
Bc. Martina Buková : Návrh na určení dobývaciho prostoru Lietava dle platné legislativy 
Slovenské Republiky

1. Úvod

Ložisko  Lietava  –  Drieňovica  v katastrálních  územích  obcí  Lietava  /832 

111/Lietavská Lúčka /832 138 /, Lietavská Svinná / 832 162 /. Všechny tyto katastrální 

uzemí leží v okrese Žilina /5 313 /.

V dané  lokalitě  se  nachází  jedna  z nejkvalitnějších  cementářských 

jednolozložkových surovin na území Slovenské republiky. Na výhradním ložisku Lietava – 

Drieňovica  bylo  rozhodnutím  Ministerstva  životního  prostředí  Slovenské  republiky 

schválených  245 589  tis.  t  zásob  a  vápence  vhodného  na  chemicko-technologické 

zpracováni v kategorii Z-3.Daná lokalita představuje obrovské množství kvalitních zásob, 

které je možno upravovat a zušlechťovat desítky  let.

Navrhla jsem stanovení dobývacího prostoru, řešila legislativní otázky vyplývající 

z báňských  a  souvisejících  předpisů,  zajišťovala  jsem  odborné  stanoviska  dotčených 

organu a organizací. Řídila jsem se i legislativou vlivů na životní prostředí na dané lokalitě 

a podle platné legislativy Slovenské republiky. Při částečném útlmu uhelného horníctví, 

úplné  stagnace  rudního  horníctví  v SR považují  za  potřebné  co  nejširší  využiti  zdrojů 

stavebních nerostných surovin, při splnění všech legislativních podmínek pro dobývaní, 

úpravu, zušlechťovaní s dodržením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu.
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Rozhodnutí  o  stanovení  organizace  ,  které  bude  evidovat  a  zajistí  ochranu 

výhradního ložiska slínů a vápenců Drieňovica vhodných na chemicko – technologické 

zpracování vydalo Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky 18. 12. 1998 pod 

č. 143/98-  3.3 pověřilo jim Cementarnu Lietavská Lúčka,a.s.

                                         

Obr.1: Pohled na ložisko Lietava-Drieňovica
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Cíl práce :

Cílem řešení je stanovení dobývacího prostoru Lietava za účelem využiti slínů a vápenců 

na chemicko- – technologické zpracování pro výrobu cementu a úpravu části těchto 

nerostů na kamenivo. Dobývací prostor se stanoví na dobývaní výhradního ložiska určitého 

nerostu nebo skupiny nerostů. Stanovení dobývacího prostoru se určí na základě výsledků 

průzkumu ložiska podle rozsahu, uložení, tvaru a tloušťky výhradního ložiska se zřetelem 

na jeho zásoby a úložní poměry tak, aby ložisko mohlo byt hospodárně vydobyto. Při 

určeni dobývacího prostoru se vychází z určeného chráněného ložiskového území a musí 

se přihlídat na dobývaní ložiska a na vlivy na životní prostředí.
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2. Základní údaje o záměru řešení

Obvodní  banský úřad v Banské Bystrici  určil  roku 1991 chráněné ložiskové území 

Lietava-Drieňovica pro zabezpečení  výhradního ložiska vápenců a  slínů proti  znemožnění 

nebo  ztížení  dobývaní,  jak   je  to  uvedené  v rozhodnutí  č.j.14/63/Na-Bc/1991  ze  dne 

17.10.1991 v příloze č.1.

První průzkum na ložisku Lietava-Drieňovica se realizoval pro Cementareň Lietavská Lúčka 

v roce 1954, další průzkumy v letech 1964-1974.[1]

 V roce 1998 byl realizován podrobný průzkum, který mel ověřit vypočtené množství zásob 

nerostné  suroviny.  O  určení  organizace,  která  zabezpečí  ochranu  ložiska  rozhodlo 

Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky 18. 12. 1998 pod č.1431/98-3.3.

