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Nové a súčasne ťažené ložiská štrkopieskov Podunajskej nížiny a Záhoria 

PFTER KABÍNA 

Geologický prieskum, š. p.. Spišská Nová Ves. geologické stredisko Bratislava 

(Doručené 23. U. 1988) 

New and exploited deposits of gravel sand in the Danube lowland and Záhorie 

After the cease of exploitation from small and local gravel sand deposits requiring undesirable fertile 
land occupation, onh large capacity deposits of regional significance preserved in the Záhorská nížina 
and Danube lowlands. These deposits are equipped with up to date exploitation technology and assure 
maximal depthward extraction of deposits. The paper gives new data on geology and exploitation data 
from 10 most significant deposits of gravel sand in the area. These all have been explored in the last 15 
vears giving characteristics on petrographic composition, and mechanical texture. It is important for the 
complex use of land that important gravel sand deposits have been ascertained within inundation areas 
of waterwork constructions on the Váh and Danube rivers (Kráľova and Hru.šov) under the water table 
originated by peat exploitation for agricultural purposes (Veľký Grob). 

Uvod 

V geografických rajónoch Záhorskej a Podunajskej 
nížiny sú sústredené ložiskovo najvýznamnejšie aku

mulácie štrkopieskov v SSR. 
Pri súčasnom pohľade na zásoby ťaženého kameni

va v Záhorskej nížine možno jeho ložiská rozdeliť na 
malé a veľké. 

Malé ložiská sa geneticky viažu na fluviálnoeolic

kú činnosť v poriečnej nive a v starých terasových 
stupňoch rieky Moravy v kombinácii s viatymi pies

kami, sčasti tiež preplavenými, s mocnosťou suroviny 
4 až 5. najviac 8 metrov. Sú to ložiská s neveľkými 
zásobami, rádové 100—500 tis. m' (ktorých vyťaženie 
sa viaže na nežiadúci záber poľnohospodárskej pôdy), 
so životnosťou 2—8 rokov, v súčasnosti odsúdené na 
dožitie, resp. ukončenie ťažby (Sekule. Jakubov. Pla

vecký Štvrtok, kde ťažili Západoslovenské kameňolo

my a štrkopiesky, alebo ložisko Malé Leváre, kde 
vykonáva ťažbu Prefa Veľké Leváre). 

Veľké ložiská so zásobami nad 4 mil. m' a 
s mocnosťou suroviny 10—12 i viac metrov sú už 
podľa geologických podmienok sedimentácie hlavné

ho toku územia — rieky Moravy — skôr výnimočné. 
V celom rajóne sa nachádzajú dve ložiská tejto 
skupiny. Ložisko Kúty. ležiace severozápadne od 
obce Kúty na ľavom brehu rieky Moravy, bolo 
zistené v rámci surovinovej štúdie povodia. Overené 
zásoby v množstve 5.6 mil. m' v kategórii C2 a 
s priemernou mocnosťou 8.2 m predstavujú staro

kvartérnu výplň tzv. kútskej depresie, ktorej maxi

málna mocnosť je 14 m. Surovinu možno definovať 
pri vysokej prevahe pieskovej frakcie ako piesok 
s ojedinelými obliakmi štrku. V petrografickom zlože

ní obliakového materiálu majú veľkú prevahu pies

kovce a kremence (44 %) spolu s kremeňom (43 %). 
Podradné zastúpenie majú metamorfné horniny 
(10%) a rohovce (3%). Pozoruhodná je rozdielnosť 
zastúpenia hornín v obliakoch vo vertikálnom smere: 
od bazálnych častí depresie smerom k povrchu sa 
postupne znižuje obsah kremeňa z 58 na 30 % 
a zvyšuje sa zastúpenie pieskovcov a kremencov od 
bázy smerom k povrchu z 27 na 60 %. Zámery ďalej 
preskúmať a otvoriť ložisko sa stretli so zamietavým 
stanoviskom vodohospodárskych orgánov, ktoré 
z ochraňovaných zásob podzemných vôd kútskej 
depresie plánujú zásobovať skupinový vodovod pre 
Saštínskc Stráže. 

