boli v roku 2011 inštalované

 

v týchto obydliach sondy, ktoré

 monitorujú

 

teplotno-vlhkostné

 

zmeny na základe meraní

 

zmien tepelnej vodivosti horniny  



Lom andezitového tufu a tufitu

 

pri Brhlovciach, 
z ktorého pochádza stavebný kameň

 

miestnych obydlí

(Autor snímky: V. Boháč) 



Zábery z priestoru lomu pri Brhlovciach 

(Autor snímok: V. Boháč) 



Lehôtka pod Brehmi 
(perlit)



Perlit
 

je vulkanická
 

kremenná
 

hornina s gulôčkovitou
 

odlučnosťou. 
Obsahuje vodu, ktorej obsah nepresahuje desať

 
hmotnostných percent. 

Prudkým zahriatím perlitu
 

na teplotu 950 až
 

1250 oC
 

sa získa pórovitá
 látka, ktorá

 
má

 
výrazne nižšiu objemovú

 
hmotnosť

 
ako pôvodná

 
hornina. 

Takto termicky spracovaný perlit
 

sa označuje ako tzv. expandovaný 
perlit. Jeho výborné

 
termoizolačné

 
vlastnosti sa využívajú

 
v

 
rôznych 

typoch stavebných materiálov. U
 

nás sa táto látka vyrába v
 

závode, ktorý 
sa nachádza v tesnej blízkosti lomu. V tomto závode sa expandovaný 
perlit

 
vyrába v rôznej zrnitosti už

 
takmer 50 rokov. Závod patrí

 v súčasnosti spoločnosti LB Minerals. 



Snímky lomu (aj nasledovný obrázok)





Ťažená

 

hornina



Závod na výrobu 
expandovaného perlitu







Porovnanie objemu rovnakých hmotnostných 
množstiev prírodného a

 

expandovaného perlitu
Mikroskopické

 

snímky expandovaného 
perlitu

 

ukazujú

 

jeho pórovitú

 

štruktúru



Rohožník
(vápenec)



Vápenec je sedimentárna hornina, ktorej hlavnú
 

zložku tvorí
 

kalcit. 
Častou vedľajšou zložkou je dolomit. Väčšina vápencov je organogénneho 
pôvodu, čo znamená

 
že vznikla usadením zvyškov živočíchov a rastlín. 

Druhou cestou vzniku je zrážanie uhličitanu vápenatého z roztoku. Touto 
chemickou cestou vzniká

 
napríklad travertín. Vápenec sa často používa ako 

stavebný kameň, avšak má
 

aj mnoho iných spôsobov využitia. Z nich 
najdôležitejšia je výroba cementu, vápna, železa, skla, papiera a rafinácia 
cukru v cukrovaroch. Podmienkou pre použitie vápenca pre výrobu 
cementu je nízky obsah dolomitu. Túto podmienku spĺňa iba malý podiel 
ťažených hornín.  



Vápenec je svetlá

 

hornina obsahujúca 
ako hlavnú

 

zložku minerál kalcit



Minerál kalcit CaCO3 je najrozšírenejšou formou výskytu 
uhličitanu vápenatého v prírode. Na rozdiel od menej 

rozšírenej formy aragonitu, ktorá

 

kryštalizuje v rombickej

 sústave, kalcit kryštalizuje v trigonálnej

 

sústave. Minerál 
je obvykle bezfarebný, alebo biely, avšak variabilita 

možných sfarbení

 

je veľká



Aragonit CaCO3



Kalcit CaCO3



Aragonit CaCO3



Vápencový lom v Rohožníku v Malých Karpatoch 
je najväčším lomom vápenca v blízkosti Bratislavy. 

Ťaží

 

sa tu vápenec pre výrobu cementu 





Kalcit z vápencového lomu pri Rohožníku



Satelitná

 

snímka vápencového lomu pri Rohožníku (vľavo) a lomu bazaltu (melafýru) pri 
Sološnici. Približná

 

dĺžka vápencového lomu je 850 metrov a jeho šírka je 450 metrov  

Melafýr



Cementáreň

 

v Rohožníku



Borinka
(vápenec)



Vápencový lom zobrazený na nasledovných obrázkoch sa nachádza 
západne od obce Borinka, v blízkosti západoslovenského mesta Stupava,         
v tesnej blízkosti lokality s názvom Medené

 
hámre. Lom sa nachádza v úzkej 

doline Stupavského potoka v doline Prepadlé. Dolina má
 

približne severojužnú
 orientáciu a samotný lom má

 
dĺžku približne 800 metrov. V tomto lome sa 

ťažil sivý vápenec od roku 1930 až
 

do druhej polovice 20. storočia pre 
cementáreň

 
v Stupave. Výroba cementu pokračovala v tejto oblasti                

v Rohožníku, ktorá
 

už
 

využívala iné, vyššie spomenuté
 

ložisko. Vápenec         
z doliny Prepadlé

 
sa drvil v miestnej úpravni a následne sa transportoval 

lanovkou do stupavskej cementárne. Súčasný lom, nachádzajúci sa v krasovej 
oblasti Malých Karpát, je dnes obľúbeným cieľom didaktických geologických 
podujatí.      













Devín 
(vápenec)



Na svahoch Devínskej Kobyly je niekoľko lomov, v ktorých sa v minulosti 
ťažil vápenec. Na západnej strane tohto masívu, v blízkosti Devína, sú

 
dva 

lomy (tzv. Waitov
 

lom a „Starý lom“) a na  severnej strane je tzv. Stokerauská
 vápenka. Vápenec z týchto lomov sa využíval ako stavebný a dekoračný 

kameň
 

a ako surovina pre výrobu vápna a neskôr aj pre výrobu skla. 
Najvýznamnejšou spoločnosťou na výrobu vápna z miestneho vápenca bola 
akciová

 
spoločnosť

 
Stockerauské

 
vápenky (jej názov sa zachoval aj v podobe 

dnešného názvu lomu). Tieto vápenky boli založené
 

v sedemdesiatych rokoch 
19. storočia. V bezprostrednej blízkosti Stokerauskej

 
vápenky bol v rokoch 

1962 až
 

1965 postavený významný sklársky podnik s názvom „Slovenské
 závody technického skla“, ktorý využíval aj vápenec z tohto lomu. Druhým 

podnikom na výrobu vápna bola Mittelmanova
 

vápenka, ktorá
 

bola založená
 v roku 1897. Jej posledným majiteľom bol bratislavský staviteľ

 
Jozef Wait. 

Jeho meno doteraz nesie v súčasnosti už
 

nefunkčný lom. Pri vodojeme            
v Devínskej Novej Vsi existuje ešte jeden lom, ktorý zásoboval miestne 
kamenárstvo v období

 
rokov 1885 až

 
1950. Niekedy ho nazývali „Ciuttov

 štampruh“
 

podľa názvu kamenárskeho podniku. 



Takzvaný „Starý lom“

 

pri Devíne dnes slúži ako 
geologické

 

múzeum. Vstup je zdarma, podmienkou je však 
prekonať

 

široký pás približne 1,5 metra vysokej buriny  



Waitov

 

lom sa nachádza medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou. V minulosti 
zásoboval jednu z dvoch miestnych vápeniek

(http://www.devinska.estranky.cz/clanky/priemysel-a-polnohospodarstvo.html)



Waitov

 

lom



Nie je mnoho miestnych názvov, ktoré

 

nesú

 

meno minerálov alebo hornín. Názov ulice              
v Devínskej Novej Vsi súvisí

 

s blízkym vápencovým lomom s názvom Stokerauská

 

vápenka



Kolíňany 
(vápenec)



Vápencový lom pri Kolíňanoch 
v blízkosti Nitry



Kalcit z lomu    
v Kolíňanoch



Nitra

Satelitná

 

snímka ukazuje dva 
obrovské

 

vápencové

 

lomy 
severovýchodne od Nitry



Nové
 

mesto nad Váhom 
(vápenec)



Vápencový lom pri Novom Meste nad Váhom



Čachtice
(vápenec)



Vápencový lom v najzápadnejšej časti 
Malých Karpát pri Čachticiach



Marianka 
(vápenec)



Marianka je malá
 

obec v tesnej blízkosti Bratislavy. Rozprestiera sa 
na západnom úpätí

 
Malých Karpát a väčšine obyvateľov Slovenska je 

známa ako významné
 

a zároveň
 

najstaršie pútnické
 

miesto na 
Slovensku. História Marianky ako pútnického miesta sa začína v druhej 
polovici 14. storočia, v nadväznosti na začatie stavby miestneho 
gotického kostola. V severozápadnej časti obce sa nachádza veľký 
vápencový lom, v ktorom sa však dnes už

 
neťaží. Na mapách je táto 

lokalita označená
 

ako „Bázgovič“. Z hľadiska histórie ťažby nerudných 
surovín na Slovensku je však Marianka omnoho významnejšia ako jedna 
z mála lokalít, v ktorej sa v minulosti ťažila bridlica. Táto ťažba bola 
síce v porovnaní

 
s neskoršou ťažbou vápenca takmer bezvýznamná, 

napriek tomu si zasluhuje pozornosť
 

nielen ako významná
 

ťažobná, ale 
aj dôležitá

 
geologická

 
lokalita. Ťažba bridlice v Marianke je spomenutá

 v jednej z ďalších kapitol tohto dokumentu.  



