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Suroviny pre ušľachtilú výrobu kameniva na Slovensku 
ANTON SUCHÁR 

Les pierres propres á la production des articles de commerce et leur gisements 
en Slovaquie. 

Ľauteur inlorme sur ľétat de la prospection de ces matiéres premieres propres ä la pro
duction des articles de commerce. On y utilise la pierre dite „molie", telle que calcaire 
cristallin (Tuhár, Silická Brezová) et le travertín (Levice, Spišské Podhradie, Ružbachy). 
Rtcemment, on commence á essayer aussi les roches „dures", telies que: andésites, rhy
olithes, granitoľdes, grés provenant de la zone flycheuse et et conglomérats du type Upo
hlav provenant de la zone des klippes 

Spracovateľské závody Slovenského priemyslu kameňa, n. p., Levice majú dlhší 
čas nedostatok surovín z domácich zdrojov pre ušľachtilú výrobu kameniva. 
Jestvujúce závody majú dlhodobú tradíciu a pritom malé množstvo zásob v po
rovnaní s dopytom po výrobkoch tohoto druhu. Z našich surovín sa spracováva
jú predovšetkým karbonatické horniny (vápenec a travertín), v malej miere vý
levné horniny (ryoht, andezit) a skúšobne sa testujú i vyvrelé horniny (žula, 
granodiorit). Značná časť výroby Slovenského priemyslu kameňa, n. p., Levice 
(SPK) však je dotovaná dovozom mramoru zo ZSSR, Madarska, Rumunska, Bul
harska a Kuby.I ked sa v minulosti urobil celý rad výskumných a prieskumných 
úloh so zameraním na zhodnotenie možnosti využitia niektorých typov hornín 
pre stavebnodekoračné účely, výsledky sú často neúplné pretože mnohoráz sa 
u jednotlivých surovín hodnotil iba estetický vzhľad nalcštenej horniny a jej fy
zikálnomechanické vlastnosti, pričom komplexné hodnotenie lokality z pohľadu 
ťažiara je veľmi stručné a všeobecné. 

Doterajšie výsledky prieskumnej a výskumnej činnosti je potrebné evidovať, 
pretože v súčasnosti sú rekonštruované spracovateľské závody a to umožňuje znač
ne rozšíriť sortiment ušľachtilej výroby kameniva, tým sú dané aj možnosti pre 
širšie využitie domácej surovinovej základne. 

V posledných rokoch prieskumná organizácia nielenže robila doplňujúci prie
skum na jestvujúcich ťažobných závodoch (v Leviciach, Tuhári, Silickej Brezo
vej, v Spišskom Podhradí a v Ružbachoch), ale začala spracovávať systematicky 
regionálne územné celky so zameraním na možnosť využiť príslušné horniny 
pre výrobu dekoračného kameňa. Z predbežných a počiatočných výsledkov je 
evidentné, že suroviny vhodné pre výrobu stavebnodekoračných prvkov na úze
mí Slovenska sú nepravidelne koncentrované, hlavne ak berieme do úvahy jestvu
júce sj"racovatelské závody SPK. 

V Západoslovenskom kraji sa pri vyhladávaní vytypovali horniny v oblasti Malých Karpát, 
Tríbeča, v okolí Klížskeho Hradišía (okr. Topolčany) a v severozápadnej časti Strážovskej hor
natiny. Predbežný a podrobný prieskum sa vykonal na ložisku travertínu (zlatý onyx) v Levi
ciach. 

V Stredoslovenskom kraji predmetom vyhladávacieho prieskumu bolo ložisko rekryštalizovaného 
vápenca v Tuhári (tuhársky mramor) V rámci výskumnej úlohy SVŠT  Bratislava boli zhod
notené vlastnosti ryolitu z lokalít Hliník n. Hr., Nová Baňa  Starnproch, Nová Baňa — Háj. 
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Vo Východoslovenskom kraji ukončil sa vyhladávací prieskum v oblasti medzi Jelšavou a Rož
ňavou, ako aj predbežný a podrobný prieskum na ložisku travertínu v Spišskom Podhradí. 