Úplní znění horního zákona č 44/1988 v znění pozdějších předpisů vydané pod 214/2002 Z.z. 

stanovuje též podmínky změny a zrušení dobývacího prostoru. Pokud se dobývaní výhradního 

ložiska ukončilo anebo pozastavilo tak může Obvodní banský úřad dobývací prostor zrušit. 

[1]

Obr. 2:Letecký snímek území Lietava - Drieňovica
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3.    Využití cementu pro stavební výrobu

3.1.    Cement a technologie jeho výroby

Nejdůležitější  maltovinou  jsou  cementy.  Označení  cement  pochází  z  latinského  slova 

"caementa", kterým Římané označovali zdivo z lomového kamene pojeného maltou. Cement 

je práškové hydraulické anorganické pojivo, které obsahuje zejména jemně semletý slinek. Po 

smíchání s vodou vytváří kaši, která tuhne a tvrdne, a to jak na vzduchu, tak i pod vodou. Po 

zatvrdnutí si zachovává svojí pevnost i pod vodou. Cement je stavebné práškové hydraulické 

spojivo, které po smíchaní s vodou (hydratace) spájí jiné materiály do tuhého celku a tvrdne 

na vzduchu i pod vodou. Používá se nejvíc při výrobě betonu a malt a různých stavebních 

prefabrikátů. Vyrábí se v cementárnách z přírodních surovin (vápenec, břidlice, jíl), z kterých 

se  připravuje  směs  s  vhodným  poměrem  základních  oxidu:  oxidu  vápenatého  CaO, 

křemičitého SiO2, hlinitého Al2O3 a železitého Fe2O3. Poměr oxidů v surovině potřebný na 

jich zreagovaní se vyjadřuje empirickými moduly (silikátovým, hlinitanovým, hydraulickým), 

kterým se charakterizují vlastnosti cementu. Pálením připravené jemné pomleté surovinové 

směsi  mokrým anebo suchým způsobem v cementářské  peci  při  teplotě  slinovaní  1300 – 

1450°C  se  získá  křemičitanový  slinek  obsahující  novovzniknuté  sloučeniny  –  slínkové 

minerály různého složení (hlavně lit, balit, brownmilerit a 3CaO.Al2O3). Slínkové minerály 

reagují s vodou, přičemž tuhne a tvrdne. Tato jejich vlastnost se však projevuje až po semletí 

slinku  na  jemný  prášek.  Jemnost  zmletí  ovlivňuje  vlastnosti  cementu.  Veščina  částíc 

obyčejného cementu má mít velikost 3 - 30 μm. Při mletí se do cementu přidávají přísady, 

např. sádrovec který zpomaluje průběh tuhnutí, jako i povrchové aktivní látky, které zkracují 

čas potřebný na mletí. Další přísady a příměsi upravují vlastnosti cementu (hydratační teplo, 

nárůst  pevnosti,  objemové  změny,  provzdušnění,  chemickou  odolnost).Podle  počtu 

hydraulických  příměsí  jsou  cementy  jednosložkové  (bez  příměsí),  dvousložkové  a 

vícesložkové. Podle obsahu slinku a použitých přísad a příměsí se rozeznává pět základných 

druhů cementu:
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• portlandský  cement,  p-cement (obsahuje  jenom  slinek  a  sádrovec),

• portlandský  směsový  cement (s  ohraničeným  množstvem  přísad  a  příměsí),

• vysokopecní  cement (obsahuje  vysokopecní  trosku  40  -  80  %),

• puzolánový  cement (obsahuje  látky  sopečného  původu  anebo  popel  –  puzolán),

• směsový cement (minoritou složkou je slinok, převažuju látky různého původu).

Při každém druhu cementu se zjistí hlavně jemnost mletí, začátek a čas tuhnutí cementové 

kaše  (směs  cementu  a  vody),  objemová  stálost,  pevnost  zkušebních  trámečků  (ze  směsi 

cementu, písku a vody) v ohybu a v tlaku po určitém čase uložení pod vodou, zpravidla po 3 

až 28 dnech. Minimální průměrná pevnost v tlaku po 28 dnech udává třídu cementu. Nejvíc 

používaný je portlandský cement hlavně při namáhaných konstrukcích a tam, kde se vyžadují 

vysoké  pevnosti  už  po  krátkém  čase.  Na  běžné  pozemní  a  průměrné  stavby  je  určený 

portlandský troskový cement, případně vysokopecní cement.