Marianka je najstaršie pútnické

 

miesto na Slovensku. Vápencový lom sa nachádza asi 400 m od tohto miesta   



Vápencový lom má

 

dve časti. 
Jeho menšiu časť

 

ukazuje 
tento letný obrázok, ďalšie 

zimné

 

obrázky ukazujú

 

jeho 
hlavnú

 

časť



Opustený vápencový lom 
východne od obce Marianka





Pohľad na kameňolom zhora. V pozadí

 je hrad Pajštún

 

v Malých Karpatoch



Obec Marianka z najvyššej časti lomu. V pozadí

 

je 
južná

 

časť

 

Borskej

 

nížiny a rakúsky Marchfeld



Gretla
(vápenec)



Ťažba vápenca a dolomitického 
vápenca v lome Gretla

 

pri 
Novoveskej Hute na východnom 

Slovensku. Vápenec sa tu ťaží

 predovšetkým pre stavebné

 

účely  





Výška steny v lome je 
približne 20 metrov





Kalcit v podobe kryštalickej hmoty 
stmeľujúcej väčšie kusy vápenca 







Kavity

 

s krasovou výzdobou v lome 
môžu dosahovať

 

niekedy veľkosť

 niekoľkých metrov 
(Výška steny na obrázku je 20 m; kavita

 

pravo  
má

 

rozmer približne 50 cm)   





Časť

 

podniku spracovávajúca 
kameň

 

z lomu na frakcie             
s rôznou veľkosťou   



Satelitná

 

snímka lomu Gretla



Gombasek
(vápenec)



Lom Gombasek

 

sa nachádza na severozápadnom okraji Plešivskej planiny. Lom má

 

názov podľa 
blízkej rovnomennej obce. V minulosti v nej bola jedna z prvých vysokých pecí

 

na Slovensku. 
Pôvodne patrila rodine Esterházyovcov, v roku 1869 ju však kúpila rodina Andrássyovcov







Prvotné

 

spracovanie vápenca z lomu zahrňuje drvenie 
suroviny do rôzneho stupňa a následnú

 

frakcionáciu



Z vápencového lomu sa ťažená

 

surovina 
vozí

 

do neďalekej vápenky v Slavci  



Vápenka v Slavci je najväčším podnikom tohto druhu na Slovensku. Vyrába vápno, hydratované

 

vápno a 
kusový a mletý vápenec.  Od roku 2003 je názov podniku „Carmeuse

 

Slovakia, s.r.o.“

 

Jeho 
predchádzajúci názov bol „Kalcit, s.r.o.“

 

Vápno sa tu vyrába v dvoch šachtových peciach už

 

od roku 1972



Gombasek

 

je dnes známy predovšetkým jaskyňou a vápencovým lomom. Začiatkom 19. storočia 
tu však bola postavená

 

vysoká

 

pec na železnú

 

rudu, ktorá

 

tvorila hlavnú

 

časť

 

menšieho 
priemyselného komplexu v Gombaseku. Do dnešných dní

 

sa z neho zachovali iba ruiny



Olcnava 
(vápenec)



Satelitná

 

snímka lomu Gombasek

Rožňava

obec 
Gombasek



Satelitná

 

snímka obrovského vápencového lomu pri Olcnave na východnom Slovensku. 
Z rýchlika do (resp. z) Košíc je z neho vidno iba malú

 

časť

Krompachy



Satelitná

 

snímka najväčšieho vápencového lomu na Slovensku, ktorý sa nachádza juhozápadne od 
Košíc v blízkosti obce Dvorníky –

 

Včeláre. Označená

 

dĺžka lomu je 1950 metrov. Ťažený vápenec 
sa používa v železiarňach v Košiciach



Margecany 
(vápenec)



Obec Margecany pochádza z počiatku 13. storočia. Pôvodne obec ležala pri 
korytách riek Hornád a Hnilec, avšak počas výstavby priehrady Ružín

 
bola v 

roku 1970 premiestnená
 

na súčasné
 

miesto.  Z pôvodnej obce sa zachoval iba  
rímskokatolícky Kostol sv. Margity a vápenka. Vápencový lom v 
Margecanoch patrí

 
k najstarším na Slovensku. V blízkosti lomu bola druhá

 najstaršia vápenka na Slovensku s priemyselným charakterom výroby vápna. 
Bola postavená

 
v roku 1885. (Prvá

 
pracovala od roku 1875  v Tisovci.) 

Vápenka v Margecanoch aj vápenka v Tisovci využívali na výpal vápenca 
kruhové

 
pece. 

Súčasný podnik s názvom Vápenka Margecany, a.s., je jednou zo siedmych 
prosperujúcich vápeniek na Slovensku. Vyrába vápno pre stavebné

 
a 

poľnohospodárske účely a zároveň
 

aj vápno na odsírovanie
 

exhalátov  
tepelných elektrární. V minulosti dodával tento podnik vápno aj Oravským 
ferozliatinárskym

 
závodom v Istebnom.  



Satelitná

 

snímka vápencových lomov pri Margecanoch 



(Autor snímky: A. Šimonovičová) 



(Autor snímky: A. Šimonovičová) 



(Autor snímky: A. Šimonovičová) 



Vápenec z tohto lomu sa používa 
pri výrobe cementu v závode 

spoločnosti Zeocem, a.s., Bystré

(Autor snímky: A. Šimonovičová) 



Vápenné

 

pece v Margecanoch z konca 19. storočia
(Fragment z pohľadnice zo zbierky D. Kúšika)



Dvorníky -
 

Včeláre
(vápenec)



Vápencový lom Včeláre

 

dodáva vápence na výrobu cementového slinku, vápna, vápencovej suroviny pre 
vysoké

 

pece, troskotvornú

 

prísadu na výrobu surového železa a mletý vápenec pre cukrovarníctvo. Zároveň

 dodáva vápenec aj pre stavebné

 

účely. V lome sa ročne ťaží

 

približne dva milióny ton vápencovej suroviny 





Pohľad na podnik Východoslovenských stavebných hmôt

 

v Turni nad Bodvou, ktorý 
spracováva vápenec z tohto lomu. Hlavným produktom tohto prosperujúceho podniku sú

 rôzne druhy cementu, stavebné

 

kamenivo a betónové

 

zmesi 

(Snímka: Východoslovenské

 

stavebné

 

hmoty, a.s., Turňa nad Bodvou)



Skrabské
(vápenec)



Skrabské
 

je obec v okrese Vranov nad Topľou (v Prešovskom kraji). Prvá
 písomná

 
zmienka o obci pochádza zo začiatku 14. storočia. Obyvateľstvo 

Skrabského bolo takmer počas celej jeho histórie slovenské. Obec je významná
 najmä

 
tým, že tu bola postavená

 
prvá

 
cementáreň

 
na území

 
dnešného Slovenska. 

Postavil ju Jozef Benczúr
 

v roku 1856 a vyrábal sa v nej najskôr románsky a neskôr 
aj portlandský

 
cement. Druhý z nich bol v roku 1868 vyznamenaný zlatou medailou 

na výstave v Pešti, vtedy samostatnej časti dnešnej Budapešti. Cementáreň
 

využívala 
slienitý, tzv. biomikritický

 
vápenec. V blízkosti obce sa však tento kvalitný kameň

 ťažil pre stavebné
 

účely už
 

koncom 17. storočia. Využívanie miestneho vápenca 
pokračovalo v 2. polovici 20. storočia. V roku 1949 sa začala výstavba veľkej 
cementárne v neďalekom Bystrom. Cementáreň

 
začala pracovať

 
v roku 1955 a 

slienitý vápenec sa dovážal z lomu v Skrabskom lanovkou s dĺžkou 3,1 km. Cement 
sa vyrábal zo zmesi, ktorá

 
obsahovala aj korekčný vápenec dovážaný z Margecian. 

Začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia sa táto cementáreň
 preorientovala na výrobu produktov na báze zeolitu, čím sa skončila dlhá

 
história 

miestneho vápenca. Výrobu cementu v tejto lokalite pripomína dnes už
 

len starý 
opustený vápencový lom, nachádzajúci sa severovýchodne od Skrabského. Má

 
šírku 

približne 300 m a výšku okolo 20 m. Tvorí
 

ho pekná
 

červenkastá
 

a zelenkastá
 jemnozrnná

 
hornina, ktorá

 
sa v dôsledku zvetrávacích procesov ľahko rozpadá. 

Bližšie informácie o lome sú
 

v monografii: „R. Holzer
 

a kol.: Inžinierskogeologický
 atlas hornín Slovenska“, vydaný Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra        

v Bratislave. (Úplná
 

citácia je uvedená
 

na konci tohto dokumentu.)      



Zaujímavým faktom, ktorý však s miestnym vápencom vôbec nesúvisí, je, že 
po ukončení

 
II. svetovej vojny sa v tejto obci vyskytla epidémia týfusu. Bola to 

jedna z mála posledných epidémii tejto choroby na Slovensku. Jej výskyt sa však 
neobmedzoval iba na Skrabské, pretože v rokoch 1943 až

 
1946 bolo na 

Slovensku približne päť
 

a pol tisíc ochorení
 

na škvrnitý týfus a v rokoch 1945 až
 1948, takmer 13 tisíc prípadov brušného týfusu.



Vápencový lom pri obci Skrabské
(Obrázok venoval: R. Holzer)



Hlavnú

 

časť

 

vyťaženej horniny 
využívala cementáreň

 

v Bystrom 
(Obrázok venoval: R. Holzer)



Lom pri obci Skrabské
(Obrázok venoval: R. Holzer)



(Obrázok venoval: R. Holzer)



Detailný snímok vápenca z lomu pri Skrabskom 
(Obrázok venoval: R. Holzer)



Dreveník
(travertín)



Travertínový masív Dreveníka

 

zo Špišského

 

hradu. 
V pozadí

 

je severná

 

časť

 

Slovenského rudohoria



Travertínový lom v Dreveníku



Travertín je pórovitá

 sedimentárna hornina, vznikajúca 
vyzrážaním uhličitanu 
vápenatého z vysoko 

mineralizovaných

 

vôd. Používa 
sa predovšetkým ako dekoračný 

stavebný kameň



Spišský hrad je asi najatraktívnejšou stavbou na 
Slovensku postavenou z travertínu



Využívanie travertínu ako obkladového kameňa na stavbách bolo v minulosti dosť

 

bežné, avšak 
náhrobné

 

kamene z tejto horniny sú

 

zriedkavé. Obrázok je zo Spišského Podhradia   



Stavbou mimoriadneho významu, 
postavenou z travertínu, bol             

v druhej polovici 20. storočia 
Ústredný výbor komunistickej 

strany Slovenska. 
Dnes je to Ministerstvo 
zahraničných vecí

 

SR. 
Jeho dnešný význam však zďaleka 
nemôže konkurovať

 

niekdajšiemu 
významu ÚV KSS





Travertínom je lemovaná

 

aj časť

 dunajského nábrežia v Bratislave



Travertínom je obložená

 

aj čelná

 

strana budovy 
Rektorátu Univerzity Komenského

 

v Bratislave



Detailný pohľad na travertínové

 

obloženie 
budovy z predchádzajúceho záberu



Vyšné
 

Ružbachy
(travertín)



Vyšné

 

Ružbachy sú

 

kúpele západne od Starej Ľubovne. Na juhozápadnom okraji obce je niekoľko 
malých lomov na travertín. Celé

 

kúpele však ležia na tejto hornine



Tento a nasledujúci obrázok dokumentujú

 

vznik travertínu vo Vyšných 
Ružbachoch zrážaním kalcitu z vysoko mineralizovaných

 

miestnych prameňov 





Sfarbenie travertínu je závislé

 

predovšetkým 
od obsahu železa vo vyvierajúcich vodách. 