Charakteristika ložísk 

Ložisko Vysoká pri Morave-Zohor. ležiace na ľavej 
strane inundácie rieky Moravy medzi obcami Vysoká 
pri Morave a Devínske Jazero, predstavuje štrkopies

kové akumulácie wurmskoholocénneho veku. sústre

dené v zohorskomarcheggskej depresii neogénu. 
V depresii boli zistené až 22 m mocné kvartérne 
uloženiny polycyklickej pieskoštrkovej sedimentácie 
kvartéru s občasnými vložkami ílov. Surovinou je 
piesok so štrkom, kde drobné kamenivo značne 
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Obr I. Rozloženie významných ložísk ťaženého kameniva na 
Záhorskej a Podunajskej nížine. 1 — nevyužívané ložiská. 2 
— exploatované ložiská. 
Fig. 1. Distribution of main exploited gravel sand deposits in the 
Záhorská nížina and Danube lowlands. 1 — unexploited deposit. 

 exploited deposit. 

prevažuje nad hrubým kamenivom. V obliakovom 
materiáli sa nachádzajú kremeň a kremence (61 %). 
rohovce (13 %). granitické (11 %) a výlevné horniny 
(9 %). Podradné sú zastúpené pieskovce (5 %). Piesko

vá frakcia je zastúpená zmámi kremeňa a živcov 
s malým množstvom sľudy. Priaznivá bola aj okol

nosť, že na povrchu ložiska sa vyskytovala lúčna 
vegetácia, teda nebola to poľnohospodársky využíva

ná pôda. Vlastník ložiska ZK.S Bratislava exploatuje 
ložisko tak. že vnútri hraničného priestoru sa pohybu

je plávajúce ťažobné zariadenie — korcový bager, 
vyťažená surovina sa na pásoch transportuje mimo 
hraničného pásma, kde je inštalovaná úpravnícka 
linka na triedenie suroviny. HÍbka súčasnej ťažby 
korcovým bagrom dosahuje 12 m. neskôr sa uvažuje 
o nasadení drapákového bagra do hĺbky 20 m. Súčas

ná ročná ťažba dosahuje 252 tis. m' s výhľadom na 
zvýšenie 600 tis. m\ Výhodou je i neveľká vzdialenosť 
od centra spotreby, ktorým je Bratislava. Dopyt po 
ťaženej surovine presahuje súčasnú výrobu, pretože 
na ložisku prevažuje drobné kamenivo. žiadané na 

výrobu betonárskych zmesí pre stavebné organizácie 
v Bratislave. 

Najrozsiahlejšie akumulácie štrkopieskov sú v Po

dunajskej nížine, a to z hľadiska plošného rozšírenia 
i celkových mocností štrkopieskových náplavov du

najského náplavového kužeľa v stratigrafickom roz

pätí pleistocén — holocén. V komplexe dunajských 
štrkopieskových uloženín s maximálnou hrúbkou 
v centre panvy 310 m (Janáček. 1969) sú zastúpené 
sedimenty mladého, stredného i staršieho pleistocénu. 
Súčasná technológia ťažby drapákovým bagrom na 
ložisku Rovinka dovolí z tejto mocnosti využívať 
štrkopieskovč súvrstvie do hĺbky 50 m. V minulosti 
bola skoro v každej obci malá ťažobná štrkopieskov 
pre miestne potreby, teraz sa tieto drobné ťažobné 
jamy zrušili a ich rozloha sa prinavrátila poľnohospo

dárskemu pôdnemu fondu. Do dnešných dní ostali 
v činnosti (okrem niektorých výnimiek) iba veľkoka

pacitné a mechanizované nosné rajónové výrobne 
monopolného ťažiara ZKS Bratislava, ktorých 
otvorenie alebo rozšírenie bolo podmienené úspeš
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nvm zavŕšením geologickoprieskumných prác 
a overením nových zásob ťaženého kameniva 
v ostatných 15 rokoch. V centrálnej časti Podunajskej 
nížiny sú rozložené veľkokapacitné nosné rajónové 
ťažobné Rovinka. Čierny Brod a Okoč s ročnou 
ťažbou 250 až 400 tis. m5. Drapákový bager ťaží 
z hĺbky 35 až 50 m. Overené zásoby zaisťujú životnosť 
ložísk na 15 až 40 rokov. Dunajské štrkopiesky sú 
pomerne hrubé, pomer hrubého kameniva k drobné

mu je 4 : 1 . Na použitie v betonárstve nemajú 
optimálnu zrnitostnú skladbu, treba ich upravovať 
drvením a triedením. 

Na severozápadnom okraji Podunajskej roviny leží 
ložisko Senec. kde po intenzívnej vyše 30ročnej ťažbe 
ZKŠ Bratislava ostáva pri báze ložiska asi 250 tis. m' 
zásob, čo predstavuje necelý rok ťažby. Ťažba na 
ložisku sa v roku 1990 ukončí, pretože zodpovedné 
orgány nedovolili zabrať poľnohospodársku pôdu na 
ďalšie ťažobné zámery. 