Ak porovnávame celkové rozšírenie hornín v Západných Karpatoch, s horni
nami, ktoré sa využívajú pre účely stavebnodekoračné, je ich využívanie nepatrné. 
K zlepšeniu tohoto stavu prispeje zintenzívnenie prieskumnej činnosti, ktorá bu
de zameraná tak, aby najlepšie zhodnotila potencionálne možnosti surovinovej 
základne pre ušľachtilú výrobu kameniva na Slovensku. 

Geologická charakteristika a popis ložísk 

Suroviny využívané v súčasnosti na výrobu stavebnodekoračných prvkov re
prezentujú, z genetického hľadiska, horniny sedimentárne a vulkanické. 

Pre ušľachtilú kamenársku výrobu sú najvýznamnejšie ložiská karbonatické 
(travertín, vápenec), kým vulkanické horniny sa na Slovensku využívajú pre 
tieto účely v podradnejšej miere. 

Ložiská travertínov 

Najväčší praktický význam z mnohých výskytov travertínu na Slovensku majú 
ložiská Levice a Dreveník, na ktorých sa v súčasnosti ťaží a olánuje rozšírenie 
výroby. 

Predmetom záujmu v minulosti bol celý rad dalších výskytov travertínu. Nie
ktoré boli aj overené prieskumnými prácami ako napr.: Bešeňová, Ludrová, Bie
ly Potok, Štiavnická, Veľká Suchá, Hrušov, Jablonov, Háj, Vyšné Ružbachy 
a iné. Zlá kvalita, malé množstvo zásob a nepriaznivá geologická pozícia sú fak
tory, ktoré nedovoľujú priemyselne využívať tieto travertínové výskyty. 

L e v i c e . 

Ložisko travertínu sa nachádza JJV od Levíc asi 3 km a je známe pod názvom 
Šikloš. (obr. č. 4) . Zo všetkých výskytov v jeho okolí je najvýznamnejšie, a to 
pre svoj estetický vzhlad ako aj z hľadiska dalšej perspektívy. Vytvára morfolo
gicky výraznú kopu. 

Severnejšie od Šikloša — v levických viniciach sa nachádzajťi dalšie, rozsahom 
však menšie výskyty, z ktorých na jednom sa dodnes ťaží známy zlatý onyx. 

Ložisko bolo preskúmané v r. 19641966. Vyčíslené boli zásoby dekoračného kameňa v ka
tegóriách BB — C B celkom 582 717 m3 čistej suroviny. Vhodná kusovitosť suroviny predstavuje 
z vypočítaného množstva 74,74 %. Celkové geologické zásoby na ložisku sú 1389 tis. m3. 

D r e v e n í k 

Ložisko sa nachádza cca 1 km juhovýchodne od Spišského Podhradia, v sedle 
medzi vlastným Dreveníkom a dalšou travertínovou kopou Kozia hora. Svojou 
rozlohou tvorí len nepatrnú časť zo sústavy kôp usporiadaných do severojužnej 
línie, ktorá začína kopou Spišského hradu a končí kopou pri osade Dobrá Vôľa. 

Na ložisku bol urobený geologický prieskum a vyčíslené geologické zásoby dekoračného kame
ňa v množstve 457 tis vr. 
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Obr. č. i Výskyty a ložiská „mäkkého" dekoračného kameňa 
1 — Levice — travertín, 2 — Dreveník — travertin, 3 — Bešeňová — travertín, 4 — Ludrová — travertín, 5 — Biely Potok — tra
vertín, 6 — Hrušov — travertín, 7 — ]ablonov — travertín, 8 — Háj — travertín, 9 — Vyš. Ružbachy  travertín, 10 — Tuhár — 
vápenec rekryšt, 11 — Ružiná — vápenec rekryšt., 12 — Rákoš vápenec rekryšl., 13 — Ochtiná — vápenec rekryšt., 14 — Silická 
Brezová — vápenec 
Raw Material for Improved Stone — Ware Production in Slovakia 
Fig. 1 — Occurences and deposits of „soft" ornamental stone: 1 Levice — travertine, 2 Dreveník — travertine, 3 Bešeňová — traver