Pramene na Sivej Brade neďaleko Dreveníka

 majú

 

nízky obsah železa, a preto je miestny 
traverrín

 

biely



Naopak, niektoré

 

pramene pri Hornej Mičinej vo 
Zvolenskej kotline majú

 

v dôsledku vysokého 
obsahu železa okrovú

 

farbu  



Prvá

 

kúpeľná

 

budova bola vo Vyšných Ružbachoch postavená

 

už

 

koncom 16. storočia. Až

 

do začiatku 20. 
storočia boli tieto kúpele strediskom poľskej a uhorskej šľachty. Na obrázku je jedna z dominantných budov 
kúpeľov z konca 19. storočia, ktorá

 

stojí

 

na travertínovej skale a zároveň

 

je aj z travertínu postavená. Z tejto 
horniny sú

 

však postavené

 

takmer všetky staršie budovy vo Vyšných aj Nižných Ružbachoch     



Levice
 (travertín)



Približne štyri kilometre juhovýchodne od Levíc sa nachádza jedna z 
najväčších travertínových kôp na Slovensku. Táto lokalita sa nazýva Vápnik. 
V roku 1926 tu bol otvorený lom, v ktorom sa začal ťažiť

 
kvalitný travertín, 

ktorý sa odlišoval od travertínov z iných lokalít tým, že mal relatívne nízke 
zastúpenie veľkých pórov. To umožnilo využívať

 
ho nielen ako vonkajší

 obkladový kameň, ale tiež
 

ako interiérový kameň. Pre druhý typ aplikácie sa 
obvykle leštil, takže bolo možné

 
z neho získať

 
kompaktný obkladový kameň

 s  vysokým leskom a zaujímavými vzormi zlatožltých a svetlých vrstiev. 
Travertín z tohto ložiska sa označoval ako „Zlatý ónyx“. Tento názov je však 
dosť

 
mätúci, pretože slovom „ónyx“

 
sa označuje jedna z variet chalcedónu. 

Hlavnú
 

časť
 

tohto minerálu však tvorí
 

oxid kremičitý a nie uhličitan 
vápenatý, tak ako v prípade travertínu. Dôvodom prečo bol travertín z Levíc 
nazvaný ónyxom boli paralelné

 
vrstvy, podobné

 
ako v prípade skutočného 

ónyxu. Slovo ónyx pochádza z Latinčiny a znamená
 

„pazúr“.     



Travertínová
 

kopa Vápnik pri Leviciach bola zároveň
 

aj známym 
náleziskom rôznych skamenelín rastlín a živočíchov. Dlhodobo sa v tomto 
lome už

 
neťažilo. Všeobecne bol prijatý názor, že hlavným dôvodom 

ukončenia ťažby je vyčerpanie kvalitného travertínu. Toto tvrdenie sa zrejme 
nezakladalo na pravde, pretože v roku 2011 tu bola ťažba znova obnovená. 
Kameň ťaží

 
a spracováva spoločnosť

 
s názvom „ZATÝ ONYX LEVICE“. 

Okrem obkladového dekoračného kameňa, vyrába z neho aj úžitkové
 predmety, ako napríklad svietniky, vázy, misky, poháre a popolníky a tiež
 ozdobné

 
a sakrálne predmety. Nasledujúce obrázky ukazujú

 
starý lom ešte z 

doby, keď ťažba nebola obnovená.



Starý travertínový lom pri Leviciach







Nepórovitý travertín z tohto lomu 



Travertín z Levíc bol použitý aj v interiéroch 
budovy rektorátu Univerzity Komenského

 

na 
Šafárikovom námestí

 

v Bratislave



Interiér budovy rektorátu Univerzity Komenského



Jedno z neobvyklých využití

 

travertínu. Záber je z 
výkladu jedného z bratislavských starožitníctiev



Sakrálne predmety z travertínu z produkcie 
spoločnosti ZLATÝ ÓNYX, Levice, umiestnené

 v kostole v Dolných Kočkovciach

(Snímky: firma ZLATÝ ÓNYX LEVICE, s.r.o.)



Sakrálne predmety z travertínu z produkcie spoločnosti 
ZLATÝ ÓNYX, Levice v presbytériu kostola v Dulove

(Snímka: firma ZLATÝ ÓNYX LEVICE, s.r.o.)



Gánovce
(travertín)



Gánovce sú
 

malou obcou juhovýchodne od Popradu. Nachádza sa v oblasti 
geologického zlomu vo flyšových sedimentoch južnej časti Popradskej nížiny. 
V dôsledku tohto zlomu vyvierali a stále vyvierajú

 
na území

 
dnešnej obce teplé

 pramene. Začiatok výronu väčšiny týchto prameňov spadá
 

do obdobia 
poslednej doby medziľadovej. Na území

 
dnešnej obce a v jej okolí

 
vzniklo 

niekoľko rozsiahlych travertínových kôp. V jednej z nich (v Hrádku), ktorá
 

sa 
nachádza priamo v dnešnej obci, sa od konca 19. storočia ťažil travertín. 
Rozsah tejto ťažby bol v minulosti veľký a v súčasnosti je už

 
tento stavebný 

kameň
 

vyťažený. Travertín z Gánoviec si však získal popularitu predovšetkým 
tým, že sa v ňom

 
našiel odliatok mozgu neandertálca. Jeho vek sa odhaduje na 

105 000 rokov. Zároveň
 

sa táto travertínová
 

kopa stala depozitom rôznych 
fragmentov, pochádzajúcich z mnohých neskorších období. Vo všeobecnosti 
nie sú

 
podobné

 
nálezy v travertínoch výnimočné. Je to jednak preto, že teplé

 pramene sa najmä
 

v klimaticky chladných obdobiach, stávali miestom 
sústreďovania sa zvierat a ľudí, a neskôr aj miestom vzniku ľudských obydlí. 
Kalcifikácia organickej hmoty silne mineralizovanou

 
vodou je 

najspoľahlivejšou cestou konzervácie organickej hmoty. (Túto skutočnosť
 ilustruje obrázok vzniku travertínu z minerálnej vody vo Vyšných 

Ružbachoch.)



Analýzou peľových zrniek, konzervovaných práve v tejto hornine, sa 
podarilo určiť

 
jasný dôkaz o rastlinných a čiastočne aj živočíšnych druhoch 

vyskytujúcich sa v Popradskej kotline počas veľmi dlhého historického obdobia, 
začínajúceho poslednou dobou medziľadovou. Vzhľadom na známe podmienky 
súčasného výskytu rastlinných druhov, bolo možné

 
identifikovať

 
aj priebeh 

priemerných teplôt v tomto územnom pásme. Tieto informácie sú
 

v názornej 
forme k dispozícii v Podtatranskom múzeu v Poprade. V travertínovej kope v 
Gánovciach sa našli mnohé

 
predmety pochádzajúce z doby bronzovej a doby 

železnej a stali sa jedným z dôkazov o začiatkoch spracovania rúd na území
 Slovenska.



Pozostatok veľkej travertínovej kopy v Gánovciach

 Hore je snímka lomu z roku 1895



Travertín v Gánovciach
(Taktiež

 

nasledujúce obrázky)







Šuja
(dolomit)



Šuja je obec juhovýchodne od mesta Rajec a patrí
 

k niekoľkým lokalitám 
na Slovensku, v ktorých sa ťaží

 
hornina dolomit. Dolomit je sivastá

 
hornina, 

ktorej hlavnú
 

zložku tvorí
 

minerál s rovnakým názvom. Minerál dolomit 
CaMg(CO3

 

)2 vzniká
 

obvykle premenou kalcitu v dôsledku zámeny 
vápenatých iónov za ióny horečnaté. Táto premena je výsledkom 
dlhodobého kontaktu kalcitu, resp. jeho materskej horniny vápenca,              
s vodami s vysokou koncentráciou horečnatých

 
iónov. Táto situácia nastáva 

napríklad pri kontakte vápenca s morskou vodou. Všeobecne sa táto 
premena označuje ako dolomitizácia. Vzhľadom na to, že trvanie tohto 
kontaktu môže byť

 
v geologických podmienkach veľmi rôzne, je aj stupeň

 zámeny vápnika za horčík rôzny. Hornina s nižším obsahom horčíka ako má
 dolomit, sa nazýva dolomitický vápenec. Jasné

 
hranice medzi vápencami, 

dolomitickými vápencami a dolomitmi sú
 

však diskutabilné, a preto sa 
stanovujú

 
konvenčnými dohodami.



Dolomit CaMg(CO3

 

)2



Dolomit CaMg(CO3

 

)2



Dolomitový  lom pri obci Šuja

(Obrázky sú

 

prevzaté

 

z internetovej 
stránky firmy Dolkam

 

Šuja a. s.)