          

Obr.3:Ukázka cementu

3.2.     Cementárně poblíž okolí daného dobývacího prostoru

V okolí Žiliny se nachází více cementárni:

3.2.1. Považská cementáren v Ladcích a.s (PCLA)
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         První cementáren na území Slovenska na výrobu portlandského cementu byla 

cementáren v Ladcích s obchodným názvem „Ledeczer Portland – Zement fabrik des Adolf 

von Schenk – Ledecz“;kterou charakterizuje : 

            - instalace automatických šachtových pecí podle systému Hauenschild;

- rekordní výroba a prodej cementu, překročení hranice 900 tis. ton za rok, 

- modernizace rotační pece (pokračovaní předcházejících etap zvyšovaní výkonnosti 

RP); 

- významný nárůst podílu alternatívnych paliv (víc jako 1/3 celkové spotřeby), tento 

podíl v dalších rokách dále roste;

- realizace investiční úlohy “Válcový cementový mlyn CM 2“;

- rekordní výroba slinků a cementů, překročení historického rekordního čísla 1 000 

000 ton ve výrobě a předají cementu za rok;

- rozvoj betonářského programu v společnosti Ladce Betón, s. r. o. Bratislava – nové 

betonárny v Nitre, Galante a Tvrdošíne (v roku 2009 aj v Žiari nad Hronom); obr. 4

     

Obr.4: Okolí Povážské cementárně

3.2.2. Cementáren Lietavská Lúčka (CLL) :

Cementáren Lietavská Lúčka (obr.č.:5)  patří mezi tradičních výrobců stavebních 

látek. Svojí více jak stoletou historií je druhým nejstarším výrobcem cementu na Slovensku. 

Během své existence vyprodukovala více než 21 milionů tun cementu. Rozhodnutí o 

zastavení výroby cementu v roku 1998 znamenalo zásadní změnu orientace výroby. Z výrobce 

2009/2010 7



Bc.Martina Buková : Návrh na určení dobývacího prostoru Lietava dle platné legislativy 
Slovenské republiky

cementu se CLL, a. s. stala specializovaným výrobcem mletých vápenců a dolomitů. Svou 

produkcí výraznou měrou přispívá ke zlepšení životního prostředí občany Slovenské 

republiky.

•Základní surovinou pro výrobu mletých vápenců dolomitů je přírodní kámen ( vápenec resp. 

dolomit), který je upravován mechanicky na požadovanou jemnost.

•Vápenec a dolomit z CLL a. s. není zdravotně závadný, hořlavý, výbušný ani rádioaktívní. 

Obsahuje minimum stopových prvků (As, Cd, Cr, Hg, Pb), což je v souladu s normou STN 72 

1272

Vyrábí se zde taky antuka. Základnou surovinou na výrobu mleté antuky je cihlářský střep 

vypálen při teplotě 900 °C, který je upravován mechanicky na požadovanou granulometrii.

Obr. č.: 5 Cementáren Lietavská Lúčka
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3.3. Projekt  pro využití daného dobývacího prostoru Lietava-Drieňovica

Czech Stone Cluster

je projekt, který si klade za cíl spojení vědy, školství a praxe za účelem zvýšení 

konkurenceschopnosti a zvýšení počtu inovací při racionálním využití nerostného bohatství 

Země. Spoluprací jednotlivých členů dosahujeme zvyšování příjmů při současném snižování 

nákladů. Krédem je vytvářet výrobky z unikátních materiálů, které se jinde v Evropě 

nenacházejí, zachovávat hodnoty stavovské cti a nezapomínat na kořeny, které nám dala naše 

alma mater.

V případe podnikatelských aktivit projevil czech stone cluster zájem o využití ložiska 

Drieňovica pro cementářskou výrobu.