tine, 4 Ludrová — travertine, 5 Biely Potok — travertine, b IIrušov — travertine, 7 Jablonov — travertine, 8 Háj — 
travertine, 9 Vyšné Ružbachy — travertine. 10 ľuhár — recrystallized limestone, H Ruživá — recrystallized limestone, 12 
Rákoš — recrystallized limestone, 13 Ochtiná — recrystallized limestone, 14 Silická Brezová — limestones 
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Obr. č. 2 Perspektívne výskyty „tvrdého" dekoračného kameňa na Slovensku 
1 — Lúky p Makytou — pieskovec, 2 — Diviak* — zlepence, 3 Králiky - pieskovec, 4 — Tri Kamene — andezit, 5 - Hliník 
n'Hr. — ryolit, 6 — N. Baňa — ryolit, 7 — Č. Balog — žula, 8 — Huboovce — krém. porfyrit, 9 — M. Karpát, oblasť — grani
toidné horniny 
Fig. 2  Perspective occurences of „hard' ornamental stone in Slovakia: 1 I.úky p Makytou — sandstones, 2 — Divinka — conglome

rates, 3 Králiky  sandstone, 4 ľrt Kamene andesi;e, 5 Illinik n, Hronom — rhyolite, 6 Nová Baňa — rhyolite, 
7 Čierny Balog  granite, 8 Hubošovce  quartz porphyrile, 9 Malé Karjiaty region — granitoid rocks 
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Ložisko travertínu sa nachádza západne cca 300 m od obce Ružbachy, v are
áli Štátnych kúpeľov a žriedel. Ložiskové územie je zahrnuté do chráneného pás

ma č. 1. 
Travertín pokrýva plochu cca 0,9 km2 a je uložený na paleogénnom podklade. 

Priemerná mocnosť ložiska je 17 m. V severnej časti ložiskového územia je tra
vertín bielej farby, kvalitný, kým v južnej časti prevláda travertín s farebnými 
odtieňmi a so zvýšeným obsahom klastického materiálu. 

Pre plánovanú výstavbu kúpeľov sa s rozšírením ťažby nepočíta. Ambulantná 
ťažba však vo veľmi malom rozsahu bude slúžiť pre výrobu drobnejších predme
tov a pre sochárske účely. 

Ložiská mramorov 

Ložiská a výskyty mramoru na Slovensku sa nachádzajú vo vrchnom kartó
ne (Tuhár, Ružiná, Rákoš, Ochtiná) a vo vrchnom triase (Silická Brezová). 

Suroviny pre výrobu mramoru sú veľmi vyhľadávané na vnútornom i zahra
ničnom trhu. Slovenský priemysel kameňa, n. p., svoju výrobu zaisťuje predo
všetkým z dovozu (Kuba, Bulharsko, Rumunsko, ZSSR, Maďarsko) a v malej 
miere z ložísk v Tuhári a Silickej Brezovej. 

Súvrstvie, v ktorom vystupujú ložiská mramoru v Tuhári a Ružinej prináleží 
vrchnému oddielu gemeridného kartónu. Najstarším členom tohto útva
ru v okolí Tuhára a Ružinej sú zelené bridlice, v nadloží ktorých sú čierne 
grafitické, sericitické, drobové bridlice a v najvrchnejších partiách karbonatické 
horniny, z ktorých sú značne zastúpené prúžkované, bridličnaté, lavicovíté a ma
sívne vápence. Textúrou a tiež celkovým vzhľadom podobajú sa horninám kar
tónu medzi Ochtinou a Slavoškou. 

Ložisko v Tuhári je ohraničené tromi hlavnými dislokáciami. Okrem toho naj
výraznejšie tektonické línie VZ prípadne SV —JZ ešte segmentujú vlastné lo
žisko. 

Úklon vápencov — ložiskového telesa — je premenlivý a pohybuje sa od 50 — 
80° k S až k SZ. 