Dolomitový  lom pri obci Šuja
(Obrázky firmy Dolkam

 

Šuja a. s.; foto: M. Matata)



Letecký záber dolomitového lomu pri obci Šuja
(Obrázky firmy Dolkam

 

Šuja a. s.; foto: M. Matata)



Pohľad na lom dolomitu
(Obrázky firmy Dolkam

 

Šuja a. s.; foto: M. Matata)



Zábery z odstrelu horniny 
(Obrázky firmy Dolkam

 

Šuja a. s.; foto: M. Matata)



Zábery z odstrelu horniny 
(Obrázky firmy Dolkam

 

Šuja a. s.; foto: M. Matata)



Satelitná

 

snímka ukazujúca dolomitové

 

lomy v okolí

 

mesta Rajec

Obec Šuja



Spišská
 

Teplica
(dolomitický vápenec)



Dolomitický vápenec z lomu v Spišskej Teplici sa 
využíva predovšetkým ako stavebný kameň



Dolomitický vápenec z lomu v Spišskej Teplici



Banská
 

Štiavnica 
(ryolit, amfiboliticko-biotitický

 
andezit)



Ryolit
 

je pórovitá
 

vulkanická
 

hornina s ružovohnedým
 

sfarbením. Zložením 
je veľmi podobná

 
žule, to znamená, že obsahuje kremeň, draselné

 
živce, 

plagioklas
 

a biotit. Používa sa predovšetkým ako obkladový stavebný kameň. 
Na Slovensku sa v súčasnosti ťaží

 
v niekoľkých lomoch, ktoré

 
sa nachádzajú

 predovšetkým v okolí
 

Žiaru nad Hronom a Banskej Štiavnice. Prvý obrázok 
ukazuje jeden zo súčasných aktívnych lomov. Druhý obrázok ukazuje starý 
opustený lom v blízkosti Banskej Štiavnice, v lokalite Kysihýbel

 
-

 
Štólove

 diery. V ňom sa v minulosti ťažil amfiboliticko-biotitický
 

andezit, kameň
 podobný ryolitu, ktorý sa používal pre stavby v Banskej Štiavnici. Andezit je 

výlevná
 

magmatická
 

hornina, ktorá
 

má
 

však na rozdiel od kameňa v tomto 
lome, obvykle  svetlosivú

 
alebo tmavosivú

 
farbu. Spomenutý lom tvorí

 
asi sto 

metrov dlhá
 

a niekoľko metrov široká
 

chodba s nízkym stropom ukončená
 malým jazierkom. V strope chodby vidno stopy po ručnom dobývaní

 
tohto 

kameňa pomocou kladiva a železného dláta. Tento lom je jedným z mnohých 
historických kameňolomov na Slovensku, o ktorých sa píše v monografii, 
citovanej na konci tohto dokumentu.



Starý opustený lom amfiboliticko-biotitického

 

andezitu



Obrázok ukazuje odber vzoriek horniny z uvedeného lomu. Vidno na ňom  geológov Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského.  Výsledkom takýchto prác bolo vydanie obdivuhodnej publikácie 

„Inžinierskogeologický

 

atlas hornín Slovenska“

 

(Jeho úplná

 

citácia je na konci tohto dokumentu)   

Snímka: M. Laho



Jeden z niekoľkých objektov  
v Banskej Štiavnici, ktoré

 

sú

 zhotovené

 

z amfiboliticko

 biotitického

 

andezitu              
z lokality Kysihýbel

 

-

 

Štólove

 diery, je portál tzv. 
Rubigallovského

 

domu na 
Námestí

 

svätej Trojice. 
Neskorogotický dom je zo 16. 
storočia. Majiteľom domu bol 
ťažiar

 

Rothan

 

–

 

Rubigalli

 

.      
I keď

 

vytesaný dátum je rok 
1538, portál tam bol 

umiestnený až

 

v roku 1692

(Snímka: M. Laho) 



Ryolit

 

z Vyhní

 

v Štiavnických vrchoch
(Veľkosť

 

objektu je 50 centimetrov)



Morový stĺp z ryolitu

 

na námestí

 

Svätej Trojice v Banskej Štiavnici. 
(Mor bol v Banskej Štiavnici v rokoch 1709 –

 

1710)



Schody z ryolitu

 

v Banskej Štiavnici



Jeden z ryolitových

 

lomov 
v blízkosti Žarnovice



Ryolitový

 

lom pri Žarnovici



K stavbám, na ktoré

 

bol použitý ryolit, patrí

 

aj tunel pod Bratislavským hradom. Z tejto horniny sú

 

urobené

 oba tunelové

 

portály a aj celé

 

jeho vnútorné

 

obloženie. Autorom návrhu portálov bol v roku 1948 architekt 
Ernest Hron. Ryolit

 

je z lomu pri Hliníku nad Hronom 



K známym stavbám z ryolitu

 

patrí

 

aj vstupný portál Predsedníctva Slovenskej akadémie vied v Bratislave



Švedlár
(kremeň)



Švedlár je v súčasnosti veľmi nenápadná
 

obec v údolí
 

rieky Hnilec, 
rozprestierajúca sa úpätí

 
Volovských

 
vrchov. Vznikla v 14. storočí

 
ako nemecká

 banícka osada, ktorá
 

v 15. storočí
 

nadobudla mestský charakter. Najväčšiu 
prosperitu zažila osada v 17. a 18. storočí

 
predovšetkým v dôsledku ťažby a 

spracovania medených rúd. Obec postihol podobný osud v ťažbe rúd ako susednú
 obec Nálepkovo. V meste bol po II. svetovej vojne závod na spracovanie 

kremeňa. Vo Švedlári sa nachádza gotický rímskokatolícky kostol z druhej 
polovice 14. storočia a niekoľko pôvodných baníckych domov. Obrázky ukazujú

 mesto a opustený závod na spracovanie kremeňa. Ťažba a spracovanie kremeňa 
boli poslednou ťažobnou a priemyselnou aktivitou v tejto oblasti. 

Kremeň
 

je jeden z najrozšírenejších minerálov. Obvykle je biely alebo 
priehľadný. Spektrum iných farebných variet je síce veľké, avšak z hľadiska ich 
hmotnostného zastúpenia predstavujú

 
iba zanedbateľnú

 
časť

 
celkového výskytu 

tohto minerálu. Väčšina kremeňa v zemskej kôre je distribuovaná
 

v rôznych 
horninách vo forme drobnozrnného alebo mikrokryštalického

 
materiálu.



Kremeň

 

je jeden z najrozšírenejších minerálov. Obvykle 
je biely alebo priehľadný, má

 

aj mnoho farebných 
variet, napríklad vpravo vyobrazený ametyst 



Švedlár



Chátrajúci závod na spracovanie kremeňa



Kremeň ťažený vo  Švedlári
(Veľkosť: 26 cm) 



Šobov
(kvarcit)



Lom Šobov
 

sa nachádza na úpätí
 

vrchu Šobov, pri ceste zo Žarnovice do 
Banskej Štiavnice. Kvarcit

 
je tvrdá

 
metamorfovaná

 
hornina, ktorej hlavnú

 
zložku 

tvorí
 

kremeň. Používa sa napríklad na výrobu žiaruvzdorných výmuroviek pecí.  
Kvarcit

 
v Šobove

 
obsahuje ako hlavnú

 
prímes limonit a pyrit. Druhý z nich je 

príčinou rôznych environmentálnych problémov, pretože reakciou vody               
s oxidačnými produktmi tohto minerálu vznikajú

 
vody s nízkou hodnotou pH. 

Podľa prác uvedených v závere tohto dokumentu, sa najnižšie hodnoty pH 
pohybovali približne v rozsahu 1,9 až

 
2,4 (v rokoch 1995 –

 
1997). Priesakové

 vody pod Šobovom
 

však obsahujú
 

aj arzén, kadmium, meď, olovo, zinok, 
mangán, chróm a iné

 
kovy, čo je dôsledok Pb-Zn-Cu

 
mineralizácie

 
tejto banskej 

oblasti. Lom v Šobove
 

je okrem vyššie spomenutej kontaminácie známy aj ako 
dôležitá

 
mineralogická

 
lokalita, v ktorej sa vyskytuje v dutinách kvarcitu

 
zvláštna 

forma výskytu kremeňa, tzv. holubníkovitý
 

kremeň.







Kvarcit

 

zo Šobova



Čistička vôd pod lomom Šobov



Banská
 

Belá
(výroba dinasu)



Dinas

 

patrí

 

medzi žiaruvzdorné

 

materiály, ktorého hlavnú

 

zložku tvorí

 

oxid 
kremičitý vo forme tridymitu

 

a cristobalitu. Obsah SiO2 v dinase

 

je približne 95 hmot. 
%. Hlavnými vedľajšími zložkami sú

 

Fe2

 

O3

 

(1,0 –

 

1,8 %), CaO

 

(2,0 –

 

2,5 %) a Al2

 

O3

 
(0,2 –

 

0,5 %). Dinas

 

sa používa najmä

 

vo výmurovkách sklárskych, keramických, 
koksárenských a oceliarenských pecí. Je to materiál použiteľný až

 

do teplôt 1640 až

 1700 oC

 

za predpokladu, že nie je vystavený výrazným teplotným zmenám. Jeho 
výhodou je veľmi nízka objemová

 

rozťažnosť

 

a vysoká

 

životnosť. Objem výroby 
dinasu

 

bol aj v čase jeho najväčšej výroby neporovnateľne nižší

 

ako u iných 
žiaruvzdorných materiálov. Na Slovensku sa tradične vyrábal v Banskej Belej             
z kremenca ťaženom v blízkom lome Šobov. Tunajší

 

závod bol postavený už

 začiatkom roku 1953 a bol projektovaný na kapacitu 25 000 ton žiaruvzdorného 
materiálu. Jeho výroba bola relatívne jednoduchá: hornina sa rozdrvila a pomlela na 
jemný prášok. Ten sa zmiešal so spojivovým materiálom, vtlačil sa do foriem a po 
sušení

 

sa 30 hodín vypaľoval pri teplote 1450 oC. Továreň

 

v Banskej Belej prešla 
niekoľkými fázami rozvoja a útlmu výroby, avšak nemožno uprieť, že sa jednalo o 
významný podnik, ktorý exportoval svoje produkty do 25 krajín. Okrem dinasových

 stavív podnik vyrábal aj časti na veká

 

elektrických oblúkových pecí, výmurovky 
sklárskych pecí

 

a nádoby pre sklársky priemysel. V dobe útlmu produkcie dinasu

 

sa tu 
vyrábali aj šamotové

 

dielce. Približne od roku 2000 táto továreň

 

už

 

nepracuje, avšak 
stále ponúka výrobky zo svojich skladových zásob. Vedenie podniku počíta                 
s obnovením výroby dinasu

 

po vyriešení

 

problémov s odpadovými vodami v lome 
Šobov

 

a zakúpení

 

nového technologického zariadenia.            