Náhradou za dožívajúcu ťažobnú Senec je overené 
nové ložisko Veľký Grob. rozložené na rozhraní 
Podunajskej roviny s Trnavskou pahorkatinou. Zvláš

tnosťou ložiska je výskyt rašeliny v nadloží štrkopies

kov. Ide o slatinnú rašelinu so zvyškami rastlín 
a gastropódov. ktorá sa ťažila na zlepšenie akosti 
ílovitých pôd. Mocnosť rašeliny kolíše od 0.4 do 
2.4 m. Po odťažení rašeliny sa ťaží štrkopiesok, ktorý 
je od vrstvy rašeliny oddelený 0.8 m mocnou polohou 
piesčitých ílov. Mocnosť štrkopiesku kolíše od 8 do 
21.5 m. ojedinelé je i 40 m. Pomer drobného 
k hrubému kamenivu je 68 : 32. Štrkopiesky sú ruma

novopleistocénneho veku. V obliakovom materiáli 
prevládajú kremeň a kremence (63 %). granitoidné 
horniny (21 %). zvyšok tvoria obliaky karbonátov, 
rohovcov. výlevných hornín a pieskovcov. Pieskové 
zrná sú z kremeňa, živca a karbonátov. V ložisku sa 
vvskytujú šošovkovité polohy ílov maximálne 0.3 m 
mocné, ktoré, ak sa vyskytujú v 2 polohách, boli 
zahrnuté do bloku zásob. Ložisko Veľký Grob je 
v Podunajskej nížine výnimočné v tom. že poľnohos

podárske a vodárenské záujmy sú tu v zhode 
s priemyselnou ťažbou štrkopieskov, pretože racionál

nym a komplexným využitím ložiska možno zabezpe

čiť odťaženie rašeliny na zlepšenie ílovitých a vápni

tých pôd v poľnohospodárstve, vyťaženie kvalitných 
štrkopieskov na najnáročnejšie použitie a zo vzniknu

tého jazera čerpať vodu pre veľkokapacitné závlahy. 
Súčasne sa otvára možnosť výstavby strediska na 
rekreačné vodné športy a rybné hospodárstvo. 

Osobitnou skupinou ložísk ťaženého kameniva sú 
novooverované ložiská v zátopných oblastiach zdrží 
energetických vodných diel na riekach Váh a Dunaj. 
Po schválení projektových úloh výstavby diel sa 
preskúmali rozsiahle priestory v zdrži na vodnom 
diele Kráľova na Váhu a v hrušovskej zdrži na 
dunajskom diele Gabčíkovo—Nagymaros. 

Ložisko Kráľova—Soporňa tvorí surovinovú bázu 
pre nosnú rajónovú ťažobnú ZKŠ Bratislava. 
V centrálnej časti vodnej nádrže bolo overených viac 
ako 40 mil. m' zásob v kat. C,. Štrkopiesky ložiska 
majú kolísavú mocnosť od 7.8 m do 19 m. Mocnosť 
skrývkv kolíše od 0.3 do 4.5 m. Surovinou sú stredné 
až hrubostredné piesčité štrky. v ktorých percentuálny 
pomer hrubého kameniva k drobnému je 67 : 33. 
Petrografícké zloženie materiálu obliakov poukazuje 
na výrazný vplyv sedimentácie rieky Váh. v ktorej 
v porovnaní s dunajskými náplavmi je nižší obsah 
obliakov kremeňa a kremencov (42 %). vyššie zastú

penie granitických hornín (22%). karbonátov (16%) 
a pieskovcov (8 %). Škodlivinou sú občasné izolovane 
sa vyskytujúce vložky piesčitých ílov maximálnej 
mocnosti 0.4 m. Skrývka sa odstránila ešte pred 
napustením zdrže. Ťažba plávajúcim korcovým bag

rom s hĺbkovým dosahom do 12 m sa začala roku 
1979. Pri ročnej ťažbe 338 tis. m3 ostalo začiatkom 
roka 1989 na ložisku 30.9 mil. m3 zvyškových zásob. 

Ložisko Samorin tvorí surovinovú základňu nosnej 
rajónovej ťažobné ZKŠ Bratislava. V centrálnej časti 
zdrže Hrušov sa predbežným a podrobným prie

skumom pri zachovaní Hydroconsultom Bratislava 
stanovených ochranných pilierov voči jej hrádzam 
overilo 36.7 mil. m3 štrkopieskov v kategórii C i. Bá

za výpočtu sa stanovila do 10 m od povrchu terénu. 
Priemerná mocnosť skrývky je 1.28 m. suroviny 
8.72 m. Percentuálny pomer hrubého kameniva 
k drobnému je 80: 20. Petrografícké zloženie mate

riálu obliakov je pre dunajské štrkopieskv charakte

ristické. Pri vysokej prevahe kremeňa a kremencov 
(76%) je zastúpenie karbonátov do 15 / a granitic