T u h á r 

Ložisko tuhárskeho mramoru sa nachádza cca 1 km JJV od obce Tuhár. Re
kryštalizovaný vápenec (mramor) ložiskového telesa tvorí súvislý pruh o ne
pravej mocnosti 30,0 — 300 m, ktorý sa tiahne približne v smere JZ —SV v dlžke 
cca 800 m. Početné opustené lomy menších i väčších rozmerov svedčia o dlhodo
bej ťažbe dekoračného kameňa. V súčasnosti sa na ložisku ťažia surové bloky. 
Táto ťažba, pre značnú prirodzenú puklinatosť ložiska, má klesajúcu tendenciu 
a ťažisko spracovávania sa presúva na výrobu konglomerátových dosiek rôznych 
rozmerov. 

Ťažobným prieskumom v r. 1968 sa overili niektoré časti ložiska najmá však v predpolí jestvu
júcich lomov a boli vykázané geologické zásoby v množstve 640 tis. m1 s 48 %nou výťažnosťou 
surových blokov 

Kvalita ťaženej suroviny z chemického hľadiska svedčí o tom, že ide o veľmi 
čisté vápence, ktoré sa môžu takmer bez zbytku zužitkovať. Perspektívne sa po
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číta s ťažbou surových blokov a s rozšírením výroby hlavne konglomerátových 
dosiek. 

R u ž i n á 

Ložisko sa nachádza juhozápadne od obce Ružiná cca 1 km. Plošná rozloha 
ložiskového telesa na povrchu môže byť okolo 40 ha. Ide vlastne o priame po
kračovanie vápencov, ktoré budujú ložisko Tuhár. Ložisková poloha je tu repre
zentovaná, v porovnaní s Tuhárom, nehomogénnou vrstvou vápenca o pravej 
mocnosti cca 300 m s úklonom 40 — 60° k JZ až k Z, v ktorej sú polohy dolomi
tických a silicifikovaných vápencov, miestami intenzívne skrasovatených. Nie
ktoré polohy ružínskeho vápenca svojím estetickým vzhľadom po naleštení vy
hovujú normám pre dekoračný kameň. Geologický prieskum vykonaný na tomto 
ložisku v r. 1964 potvrdil možnosť využiť časť ložiska aj pre dekoračné kamene. 
Prirodzená blokovitosť však bola stanovená len štatisticky zo získaného jadra 
vrtnými prácami, preto vyčíslené zásoby sú orientačné a doporučuje sa overiť 
prirodzenú blokovitosť na tomto ložisku pokusnou otvárkou. 

Ložisko sa toho času využíva len na stavebné účely a na výrobu vápna. 

S i l i c k á B r e z o v á 

Ložisko „brezovského mramoru" je súčasťou súvrstvia vrchného triasu (nôr) 
v halstatskom vývoji tektonickej jednotky antiklinály Iošvy. Produktívno poloha 
sa skladá z dvoch iitologicky odlišných súvrství. Podložie „brezovského mramo
ru", tvorí súvrstvie svetlých vápencov, ktoré sa vo svojej spodnej časti zhodujú 
s wettersteinskými vápencami (ladín). Vo vrchnejších častiach svetlosivé, mies
tami ružovo fľakaté vápence sa striedajú s polohami ružových krinoidových vá
pencov. Vo vrchných častiach súvrstvia sú lavicovité vápence kryptokryštalickej 
štruktúry, Iitologicky blízke ružovo fľakatej variete „brezovského mramoru" 
( A b o n y i o v á 1967). 

Ložisková poloha je segmentovaná na dve tektonické kryhy severojužnou tekto
nikou,a leží na súvrství vápencov kárnu. Od podložia k nadložiu ložiskovú polohu 
cca 65 m mocnú, mierne uklonenú k severu (15 — 30°) reprezentuje tento Iito
logicky sled: sivé ružovoffakaté vápence o mocnosti cca 35 m, ružové masovo 
červené vápence, mocnosť maximálne 180 m, min. 90 m. 