(Autor: O. Lepiš)

Sklárske panvy z dinasu



Bartošova Lehôtka 
(limnokvarcit)



Na snímke je ďalšia hornina, ktorej hlavnú

 

zložku tvorí

 

oxid kremičitý. Volá

 

sa limnokvarcit

 

alebo silicit. Je 
to mimoriadne tvrdá

 

opálová

 

hornina, ktorá

 

vznikla z termálnych vôd s vysokým obsahom kyseliny 
kremičitej. Vznikala v oblastiach vulkanickej činnosti. Vzorky na snímke  pochádzajú

 

z niekdajšieho, teraz 
už

 

neexistujúceho lomu pri Starej Kremničke. Ten sa nachádzal južne od známeho ložiska bentonitu

 

(na 
mape jednej z nasledujúcich snímok). Z limnokvarcitu

 

sa v dávnej minulosti vyrábali kamenné

 

nástroje, 
neskôr drviace kamene do mlynov, kamienky do kresadiel a kamene na brúsenie kovových nástrojov



Ílové  horniny 



Ílové

 

horniny sú

 

spevnené

 

alebo nespevnené

 

sedimentárne horniny, ktoré

 

obsahujú

 významný podiel ílových minerálov. Pod pojmom ílové

 

minerály sa obvykle chápe 
skupina  mikrokryštalických

 

hlinitokremičitanov

 

s

 

vrstevnatou štruktúrou patriacich do 
skupiny fylosilikátov, ktoré

 

majú

 

schopnosť

 

s

 

vodou vytvárať

 

plastické

 

zmesi a

 

tvrdnú

 v

 

dôsledku sušenia alebo vypaľovania. Táto definícia má

 

bezprostredný vzťah 
k

 

najstarším a

 

doteraz najrozšírenejším spôsobom využívania ílov, ktorými sú

 

stavebné

 hmoty a

 

keramika. Ílové

 

minerály zahrňujú

 

pomerne rozsiahlu skupinu minerálov,  
avšak z

 

hľadiska ich priemyselného využitia je významná

 

iba malá

 

skupina z

 

nich. 
Všeobecne zaužívaný termín „íl“

 

má

 

tri významy. Prvý je skráteným označením pre 
vyššie uvedenú

 

skupinu minerálov, druhým je označenie hornín s

 

významným obsahom 
týchto minerálov, pričom v

 

niektorých prípadoch ílové

 

horniny môžu mať

 

aj špeciálne 
pomenovanie (napríklad bentonit

 

alebo kaolín). Posledný význam slova íl je 
všeobecným označením pre veľmi jemnozrnné

 

partikulárne látky prírodného pôvodu. 
V

 

tomto prípade je slovo íl skôr charakteristikou určitej veľkosti častíc, obvykle častíc 
s veľkosťou menšou ako 2 μm. Posledný termín je zaužívaný najmä

 

v

 

pedológii pri 
charakteristike pôd. I

 

keď

 

v

 

tomto prípade jemnozrnné

 

frakcie pôd môžu byť

 

tvorené

 skutočnými ílovými minerálmi, nemusí

 

to tak byť. Íly vznikajú

 

zvetrávaním rôznych 
silikátových minerálov. Pretože tieto minerály sú

 

najrozšírenejšou skupinou minerálov,  
íly sú

 

tiež

 

mimoriadne rozšírenými látkami. Na Slovensku sa vyskytujú

 

jednak              
v podobe niekoľkých ložísk s priemyselným významom, ale tiež

 

veľkého množstva 
malých ílových akumulácií. O počte týchto malých ložísk si možno urobiť

 

predstavu     
z faktu, že ešte pred sto rokmi vo veľkej časti Slovenska boli domy postavené

 

prevažne 
z miestnej nepálenej hliny.      



Za najdôležitejšie vlastnosti ílov sú

 

zodpovedné

 

ílové

 

minerály. Sú

 

to zvyčajne 
svetlé

 

práškové

 

látky s

 

nevýrazným sfarbením (napríklad biele, šedivé

 

alebo krémové) 
a

 

nízkou hustotou. Vyznačujú

 

sa vysokou afinitou k

 

vode, čo znamená, že pohlcujú

 vzdušnú

 

vlhkosť

 

a

 

vo vode sa rozpadajú

 

na veľmi jemné

 

častice, vytvárajúc tak 
suspenzie s

 

veľmi premenlivými reologickými

 

vlastnosťami. Odparením vody zo 
suspenzií

 

ílov vzniká

 

mäkká

 

kusová

 

hmota s

 

veľkým počtom trhlín a

 

iných typov 
nehomogenít. Táto vlastnosť

 

je problémom pri výrobe keramiky a

 

stavebných hmôt a 
rieši sa pridávaním takých látok, ktoré

 

torbu týchto defektov potláčajú. Pridaním vody 
k

 

pôvodnej ílovej hmote možno získať

 

pôvodnú

 

suspenziu, avšak vzhľadom na vysokú

 nepriepustnosť

 

ílových substrátov voči vode, môže sa jednať

 

o

 

dlhodobý proces, ktorý 
však možno urýchliť

 

mletím alebo inou metódou dezintegrácie ílovej hmoty. Ílové

 minerály, podobne ako makrokryštalické

 

fylosilikáty, môžu byť

 

tvorené

 

rovinnými, 
prípadne viac alebo menej zdeformovanými kryštalinitmi

 

alebo aj mikroskopickými 
vláknami, prípadne trubičkami. Z

 

hľadiska najdôležitejších vlastností

 

ílových 
minerálov, je významné

 

ich delenie na skupinu  minerálov s

 

tzv. expandujúcimi   
a

 

s

 

neexpandujúcimi štruktúrami. Toto označenie súvisí

 

s tým, či voda je alebo nie je 
schopná

 

prenikať

 

medzi vrstvy na najnižšej výstavbovej úrovni ich štruktúry a 
vyvolávať

 

tak ich vzájomné

 

odďaľovanie. Prvá

 

skupina ílových minerálov sa vyznačuje 
vyššou sorpčnou kapacitou pre vodu a

 

zároveň

 

aj inými, kvalitatívne odlišnými 
vlastnosťami. Minerály tejto skupiny sa nazývajú

 

smektity

 

a sú

 

reprezentované

 

najmä

 minerálom montmorillonitom, beidellitom, nontronitom

 

a

 

saponitom. 



Vľavo hore je ílová

 

hornina bentonit. Jej hlavnú

 

zložku tvorí

 

minerál 
montmorillonit

 

(vľavo dole). Patrí

 

do skupiny fylosilikátov, v ktorej sú

 

zároveň

 (mimo iné) aj rôzne sľudy, minerál mastenec a rôzne iné

 

ílové

 

minerály



O Si
Al

OH

Tetraedrická
vrstva

Oktaedrická
vrstva

Tetraedrická

 

vrstva

Tetraedrická

 

vrstva

Oktaedrická

 

vrstva

Spoločným znakom všetkých uvedených fylosilikátov

 

je vrstevnatá

 

štruktúra. 
Jej základné

 

stavebné

 

jednotky ukazuje obrázok



Obrázky ukazujú

 

mikroskopické

 

snímky 
niektorých mikrokryštalických

 fylosilikátov. Reálna veľkosť

 

snímanej 
plochy je  približne 4 x 5 mikrometrov



Výber niektorých ďalších minerálov zo skupiny fylosilikátov

Minerál chlorit  



Sépiolit



Palygorskit



Hektorit



Nontronit



Najstaršie spôsoby 
využívania ílov

Nepálené

 

stavebné

 

hmoty Pálená

 

stavebná

 

keramika

Úžitková

 

keramika Tesniace ílové

 

tmely



Obrázok ukazuje jedno z najstarších spôsobov využitia ílov. Steny prútených a zrubových 
obydlí

 

boli v minulosti utesnené

 

ílovou hmotou. Na obrázku je rekonštrukcia zrubového 
obydlia zo staršej doby železnej v expozícii Archeologického múzea v Bratislave



Napriek tomu že nepálené

 

stavebné

 

tehly sa začali používať

 

už

 

dávno pred začiatkom nášho 
letopočtu, na Slovensku stále existujú

 

tisíce funkčných domov, ktoré

 

sú

 

postavené

 

práve z nich



Jeden z dôvodov, prečo tento fakt nie je veľmi známy je ten, 
že väčšina stavieb z nepálených tehál je omietnutá





Nepálená

 

tehla sa v minulosti vyrábala zmiešaním vlhkej ílovej pasty so slamou alebo plevami, vtlačením do 
drevenej formy a po jej vytiahnutí, voľným vysušením na vzduchu. Slama plnila úlohu fortifikačnej

 

výplne, 
podobne ako je to u dnešných kompozitných materiálov, obsahujúcich napr. sklené

 

alebo uhlíkové

 

vlákna. 
Zároveň

 

zlepšovala tepelno-izolačné

 

vlastnosti tehly. V zaostalých častiach sveta sa takéto tehly stále 
vyrábajú: bohužiaľ

 

v seizmicky aktívnych oblastiach zaviňuje ich nízka pevnosť

 

vysoké

 

straty na životoch     



Íly sú

 

tradičným tesniacim vodonepriepustným

 

materiálom. Na rozdiel od iných látok, sa však ich  
hydraulická

 

priepustnosť

 

znižuje práve v styku s vodou. Okrem využitia, ktoré

 

je ilustrované

 

na 
obrázkoch, sa íly používali aj ako tesniaci substrát pri stavbe jarkov, kanálov a vodných nádrží



Plasticita

 

ílov je vlastnosťou, 
ktorá

 

sa v minulosti využívala aj 
v interiéroch tradičných 

dedinských obydlí: napríklad pri 
utesňovaní

 

škár medzi brvnami, 
stavebnými  kameňmi a pri 
tvorbe hladkých povrchov. 