4 .  Návrh na určení dobývacího prostoru

Návrhem na stanovení dobývacího prostoru mě požádala firma Czech stone cluster 

která sídlí v Lázně Bělohrad, podle vyhlášky 79  o chráněných ložiskových územích a 

dobývacích prostoru podle § 10.

 

Dobývací prostor zahrnuje jedno nebo vícero výhradní ložisko. Určuje se s cílem 

dobývat ložisko výhradního nerostu. Se stanovením dobývacího prostoru se dobýváním 

výhradního nerostu jsou spojena práva a povinnosti pro organizaci. Tito vyplývají ze zákona 

č.44/88 Zb. V znění pozdějších předpisů. Dobývací prostor se určí na základě výsledků 

průzkumů ložiska podle rozsahu, uložení, tvaru a tloušťky výhradního ložiska se zřetelem na 

jeho zásoby a úložní poměry tak, aby bylo racionálně využito. Při stanovení dobývacího 

prostoru musíme dbát  i na dobývaní sousedních ložísk a jejich vliv dobývaní na okolí.

Dobývací prostor Lietava v kterém bude úkol řešen se  nachází v okrese Žilina a je 

umístněna  na  třech katastrálních územích Lietava, Lietavská Lúčka, Lietavská Svinná. 

Návrh dobývacího prostoru je  Lietava – Drieňovica, a jeho plošní obsah je 591 216,02 m2
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Hranice  ložiska  Lietava  -  Drieňovica  byly  určeny  na  povrchu  uzavřeným  geometrickým 

obrazcem  s přímými  stranami,  kterého  vrcholy  jsou  stanovené  souřadnicemi  v platném 

souřadnicovém  systému  S-JTSK.  Výslední  souřadnice  jsou  určený  odsunutím  z  mapy. 

Vdaném CHLÚ bylo určeno území ve výšce 500 mn.m až 700 mn.m  které bude následně 

pověrený dobývací prostor (obr č. 8). Tvar terénu je zobrazen na profilech, které jsou uvedeny 

v příloze č.3.  kde vyrovnávací rovina je právě dána výška 500 mn.m

Umístnění (katastrální území) : Lietava/ 832 111 /,

                                                   Lietavská Lúčka/832 138 /k,

                            Lietavská Svinná/ 832 162 / (obr. č.6)

Okres: Žilina/5313/

Parcelní čísla pozemku:  pozemkovoknižní (PK) a katastr nemovitosti (KN)

Lietava (2829, 2830, 2831 – PK ; 1226, 1227, 1228/1, 1229/1, 1373 

– KN)

Lietavská Lúčka (914, 1187, 1188, 1189 – PK; 1193/2, 1194, 1252/2-

KN)

Lietavská Svinná (728, 729/1, 943 – KN)

2009/2010 10



Bc.Martina Buková : Návrh na určení dobývacího prostoru Lietava dle platné legislativy 
Slovenské republiky

Obr.č.6 Výsek z katastrální mapy

Před tím jak chce organizace zahájit dobývaní ložisko výhradního nerostů, musí 

požádat příslušní obvodní báňský úřad o určení dobývacího prostoru. Organizace podá návrh 

na stanovení dobývacího prostoru. Stanovení dobývacího prostoru oprávňuje organizaci 

dobývat výhradní ložisko. Návrhy na  určení dobývacích prostorů musí být pro samotná 

schválení opatřena souhlasem orgánu lesního hospodářství, co se týče přednost na určení 

dobývacího prostoru má organizace, která má určené průzkumné práce a průzkum vykonávala 

na vlastní náklady. Přednost je možné uplatnit podáním návrhu na stanovení dobývacího 

prostoru nejpozději do šesti měsíců po posouzení a odsouhlasení výpočtu zásob v období 

ložiskového geologického průzkumů Ministerstvem životního prostředí.