Nadložie tohoto súvrstvia „mramoru" tvoria svetlé a sivé masívne organo
detrické vápence s polohami ružovkastých a ružových vápencov s pozvoľnými 
vzájomnými prechodmi. 

Ložisková poloha, najmä na povrchu, je intenzívne porušená, čo veľmi ne
priaznivo pôsobí na využitie suroviny pre dekoračné účely. 

Ložisko sa nachádza cca 400 m západne od obce Silická Brezová v dvoch tek
tonických kryhách lavicovitých vápencov rôznych farebných odtieňov (sivé, ru
žové, červené až tmavočervené). Ložisková poloha má rozmery cca 150X180 m 
a priemernú mocnosť (nepravú) 135 m. Smer ložiska je 230°, úklon 26° k SSZ. 
(obr. č. 3) . V súčasnosti sa na ložisku ťažia surové bloky. Po zariadení výroba 
dekoračného kameňa sa rozšíri. Prieskumnými prácami sa overili geologické zá
soby v množstve cca 800 000 m3, (kat BC1C2), z ktorých približne 40 % suro
viny vyhovuje pre dekoračné účely. 
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O s t a t n é v ý s k y t y 
V dávnejšej minulosti karbonatické horniny, predovšetkým vápence, sa ťažili 

pre výrobu stavebno-dekoračných prvkov na viacerých miestach. Medzi význam
nejšie patrili lokality Žarnov pri Moldave, Meliata, Rákoš, Ochtiná, Lubeník, 
Bojnice, Borzová, Ludany, Mýtne, Banka, Marmon a i. 

Mezozoické a kartónske vápence, ktoré sa v súčasnosti na Slovensku vy
užívajú na ušľachtilé kamenivo, čo do intenzity, sú takmer rovnako postihnuté 
tektonikou, mezozoické sú však viac skrasovatené ako rckiyštalizované vápence 
karbónu. Prieskumnými prácami v posledných rokoch boli overené výskyty 
Rákoš a Ochtiná. 

R á k o š 
Ložisko rekryštalizovaného vápenca sa nachádza v bezprostrednom južnom 

okraji obce Rákoš. 
Poloha rákošského karbonátového telesa má dĺžku cca 1700 m a max. šírku 

(nepravú mocnosť) okolo 400 m, smer približne V —Z, sklon 60° k juhu. Kar
bonátové teleso tvoria prevažne svetlobéžové a svetlobéžovohnedé, špinavo biele, 
šedobiele, tmavošedé a cukrovobiele kryštalické vápence. Na posledný farebný 
typ zameral sa geologický a ťažobný prieskum v r. 1969. 

Surovina má veľmi dobré fyzikálnomechanické vlastnosti, je dokonale mrazu
vzdorná a vysoko odolná voči vetraniu. Pri pokusnej ťažbe surových blokov 
a objeme nad 0,5 m3 sa dosiahla 6 % — ná výťažnosť a preto sa vyčíslené zá
soby na ložisku zaradili do nebilančných (201 820 m3 suroviny so 6 %nou 
výťažnosťou blokov o veľkosti nad 0,5 m3) . 

Prihliadnúc k farebnej čistote a k estetickému vzhľadu, ako aj k dobrým fyzi
kálnomechanickým vlastnostiam suroviny, bolo by ju možné využívať na výro
bu konglomerátových dosiek a odpad spracovávať v ďalších priemyselných od
vetviach. 

O c h t i n á 
Výskyt kryštalického vápenca sa nachádza cca 1 km severne od obce Ochtiná. 

Malá smerná dĺžka a mocnosť, intenzívna rozpukanosť a nepriaznivá lavicovi
tosť (3—10 cm ojedinelé 20 cm), potvrdená aj prieskumnými prácami, nedáva 
predpoklad pre využitie suroviny na dekoračné účely. 