Dlážky vidieckych obydlí

 

na 
Slovensku (nasledovný obrázok) 
boli tiež

 

často ešte do začiatku 
20. storočia hlinené. Obrázky sú

 z Múzea ľudovej architektúry    
v Starej Ľubovni     





Hlavnou príčinou vysokého hydraulického odporu ílov, ktorý je vlastnosťou využívanou aj v súčasnosti, 
je plochý tvar kryštalinitov

 

ílových minerálov a vysoký stupeň

 

flexibility pre tvorbu tzv. bariérových

 štruktúr. (Na obrázku je snímka montmorillonitu, získaná

 

skenovacím elektrónovým mikroskopom)  



Zaujímavou vlastnosťou niektorých ílových 
minerálov je výrazná

 

zmena ich reologických

 vlastností

 

v dôsledku prídavku malých množstiev 
rôznych aditív. Obrázok ilustruje vplyv prídavku 

uhličitanu  sodného (5 hmot. %) na suspenziu 
montmorillonitu. Tixotropné

 

suspenzie bentonitu

 (posledné

 

dva obrázky) sa používajú

 

napríklad pri 
vrtných geologických a stavebných prácach  



Obrázok ilustruje moderné

 

použitie tesniacich 
suspenzií

 

bentonitu

 

pri zakladaní

 

stavieb  



Obrázky ukazujú

 

interiér Centrálneho 
úložiska

 

jadrového odpadu SR pri 
Mochovciach. Celá

 

hala s betónovými 
kontajnermi stojí

 

na ílovom podloží, 
ktoré

 

plní

 

funkciu poslednej istiacej 
zábrany pre vylúčenie kontaminácie 
okolitého prostredia rádioaktívnym 

odpadom, ktorý je sústreďovaný na toto 
miesto z celého Slovenska  



Úžitková

 

keramika je druhým najvýznamnejším použitím ílov. Väčšina tradičnej keramiky je 
vyrobená

 

z ílových surovín, ktoré

 

obsahujú

 

niekoľko rôznych ílových minerálov. Sofistikovanejší

 výrobok porcelán sa vyrába z kaolinitu, obsahujúceho zvyčajne iba jeden ílový minerál kaolinit. 
Všeobecne sa plastické

 

keramické

 

suroviny delia na tzv. hlinito-kremičité

 

(obsahujú

 

zvyčajne 
montmorillonit, kaolinit a illit), hlinité

 

(íly obsahujúce aj minerály s vyšším obsahom hliníka), 
kremičito-horečnaté

 

(íly s vyšším obsahom fylosilikátov

 

zo skupiny serpentínu, sľudy a talk), 
uhličitanové

 

(okrem ílových minerálov obsahujú

 

aj významné

 

množstvá

 

vápenca alebo dolomitu) 
a piesčité, ktoré

 

môžu obsahovať

 

až

 

do 50 hmot. % piesku (napr. kremičitého)     



Hlavnou využívanou 
vlastnosťou ílov je ich 

schopnosť

 

vytvárať

 s vodou plastické

 

zmesi





Konzervovanie tvaru 
ílového telesa možno 

dosiahnuť

 odstránením vody 
pomalým sušením a 

následným vypálením



Súčasnú

 

výrobu spotrebnej 
keramiky na Slovensku 

reprezentujú

 

predovšetkým 
malí

 

súkromníci, ktorí

 využívajú

 

ílové

 

suroviny     
z rôznych slovenských 

ložísk, ale aj íly dovážané

 zo zahraničia. Na obrázku 
je ozdobná

 

kachľová

 obkladačka od výrobcu       
z Banskej Bystrice , ktorý 
používa íly najmä

 

z okolia 
Lučenca a Michaloviec  





O mimoriadnom význame keramiky v minulosti hovorí
 

napríklad aj to, že 
rôzne historické

 
obdobia vývoja našej civilizácie sa nazývajú

 
práve podľa ich 

najvýraznejších charakteristík. Tak napríklad prelom 6. a 5. tisícročia pred našim 
letopočtom bol obdobím tzv. lineárnej keramiky (resp. kultúry lineárnej 
keramiky), od druhej polovice 4. a začiatku 3. tisícročia pred našim letopočtom 
sa na Slovensku objavila tzv. vpichovaná

 
keramika. Okolo 3. tisícročia pred n. l. 

sa objavila kanelovaná
 

keramika a neskôr tzv. vkolkovaná
 

alebo šnúrová
 keramika.



Keramická

 

nádoba z mladšej doby kamennej. Archeologický nález z Dunajskej Lužnej 
(Exponát Archeologického múzea v Bratislave)



Nádoba z mladšej doby kamennej pochádzajúca z rovnakého nálezu z Dunajskej Lužnej 
(Exponát Archeologického múzea v Bratislave)



Lineárna keramika  z mladšej doby kamennej z územia Slovenska. 
(Exponáty Archeologického múzea v Bratislave)



Šnúrová

 

keramika zo staršej doby kamennej z okolia obce Hronské

 

Kosihy. 
(Exponáty Archeologického múzea v Bratislave)



Rímska keramika           
z Rusoviec z 1. až

 

5. 
stor. nášho  letopočtu

(Múzeum mesta Bratislavy  
v Rusovciach)



Rímska keramika           
z Rusoviec z 1. až

 

5. 
stor. nášho  letopočtu (Múzeum mesta Bratislavy v Rusovciach)



Stredoveké

 

kachľové

 obkladačky z Fiľakova 
z  expozície Múzea 
Fiľakovského hradu



Stredoveká

 

keramika z Fiľakova 
(Expozícia Múzea Fiľakovského hradu)



Okrem stavebnej a úžitkovej keramiky sa íly používali aj na výrobu dosť

 

nezvyklých predmetov. 
Na obrázku vidno závažia z tkáčskych stavov. Nález pochádza z mladšej doby kamennej                 

z Dunajskej Lužnej (obec pri Bratislave) 
(Exponát archeologického múzea v Bratislave)



Z pálenej keramiky si rímske vojská

 

vyrábali aj gule do prakov. 
Záber je z expozície Múzea mesta Bratislavy v Rusovciach



Hrnčiarsky kruh je od nepamäti tradičným 
nástrojom na výrobu hrnčiarskych výrobkov

(Exponát Archeologického múzea v Bratislave) 



Obrázok z Podtatranského múzea v Poprade 



Stará
 

Kremnička –
 

Jelšový potok, Lutila
(bentonit)



Ložisko bentonitu

 

v lokalite Stará

 

Kremnička –

 

Jelšový potok sa nachádza v tesnej 
blízkosti cesty spájajúcej Kremnicu so Žiarom nad Hronom. Toto ložisko je dlhodobo 
najvýznamnejším ložiskom bentonitu

 

na Slovensku. Miestny bentonit

 

je považovaný za 
najkvalitnejší

 

na Slovensku, pretože veľkú

 

časť

 

tohto ložiska tvoril bentonit, ktorý 
neobsahoval žiadne iné

 

ílové

 

minerály. V blízkosti tohto ložiska sa nachádza ďalšie ložisko 
bentonitu, ktoré

 

spadá

 

už

 

do katastra obce Lutila. 
Bentonit

 

je ílová

 

hornina obsahujúca ako hlavnú

 

zložku ílový minerál montmorillonit. 
Patrí

 

už

 

dlhšiu dobu k významným nerudným surovinám ťaženým na Slovensku. Vo 
všeobecnosti sa bentonity

 

používajú

 

predovšetkým pre tesniace bariéry v stavebníctve a pri 
stavbe úložísk

 

rôznych typov odpadov. Táto aplikácia je založená

 

na veľkom tzv. 
hydraulickom odpore ílov –

 

mnohé

 

ílové

 

suroviny sú

 

takmer vodonepriepustné. Bentonity

 majú

 

aj mnoho iných využití. Tie sú

 

obvykle založené

 

na výborných sorpčných vlastnostiach 
montmorillonitu. Niektoré

 

aplikácie bentonitov

 

sú

 

orientované

 

práve na riešenie problémov, 
súvisiacich s banskými a priemyselnými odpadmi. Využitie bentonitov

 

v skládkach 
priemyselných odpadov a v skládkach odpadov z jadrových elektrární, je založené

 

na oboch 
vyššie spomenutých vlastnostiach (tesniacich a sorpčných). Niektoré

 

z aplikácií

 

slovenských 
bentonitov

 

sú

 

citované

 

na konci tohto dokumentu. 
Bentonit

 

zo Starej Kremničky –

 

Jelšového potoka sa zväčša využíval, alebo stále aj

 

 
využíva, ako jedna zo zložiek zmesí

 

na výrobu hutníckych foriem, zlievarenských a 
injektážnych

 

zmesí, ako katalytický substrát, bieliaca hlinka, antisedimentačné

 

aditívum

 

do 
farieb a lakov, aditívum

 

do plastov a stavebných zmesí, ako aj sorpčný substrát pre 
poľnohospodárstvo a chov domácich zvierat. Zväčša sa využívali jemné

 

frakcie 
nemodifikovaného alebo natrifikovaného

 

bentonitu, v zriedkavých prípadoch aj organické

 deriváty montmorillonitu. 



Satelitná

 

snímka ložiska bentonitu

 

severne od Starej Kremničky

Kremnica

Žiar nad Hronom



Aktuálne panoramatické

 

snímky ložiska bentonitu

 

Stará

 

Kremnička –

 

Jelšový potok.
Bentonit

 

v tomto ložisku ťaží

 

a spracováva Kremnická

 

banská

 

spoločnosť

 

v Kremnici. 
Toto ložisko sa využíva od roku 1972.