kých hornín do 10%. Obsah pieskovcov, rohovcov. 
vvlevných a metamorfovanvch hornín je 1 až 2%. 
Pieskové zrná tvorí prevažne kremeň, v menšom 
a približne rovnakom zastúpení sú živce a karbonáty, 
najmenší obsah má sľuda. V súčasnosti Hydrostav už 
štvrt\ rok ťaží skrývku s cieľom do vopred stanove

ných priestorov deponovať skrývkovú hlinu včítane 
pňov v celkovom množstve 5 mil. m3. Súbežne od 
roku 1984 ZKŠ Bratislava ťažia na ložisku štrkopieskv 
v ročnej výške 636 tis. m3, takže k 1. 1. 1989 z pôvod

ných 37 mil. m3 zostáva 34.2 mil. m'' zásob. Korco

vým bagrom sa ťaží do 10 m od povrchu terénu. 
Ložisko Kalinkovo leží tiež v zdrži Hrušov a bude 
plniť, podobne ako ložisko Šamorín. funkciu tzv. 
vsakovacej jamy. v ktorej sa ťažbou štrkopieskov 
z vodv bude narúšať proces kolmatácie dna zdrže. 
a tým sa umožní dopĺňanie zásob podzemných vôd 
z hrušovskej zdrže v celom priľahlom regióne Žitného 
ostrova. Surovina je podobného charakteru ako na 
ložisku Šamorín. Skrývkové práce sa začali v polovici 
roka 1988. aby do napustenia zdrže vodného diela 
koncom roka 1989 boli ukončené a aby sa ložisko 
mohlo začať exploatovať. 
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I N F O R M Á C I A 

Volframitovoscheelitonosné feromagnezity — nový typ ložísk vo Východných Alpách 
a možnosti ich výskytu v Západných Karpatoch 

LADISLAV ROZLOZNÍK 
Katedra geológie a mineralógie BF VST. Park Komenského 15. 043 84 Košice 

(Doručené 8. 6. 1989) 

Wolframitescheelite bearing ferromagnesite rocks: a new type of ore deposit in the Eastern Alps and 
possibilities of its occurrence in the West Carpathians 

The paper gives short information about Eastalpine deposits of tungstenbeanng ferromagnesite and 
mentions the eventual possibilities to discover similar deposits in the West Carpathians. Ferberiteschee

lite ore occurs in the West Carpathians in the aureole of the Rochovce molybdeniumbeanng granite of 
Upper Cretaceous age (Václav et al.. 1988). On the other hand, if judging from the relations on the 
goldscheelite bearing quartzcarbonate stockworks in the Low Tatra Mts. (Jašenie), then even the 
scheelite mineralizations in the West Carpathians reveal trends toward the magnesitetalc and siderite 
ore formations which are of regional extent and controlled by shear zones. 

Medzi Východnými Alpami a Západnými Karpatmi 
jestvujú známe geotektonické a metalogenetické vzťahy. 
Akýmsi ohnivkom metalogenetických väzieb je sideritová. 
magnezitová a scheelitová asociácia. Myslíme si preto, že 
nižšie uvedená stručná informácia o novom type ložísk 
volfrámových rúd na území Východných Álp môže byť 
zaujímavá z hľadiska perspektív vyhľadávania na území 
Západných Karpát. 

Od objavu významného scheelitového zrudnenia vo 
Felbertale v Rakúsku uplynulo o niečo viac než dvadsať 
rokov. Odvtedy sa na území Východných Álp objavovali 
nové a nové ložiská volfrámových rúd. V rakúskej časti 
Českého masívu sa našli akumulácie scheelitu v erlánoch. 
Medzi novoobjavenými ložiskami upútali pozornosť najmä 

tie. ktoré sa viažu na FeMgCa karbonáty. V podstate ide 
o fcrberitovoscheehtonosné Femagnezity či Mgsiderity. 
O ložiskách volfrámonosných Femagnezitov jestvuje už 
rozsiahla literatúra (Beran et al.. 1985. 1989: Frimmel et al.. 
1989; Holi. 1977; Holi a Maucher. 1967; Ivanova et al.. 
1988: Holzer. 1986; Neinavale a Pfeffer. 1981. 1985; 
Wenger. 1964 a i.), z ktorej vyberáme len stručnú informá

ciu. 
Volfrámonosné karbonátové horniny na území Východ

ných Álp sa nachádzajú vo všetkých hlavných jednotkách 
(Unterostalpin. Mittelostalpin. Oberostalpin). Najdôležitej

šie ložiská sú Nock. Klcinarltal. Tux. Muhlbachtal a ďalšie. 
Spoločným rysom týchto ložísk sú volfrámonosné telesá 
karbonátov, uložené konformne s okolitými staropaleozoic