Ložiská klastických sedimentov 
V poslednom čase sa robia pokusy s využívaním klastických sedimentov pre 

dekoračné účely. Medzi nádejné lokality patrí výskyt na severozápadnom Sloven
sku pri obci Lúky pod Makytou. Vystupujú tu pieskovce a zlepence vo flyšovom 
súvrství s veľmi vhodnou lavicovitosťou a pomerne priaznivou prirodzenou blo
kovitosťou. Obdobné vlastnosti majú aj upohlavské zlepence na lokalite Divinka 
pri Žiline. 

Vulkanické horniny vhodné pre dekoračné účely 
Horniny tohoto typu sa v terajšku na Slovensku využívajú v minimálnej mie

re ako suroviny pre výrobu tvrdého dekoračného kameňa. V posledných rokoch 
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sa pre tieto účely započala povrchová ťažba pyroxenického andezitu na lokalite 
Tri kamene, pri obci Dobrá Niva, okres Zvolen. Pokusná ťažba sa má započať 
v dohľadnom čase na výskyte žuly pri Čiernom Balogu a na výskyte kremenného 
porfyritu pri Hubošovciach. 

V rokoch 1968—1971 boli realizované dve prieskumné akcie pre výber vhodných hornín na 
ušlachtilú výrobu kameniva. V oblasti Malých Karpát, autori prieskumných akcií doporučujú 
pre dekoračné účely ťažiť amíibolity, granity a melafýry. Poukazujú však na to, že tieto horniny 
sú intenzívne porušené, majú nepriaznivú prirodzenú blokovitosť a že sa preto môžu využiť na 
výrobu konglomerátových obkladačiek prípadne teraka. V oblasti Malej Magury preskúmal sa 
výskyt žuly pri obci Poruba —Malinová. Zo záveru autorov vyplýva, že intenzívna rozpukanosť 
telesa a tiež nepriaznivý stupeň lesku spôsobujú nevhodnosť tejto suroviny pre dekoračné účely. 

„Tvrdý; dekoračný kremeň sa na Slovensku teraz vyrába len z dovážaných su
rovín. Preto si vulkanické horniny zasluhujú omnoho väčšiu pozornosť voči tej, 
ktorá sa im venovala doposiaľ. 

Mineralogické a geochemické pomery ložísk 

Pri hodnotení surovín pre stavebnodekoračné účely sa mineralogické zloženie 
nedoceňovalo a viac menej sa robili iba fyzikálnomechanické skúšky. Dôležitosť 
štúdia tejto otázky sa nám objaví najlepšie vtedy, keď skúmame možnosti použi
tia toho ktorého dekoračného kameňa. Tak napríklad ryolity sa vyznačujú vy
sokým obsahom kremeňa v podobe vyrastlíc v základnej hmote horniny, odolnej 
voči kyselinám. 

Vzorka z lomu Nová Baňa —Háj, študovaná E. Karolusovou (1967) vykazuje tieto konkrétne 
planimetrické hodnoty: 
kremitá základná hmota: 79,91 % odolné voči kyselinám 
kremeňvýrastlice 13,24 % 
živec 1,46 % 
biotit 1,46 % 
póry 3,93 % 

Spolu 100,0 % 

Vo vzťahu k rôznym chemickým faktorom — napríklad u andezitu — sa pod
statne zvyšuje percento hmoty, ktorá citlivo reaguje na agresívne prostredie. Na 
túto skutočnosť poukazuje Čabalová (1970) a uvádza výsledky pokusov zo vzo
riek niektorých lokalít andezitu (Breziny) a ryolitu (N. Baňa), na ktorých sa 
sledovala deštrukcia vzoriek vystavených pôsobeniu kyseliny sírovej, uhličitej 
a dusičitej. Zistilo sa, že u andezitov nastal pokles pevnosti o 49 % po 20dňo
vom pôsobení kyseliny sírovej, kým na ryolitových vzorkách po 100dňovom 
sýtení kyselinou sa zistil pokles pevnosti iba o 14 % (lokalita N. Baňa — Háj) 
a o 27 % (N. Baňa — Štamproch). 