Nasledovné

 

snímky sú

 

detailné

 

zábery toho istého ložiska 
(Autor snímok: D. Gacov)



Okraj ložiska bentonitu

 

Stará

 

Kremnička –

 

Jelšový potok



(Autor snímky: D. Gacov)



(Autor snímky: D. Gacov)



(Autor snímky: D. Gacov)



(Autor snímok: D. Gacov)



Ílová

 

hornina bentonit



Obrázok ukazuje ďalšie neďaleké

 

ložisko bentonitu, 
nachádzajúce sa v blízkosti obce Lutila

(Autor snímky: I. Galko)



Fosilizovaná

 

drevná

 

hmota v ílovej vrstve
(Autor snímky: I. Galko)



Autor snímky: I. Galko



Rudník
(kaolín)



Ložisko kaolínu pri obci Rudník, ktorá

 

sa nachádza severovýchodne od 
Jasova, je jednou zo vzácnych lokalít výskytu kaolínu na Slovensku  





Peletizovaná

 

vzorka izolovaného kaolinitu



Pondelok -
 

Hrnčiarska Ves
(kaolín)



Pondelok je časť

 

obce Hrnčiarska Ves. Je jednou z mnohých lokalít, v ktorých sa v minulosti 
ťažili rôzne íly v blízkosti Poltára. Niekdajšia výroba ílových produktov (škridiel a 

hrnčiarskych výrobkov) sa odrazila nielen na názve tejto obce, ale aj blízkych obcí

 

Hrnčiarske 
Zalužany a Vaľkovo. Na obrázkoch je starý, dnes už

 

nefunkčný lom málo kvalitného kaolínu 







Vyšný Petrovec
(kaolinické

 
piesky)



Jedným z ďalších výskytov kaolínu je ložisko 
kaolinických

 

pieskov vo Vyšnom Petrovci. 
Táto obec sa nachádza pri meste Poltár



Stará
 

Halič
(žiaruvzdorné

 
íly)



Termínom „žiaruvzdorné
 

íly“ sa označujú
 

íly so zvýšeným obsahom 
minerálov s vysokým bodom topenia, resp. s vysokou teplotou slinutia. 
Plastická

 
ílová

 
zložka v týchto íloch tvorí

 
minimálne 50 hmot. %. Obsahuje 

najmä
 

ílové
 

minerály kaolinit, montmorillonit
 

a illit. Patria k nim napríklad 
svetlé

 
kaolinitické

 
íly s vyšším obsahom kremeňa a muskovitu, ktoré

 
sa u 

nás ťažia napr. v Točnici v okrese Lučenec. Žiaruvzdorné
 

íly sú
 

aj v 
blízkom Kalinove, Podrečanoch a Gregorovej Vieske. Hlavným využitím 
žiaruvzdorných ílov je výroba žiaruvzdorných šamotov a žiaruvzdorných 
tehál. 



Ložisko žiaruvzdorných ílov v Starej 
Haliči. Ako vidno z pestrého 

sfarbenia rôznych častí

 

ložiska, 
mineralogická

 

a chemická

 nehomogenita

 

tunajších ílov je 
pomerne veľká. Vo všeobecnosti 

však neplatí, že výrazná

 

zmena farby 
suroviny musí

 

znamenať

 

aj výraznú

 zmenu jej zloženia, pretože niektoré

 látky, ako napr. oxidy železa, 
intenzívne sfarbujú

 

surovinu aj pri 
ich veľmi nízkych obsahoch

(Autor snímok: I. Galko)



Pohľad na ložisko ílov v Starej Haliči  
koncom roka 2007

(Autor snímky: I. Galko)



Kalinovo
(výroba žiaruvzdorných materiálov)



Najväčším výrobcom ílových žiaruvzdorných materiálov na Slovensku je akciová
 spoločnosť

 
Žiaromat

 
v Kalinove, ktorá

 
veľkú

 
časť

 
žiaruvzdornej keramiky vyrába     

z miestnych žiaruvzdorných ílov. História výroby žiaruvzdorných materiálov            
v Kalinove sa začala už

 
v roku 1890, keď

 
tu vznikol podnik s názvom „Kalinovská

 šamotová
 

továreň“, ktorá
 

už
 

vtedy zamestnávala približne 150 zamestnancov. Okrem 
šamotu pre pece a sporáky a žiaruvzdorných materiálov pre hutnícku výrobu, sa tu 
vyrábala aj stavebná

 
keramika. Hlavnú

 
úlohu pri založení

 
tohto podniku zohral 

výskyt žiaruvzdorných ílov v bezprostrednej blízkosti Kalinova, ako aj ďalšie 
výskyty týchto ílov v Ipeľskej kotline. Podnik v Kalinove prešiel rôznymi etapami 
vývoja. Najskôr to bola účastinná

 
spoločnosť, v druhej polovici 20. storočia bol 

časťou štátneho podniku s názvom „Slovenské
 

magnezitové
 

závody“, neskôr 
samostatný štátny podnik a nakoniec akciová

 
spoločnosť. Od roku 2004 je tento 

podnik súčasťou spoločností
 

patriacich do portfólia akciovej spoločnosti Železiarne 
Podbrezová. Jeho nosným výrobným programom je široký sortiment rôznych 
progresívnych žiaruvzdorných materiálov pre priemyselné, ale aj bežné

 
použitie –

 napr. pre kachle a sporáky. Všeobecne sem patria hutnícke a izolačné
 

žiaruvzdorné
 výrobky na báze kaolínových ílov, šamotu, betónu, korundu a tzv. 

magnéziovouhlíkové
 

výrobky, na báze MgO
 

a grafitu. K nim patria aj žiaruvzdorné
 tmely a žiaruvzdorné

 
omietky. Vo všeobecnosti majú

 
materiály vyrábané

 v spoločnosti Žiaromat
 

uplatnenie v hutníctve železa, ocele a neželezných kovov,      
v spaľovniach a iných vysokoteplotných

 
prevádzkach, ako aj v chemickom a 

petrochemickom priemysle.



(Obrázok: archív podniku Žiaromat, a.s., Kalinovo)
Letecká

 

snímka podniku Žiaromat, a.s., Kalinovo



Šamotové

 

výrobky z podniku 
Žiaromat

 

v Kalinove. Šamot je 
žiaruvzdorný materiál vyrábaný       

z ílov a lupkov

 

–

 

hornín s vysokým 
obsahom kaolínu. Šamot je 

univerzálny žiaruvzdorný materiál, 
používaný vo všetkých druhoch  

výmuroviek tepelných zariadení, ako 
napr. kachlí

 

a rotačných 
priemyselných pecí

Výrobky s vysokým obsahom žiaruvzdorných 
ílov z podniku Žiaromat

 

v Kalinove

(Obrázky: archív podniku Žiaromat, a.s., Kalinovo)



Žiaruvzdorné

 

íly sa používajú

 

aj pri výrobe  žiaruvzdorných  betónov (tzv. žiarobetónov). Okrem bežných 
zložiek a uvedených ílov obsahujú

 

obvykle aj spinely, bauxit, korund, karbid kremičitý a oxid chromitý. 
Na obrázku je tzv. dopadová

 

doska, ktorá

 

sa používa pri hutníckej výrobe pre usmernenie toku ocele       

(Obrázky: archív podniku Žiaromat, a.s., Kalinovo)



Gregorova Vieska
(keramické

 
žiaruvzdorné

 
íly)



K ďalším lokalitám výskytu ílov v blízkosti 
obce Stará

 

Halič

 

patrí

 

Gregorova Vieska 



Ťažená

 

ílová

 

surovina



Mnohé

 

lokality ťažby ílov, vrátane Gregorovej Viesky, sa premieňajú

 

na vodné

 

plochy. Na rozdiel od 
štrkových bagrovísk, ktoré

 

sú

 

tvorené

 

podzemnou vodou, v tomto prípade sa jedná

 

o kumulácie 
povrchových vôd, ktoré

 

sa vytvárajú

 

vďaka vysokému hydraulickému odporu ílov 



Pezinok
(tehliarsky íl a tehelňa)



Pezinská

 

tehelňa patrí

 

k niekoľkým podnikom na Slovensku, ktoré

 

sa orientujú

 

na 
výrobu tradičných stavebných materiálov. Začiatok výroby tehál v tomto podniku 
spadá

 

do konca 19. storočia. Závod sa nachádza v bezprostrednej blízkosti ložiska ílov. 
Tehliarske podniky v Pezinku patria k najstarším a najvýznamnejším na Slovensku. 
Prvá

 

zmienka o výrobe pálených tehál v Pezinku je už

 

z roku 1615, kedy sa tu 
nachádzala kruhová

 

tehliarska pec. V roku 1764 bolo v Pezinku približne 400 domov, 
pričom väčšina z nich bola postavená

 

z nepálených alebo pálených tehál. Vzájomný 
pomer nepálených a pálených tehál bol vtedy približne 1:1. V 19. storočí

 

boli v Pezinku 
dve tehelne, jedna mestská

 

a druhá

 

tzv. „pálffyovská“, nazvaná

 

podľa jej majiteľa 
Johannesa

 

Pálffyho. Koncom 19. storočia bolo v Pezinku približne 530 domov, pričom 
výlučne z nepálených tehál bolo už

 

iba asi 40 domov. Oproti situácii na vidieku to bol 
veľký rozdiel, pretože tam väčšina  domov –

 

najmä

 

však v južnej časti dnešného 
územia Slovenska –

 

bola postavená

 

z nepálených tehál. Prvá

 

väčšia tehelňa bola           
v Pezinku postavená

 

v roku 1872. Tehly sa v nej vyrábali ručne. Ďalším produktom 
tejto tehelne boli keramické

 

kachle. V roku 1895 začal bratislavský podnikateľ

 

Imrich 
Rossler

 

stavať

 

v Pezinku podnik s modernou kruhovou pecou. V roku 1905 tento 
podnik zamestnával približne 350 robotníkov. Po ukončení

 

prevádzky pálffyovskej

 tehelne v roku 1901, začal viedenský podnikateľ

 

Viliam Spitzer

 

stavať

 

novú

 

tehelňu, 
ktorej plánovaná

 

prevádzka sa dosiahla v roku 1909. V roku 1909 prešla Rosslerova

 tehelňa do rúk viedenského podnikateľa Štefana Krisera, ktorý z nej urobil najväčší

 podnik v meste. Dnešná

 

tehelňa v Pezinku patrí

 

k nemnohým tehelniam na Slovensku, 
ktoré

 

sa udržali až

 

do dnešných dní. Nachádza sa v juhovýchodnej časti mesta              
v bezprostrednej blízkosti ťažobnej lokality ílovej suroviny. Vyťažené

 

ťažobné

 

jamy 
boli využité

 

ako skládka komunálnych odpadov.   