Mikroštruktúra a textúra horniny je ďalším dôležitým faktorom, ktorý podmie
ňuje — okrem iných aj niektoré rozhodujúce vlastnosti dekoračného kameňa ako 
sú: odolnosť naleštenej plochy voči vplyvom atmosféry, pevnosť v tlaku, nasia
kavosť, hutnosť a i. 

Mineralogické zloženie vápencov využívaných u nás v kameňopriemysle pre 
ušľachtilú výrobu kameniva je veľmi jednoduché, nakoľko ide o vysokopercentné, 
čisté vápence, ktoré pozostávajú prevažne z kalcitu. Ložisková poloha tuhárskeho 
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Z vyššie uvedeného je evidentné, že znalosť mineralogického zloženia je dô
ležitá a predurčuje využitie vlastnosti tejktorej suroviny pre stavebnodekoračné 
účely. 

Nie menší praktický význam má aj poznanie obsahu hlavných a vedľajších 
(stopových) prvkov v surovine spracovávanej pre dekoračné účely. Je všeobecne 
známe, najmä u karbonatických hornín, ktoré sa ťažia pre ušľachtilú a hrubú 
výrobu kameniva, že vzniká veľký odpad. Tento sa nie vždy účelne využíva, a práve 
prítomnosť zaujímavých stopových prvkov dáva možnosť ich úplného využitia. 
Napríklad mramory sú väčšinou vysokopercentné vápence a odpad sa často ne
vhodne využíva ako piesok či štrk do mált, prípadne ako makadám. 

Stopové prvky v horninách tohto typu je velmi potrebné sledovať nielen preto, že nám pomôžu 
riešiť otázku genézy hornín, ale tiež zistenie ich obsahu môže zvýšiť efektívnosť ťažby suroviny, 
čo prispeje tiež k jej účelnejšiemu zúžitkovaniu. Na dôležitosť tejto problematiky poukázali vo 
svojich prácach u nás: Ž a b k a (1963), P e l f š e k (1964), Z á h r a d n í k (1966). 

Prítomnosť niektorých stopových prvkov môže mať vysoko pozitívny vplyv pri 
využití karbonatických hornín najmä pre výrobu hnojív, kde je dôležitý hlavne 
obsah stopových prvkov: B, N, F, P, S, Cl, Mn, Co, Cu, Zn, Ga, Br, Mo a J. 

Opačnú funkciu v surovine majú niektoré stopové prvky, ktoré sa dajú využi 
vať v sklárskom, gumárenskom priemysle a inde. 

Z hľadiska chemického zloženia vápenec tuhársky i brezovský sa od seba líšia 
len v malých detailoch. V oboch prípadoch ide o čistý vysokopercentný vápenec. 
Chemizmus a fyzikálnomechanické vlastnosti surovín vhodných pre dekoračné 
účely dokumentujú tabuľky č. 1, 2. 

Chemizmus surovín pre dekoračné účely 
Tab. č. 1 

Surovina 
výskytlož. 

vápenec 
Sil. Brezová 

vápenec 
Tuhár 

travertín 
Levice 

vápenec 
Rákoš 

vápenec 
Ochtiná 

travertín 
Dreveník 

SiOz 

0,77
2,02 

0,64
1,35 

0,63 

0,20 

1,90 

0,4
2,22 

AUOj 

0,26
0,89 

0,19
0,68 

0,21 

0,14 

0,51 

0,11 
0,31 

Fe203 

0,16
0,53 

0,14
0,22 

0,43 

0,31 

0,14 

0,11 
0,31 

CaO 

53,16
54,97 

53,52 
54,43 

55,43 

55,24 

42,71 

54,0
55,6 

MgO 

0,2

1,1 

0,66
0,84 

0,45 

0,60 

1,41 

0,20,5 

s. pál. 

41,98
42,82 

43,09
43,54 

42,76 

43,22 

42,60 

ne3t. 

Tí0 2 

0,01
0,09 

0,03
0,08 

0,08 

0,06 

0,10 

0,01
0,04 

SOt 

0,10
0,14 

0,11
0,26 

0,02 

0,01 

0,26 

K.O 

0,10
0,30 

0,11
0,13 

0,09 

0,13 

0,21 

Na20 

0,17
0,18 

0,01
0,13 

0,24 

0,13 

0,18 

nestanovené 

Výsledky niekoľkých semikvantitatívnych spektrálnych analýz urobených z vápenca zo Silickej 
Brezovej, Tuhára a z travertínu z Levíc poukazujú na prítomnosť Pb, Cu, Be, v stopových 
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Rozhodujúcim a v súčasnosti značne problematickým ostáva kvalitatívne hod
notenie surovín vhodných pre dekoračné účely zo všetkých možných aspektov 
a hľadísk ich komplexného využitia. Úspech riešenia tejto otázky spočíva v doko
nalom poznaní možnosti technológie výroby a spracovania dekoračného kameňa 
a v nazhromaždení faktického materiálu o príslušnej surovine. 

Ťažba mramorových blokov a travertínu v ČSSR bola v r. 1966—1970 nasledovná: 

mramor (m1) 

travertín (m3) 

celkom (m3) 

Dovoz mramorov z cudziny 

mramorové bloky (m1) 

mramorové dosky 
(prepočítané na m3) 

dovoz celkom 

1966 

837 

730 

1567 

v jedno.livých 

1966 

2800 

400 

3200 

1967 

1132 

1163 

1195 

1963 

1130 

1170 

2300 

rokoch bol nasledovný: 

1967 

3200 

400 

3600 

1968 

3500 

800 

4300 

1969 

1080 

1133 

2213 

1969 

4500 

1500 

6000 

1970 

12i U 

1200 

2400 

1970 

5500 

1400 

6900 

Perspektívne sa do roku 1975 ráta so znižovaním dovozu až. na 3250 m3 

Znížený dovoz má byť nahradený z domácich zdrojov a hlavne výrobou kong
lomerátových dosiek. 

Doporučil: Juraj Antaš 
Ján Novy?edlák 

Geologický prieskum, n. p , 
Spišská Nová Ves 
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R a w M a t e r i a l s for Q u a l i t a t i v e S t o n e P r o d u c t i o n in S l o v a k i a 

ANTON SUCHÁR 

The r a w mate r i a l base of o r n a m e n t a l stone in Slovakia is not eva lua ted in a com
plex way. The esent ia l p a r t of r a w m a t e r i a l for these purposes is impor ted from 
abroad by the Slovak Stone Indus t ryLevice . F r o m home r a w mater ia l s bo a re la t i 
vely smal l ex ten t only „soft" s tone is uti l ized a n d t h a t crysta l l ine l imestone (Tuhár, 
Silická Brezová) a n d t r ave r t i ne (Device, Spišské P o d h r a d i e and Ružbachy) . In t he last 
t ime also „ h a r d " rocks a re verif ied ini t ial ly as exper imen t , e. g. andesi tes , rhyoli tes 
and from clastic sed iments main ly sands tones of t he Flysch zone a n d conglomerates 
of the Upohlava type. Presen t technology essent ia l ly improved and main ly en la rge 
ment of the asso r tmen t of o r n a m e n t a l stone product ion requi res objective conside
ra t ion of t he possibil i t ies of deve lopmen t of t h e r a w m a t e r i a l base in Slovakia . So
lution of th is prob l em requ i res complex t r ea t ing of t he West Carpa th ians in t he 
form of par t i a l studies , on t he basis of which it will be possible to dist inguish p r e 
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liminarily raw materials suitable for qualitative production of ornamental stone. 
With prospecting, a part of which will be also experimental opening, decisive para
meters of the raw material and suitability of its utilization for ornamental purposes 
will be verified. The above mentioned stages of investigation (preliminary and 
detailed investigation) will be carried out at localities with positive results from 
experimental opening. Their aim will be to obtain more precise data about the geolo
gical structure of the deposit and to express in numbers the amount of resources of 
the raw material suitable for ornamental purposes. Only such a methodical approach 
will make possible serious consideration of the raw material base of ornamental sto
ne in Slovakia. 
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