Tehliarsky íl z ložiska Pezinskej tehelne. Íly na úpätí

 

Malých Karpát sa vytvorili zo 
sedimentov niekdajšieho panónskeho mora, ktoré

 

tu bolo v treťohorách 





V ložisku sa vo vrstvách ílov nachádzajú

 

aj zuhoľnatené

 

zvyšky vtedajšej vegetácie  







Devínska Nová
 

Ves 
(tehliarsky íl)



Predtým ako začal bratislavský podnikateľ
 

Imrich Rossler
 

v roku 1895 
stavať

 
v Pezinku modernú

 
tehelňu, dal už

 
v roku 1870 postaviť

 
poľnú

 tehelňu s ručnou výrobou tehál v Devínskej Novej Vsi pri Bratislave. V roku 
1891 ju zmodernizoval nákupom strojov na parný pohon a v roku 1909 aj 
stavbou novej pece na pálenie tehál. Po I. svetovej vojne tento podnik prešiel 
do rúk spoločnosti Wienerberger

 
Ziegelfabrik

 
und

 
Baugesellschaft. Od roku 

1918 závod vlastnila Živnostenská
 

banka
 

v Prahe. Po roku 1946 pracoval 
podnik vo výrazne obmedzenom rozsahu v rámci tzv. národného podniku 
Slovenské

 
tehelne, Pezinok. Tehelňa v Devínskej Novej Vsi zanikla po 122 

rokoch nepretržitej činnosti v roku 1992.  Do dnešných dní
 

sa z tehelne 
zachovala iba ťažobná

 
jama, z ktorej sa zásobovala tehelňa ílom. Tak ako 

mnohé
 

ťažobné
 

lokality na Slovensku, aj táto sa zmenila na miesto vývozu 
komunálneho odpadu. Íl z tohto zdroja sa však sporadicky používa na 
zlepšenie kvality tunajších piesčitých poľnohospodárskych pôd.  









Na obrázku vidíme časť

 

kópie evidenčného listu zaniknutej pamätihodnosti „tehelňa“

 v Devínskej Novej Vsi. Tvorí

 

ju vojenská

 

mapa tejto lokality z roku 1958

(Mestský ústav ochrany pamiatok)



Mapa časti Devínskej Novej Vsi s názvami ulíc, 
pripomínajúcimi viac ako 120 ročnú

 

históriu miestnej tehelne



Predchádzajúce snímky ílového ložiska pochádzajú

 

z roku 2000. Na tomto obrázku je stav 
ložiska v roku 2011. Ako vidno, ložisko je premenené

 

na „čiernu“

 

skládku odpadkov



Nižný Hrabovec
(zeolit)



Ložisko Nižný Hrabovec sa nachádza juhozápadne od mesta Humenné. V lome sa ťaží

 

tzv. zeolitický

 tuf, ktorého podstatnú

 

zložku tvorí

 

mikrokryštalický

 

zeolit

 

klinoptilolit. Zeolity

 

sú

 

mikropórovité

 minerály patriace do skupiny tektosilikátov. Majú

 

široké

 

využitie. Mnohé

 

aplikácie zeolitov

 

sú

 

založené

 na využití

 

ich sorpčných a katalytických vlastností. Používajú

 

sa napríklad pri čistení

 

odpadových vôd, 
pri spracovaní

 

nízkorádioaktívnych

 

odpadov z jadrových elektrární, vo farmaceutickom priemysle, 
poľnohospodárstve a pri výrobe špeciálnych druhov cementu. Niektoré

 

z aplikácií

 

zeolitov

 

na Slovensku 
sú

 

citované

 

na konci tohto dokumentu. Na obrázku je hornina ťažená

 

v Nižnom Hrabovci 



Štruktúru zeolitov

 

tvorí

 

priestorová

 

sieť, ktorej základnou 
štruktúrnou jednotkou je SiO4

 

alebo AlO4 tetraéder. 
Dominantnou vlastnosťou štruktúry zeolitov

 

je špecifická

 sieť

 

vakantných priestorov. Priemer kanálikov na úrovni 
približne desiatich nanometrov

 

ich zaraďuje do nepočetnej 
skupiny tzv. mikropórovitých

 

minerálov

Si

Al



Zeolity

 

sa v prírode môžu vyskytovať

 

vo forme 
makrokryštalických

 

látok, tak ako napríklad chabazit

 

na 
ľavom hornom obrázku, avšak často sú

 

iba vo forme 
mikroskopických kryštálov s veľkosťou niekoľkých 

mikrometrov. Vpravo hore je zeolit

 

mordenit; na dolnom 
obrázku je zeolit

 

klinoptilolit. 

(Mikroskopické

 

snímky: E. Šamajová)



1 μm

10 μm 100 μm

1 μm

Obrázok ukazuje SEM snímky štyroch syntetických zeolitov

 

(typ: ZSM-5) s rôznym 
pomerom kremíka a hliníka. Snímky dokumentujú

 

vyšší

 

stupeň

 

tvarovej a rozmerovej 
jednotnosti častíc syntetických zeolitov

 

v oproti časticiam prírodných zeolitov

(Snímky: P. Hudec)



Zeolitový
 

tuf v Nižnom Hrabovci ťaží
 

spoločnosť
 

Zeocem
 

v Bystrom. 
Vyrába z neho rôzne zeolitové

 
substráty pre úpravu pitnej vody, filtráciu 

rôznych kvapalín, sušenie plynov, zahusťovanie kalov, spracovanie 
odpadových vôd a spalín, ako aj zmesí

 
pre sanáciu následkov ekologických 

havárií. Zároveň
 

sú
 

zeolitové
 

substráty vhodné
 

ako plnivá
 

do papiera, plastov, 
lepidiel, gumy a asfaltu. Podnik vyrába aj špeciálne druhy cementu                 
s obsahom zeolitu, napr. tzv. puzolánové

 
cementy s obsahom zeolitu

 
a 

hydroxidu vápenatého. Jeden z produktov tohto podniku je odchrómovacia
 prísada do cementov, ktorá

 
znižuje obsah vodou extrahovateľného Cr+6

 v betónoch. Hlavnými účinnými zložkami tejto prísady sú
 

jemnozrnný 
zeolitový

 
tuf a hydráty síranu železnatého.   



Ložisko zeolitu

 

v Nižnom Hrabovci (Archív ZEOCEM, a. s., Bystré)



(Archív ZEOCEM, a. s., Bystré)



Zeolit

 

z Nižného Hrabovca. 
Ťažba tejto horniny má

 

oproti 
ťažbe iných hornín určité

 špecifiká. Pretože tento zeolit

 

sa 
využíva aj pre farmaceutické

 účely a v poľnohospodárstve, je 
nutné

 

zabrániť

 

prípadnej jeho 
kontaminácii výbušninou pri 

trhacích prácach, ako aj únikom 
paliva a mazacích olejov           

z ťažobných a transportných 
mechanizmov. Znamená

 

to, že  
použitie trhavín sa obmedzuje 

iba na nevyhnutné

 

prípady      

(Archív ZEOCEM, a. s., Bystré)



Podnik ZEOCEM, a.s. v Bystrom, spracovávajúci 
zeolit

 

ťažený v Nižnom Hrabovci 

(Archív ZEOCEM, a. s., Bystré)



Obrázky ukazujú

 

niektoré

 granulované

 

produkty vyrábané

 

zo 
zeolitového

 

tufu z Nižného Hrabovca 



Bartošova Lehôtka –
 

Paseka
(zeolit)



Ložisko zeolitu
 

Bartošova Lehôtka –
 

Paseka
 

je druhé
 

ťažené
 

ložisko 
zeolitu

 
na Slovensku. Nachádza sa 1,5 km južne od obce Bartošova Lehôtka, 

približne v nadmorskej výške 580 m, západne od štátnej cesty zo Žiaru nad 
Hronom do Kremnice. Ťaženou surovinou sú

 
svetlozelené, tmavozelené

 
alebo 

sivozelené
 

zeolitové
 

tufy a
 

tufobrekcie. Sú
 

to kompaktné
 

jemnozrnné
 

horniny 
s dominantným zastúpením mordenitu, ktorý vytvára takmer monominerálne

 akumulácie s malým obsahom klinoptilolitu. Mordenit
 

z
 

tohto ložiska 
obsahuje ako vymeniteľné

 
katióny Ca

 

2+

 

, K+

 

a Na+. Deklarované
 

využitie je 
podobné

 
ako v prípade zeolitu

 
z Nižného Hrabovca. Je to najmä

 
úprava 

komunálnych, priemyselných a poľnohospodárskych odpadových vôd, 
sorbent

 
využiteľný v poľnohospodárstve, úprava pH pôdy a regulácia vodného 

režimu pôdy. Používa sa aj ako poľnohospodársky substrát, v ktorom je zeolit
 nosnou zložkou  hnojiva. 



(Snímka: Z. Hroncová)



(Snímka: Z. Hroncová)



(Snímka: Z. Hroncová)



Nasledovné
 

obrázky ukazujú
 

zeolity
 

v podobe 
mineralogických nálezov. Pochádzajú

 
z iných 

slovenských lokalít, ktoré
 

však ako nerudné
 suroviny nemajú

 
žiaden praktický význam  



Zeolit

 

heulandit

 

z lokality pri obci Žakýl

 

v Štiavnických vrchoch

(D. Ozdín)



Heulandit

 

–

 

detail z predchádzajúcej snímky

(D. Ozdín)



Chabazit

 

z lokality pri obci Fintice v Šarišskej vrchovine

(D. Ozdín)



Chabazit

 

z lokality pri obci Višňové, ležiacej na svahoch Lúčanskej Malej Fatry

(D. Ozdín)



Chabazit

 

z rovnakej lokality pri obci Višňové

(D. Ozdín)



Chabazit

 

z lokality Višňové

(D. Ozdín)



Zeolit

 

laumontit

 

z lokality Šiatorská

 

Bukovinka v okrese Lučenec

(D. Ozdín)



Zeolit

 

laumontit

 

z rovnakej lokality Šiatorská

 

Bukovinka v okrese Lučenec

(D. Ozdín)



Zeolit

 

stilbit

 

z lokality pri obci Šiatorská

 

Bukovinka

(D. Ozdín)



Zeolit

 

stilbit

 

z lokality pri obci Šiatorská

 

Bukovinka

(D. Ozdín)



Zeolit

 

stilbit

 z lokality pri obci 
Šiatorská

 

Bukovinka

(D. Ozdín)



Ihlice na obrázku patria zeolitu

 

natrolitu

 

z lokality v Malých Karpatoch pri Pezinku.
Druhý biely minerál na obrázku je zeolit

 

analcím

(D. Ozdín)
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