Pokud organizace, která má přednost na určení dobývacího prostoru podala návrh v termínu 

do šesti měsíců, obvodní báňský úřad uskuteční řízení o stanovení dobývacího prostoru na její 

návrh. Řízení k návrhem iných organizací na určení dobývacího prostoru pro totéž ložisko 

podáním v lhůtě šesti měsíců báňský úřad přeruší.
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Dobývat výhradní ložisko v určeném dobývacím prostoru může organizace až po 

vydání povolení hornické činnosti obvodním báňským úřadem. V rozhodnutí o stanovení 

dobývacího prostoru se uvede i termín započetí dobývaní výhradního ložiska/báňský zákon/

Jestliže návrh na určení nebo změnu dobývacího prostoru se týká zájmu chráněných podle 

osobitých předpisů přerokuje organizace, která má výhradní ložisko dobývat, podmínky 

stanovení dobývacího prostoru s orgány státní zprávy , s fyzickými a právnickými osobami, 

kterým příslušní ochrana těchto zájmu o obci , ve které se katastrální území s dotčeným 

územím nachází. Rozhodnutím o určení a změně dobývacího prostoru je rozhodnutím 

využitím území.

V rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru vymezí obvodní báňský úřad dobývací 

prostor a určí podmínky, kterými se zajistí vyřešení střetu zájmů v území a rozhodne o 

námitkách účastníků konaní. Organizace má právo nakládat s vydobytými nerosty výhradního 

ložiska, na kterém byl dobývací prostor určen.

4.1.    Důvod umístněni v dané lokalitě.

Žilinský  kraj  je  celkově  bohatá  země  na  ložiska  stavebního  kamene,  tyto  ložiska 

představuju hlavně dolomitické vápence a pískovce.  Surovinové zdroje  můžu sehrát  velmi 

významní  úlohu  pří  řešení  nejednoho  problému  ochrany  životního  prostředí.  Jedná  se 

o nerostné bohatstvo které ovlivňují životní prostředí (izolace prostředí, snižovaní energetické 

náročnosti, ... )

Potenciální zdroj ekologických surovin ztělesňuji samozřejmě kromě tradiční stavebné 

výroby i dolomity a vápence. Využívaní těchto surovin je v Slovenské republice hlavně pří 

úpravě  vod,  lesních  porostu  poškozených  kyselými  dešti.  Pomoci  neustálého  vývoji 

v technologii jako i v technickém vývoji se vytvářejí stále nové způsoby využití nerostných 

surovin. Ložisko Lietava – Drieňovica leží v katastrálních územích obcí Lietava /832 111/, 

Lietavská Lúčka /832 138/,  Lietavská Svinná/832 162/.  Všecky tito  katastrální  území leží 

v okrese Žilina /5 313/.příloze č.2.

Po  grafické  stránce  patří  ložisko  k Strážovským  vrchům  k jejím  nejsevernějším 

výběžkem. Výškový rozdíl je velký a pohybuje se od 395 mn.m. po 615 mn.m. Povrch ložiska 
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pokrývá  cca  plochu 75  ha  a je  poměrně  hustě  zalesněný.Zájmové  území  je  odvodňováno 

hlavně potokem Lietavka,  přetékajícím za severním okrajem ložiska a částečně i  potokem 

Svinianka, který teče za jižním okrajem ložiska. Oba potoky se vlévají do Rajčianky, která je 

přítokem  do  Váhu.  V okolí  ložiska  jsou  ojediněle  prameny  s puklinovým  nebo  suťovým 

charakterem. Množství vody závisí hlavně od atmosférických srážek.

Na  ložisku  byli  vypočtené  zásoby  kategorie  C2  v množství  45 536 750  tun  a 

prognózní zásoby v množství 103 786 192 t.  Zásoby byli  spočtené od úrovně 500 m n.m. 

Zásoby z etapy v roce 1964 nejsou uvedené v bilancích pro ložisko Drieňovica.

_______  Dotknuté katastrální území

_______    CHLÚ Lietava - Drieňovica

Obr.č7.  Mapa okolí se zakreslením chráněným ložiskovým územím Lietava-Drieňovica
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Obr. 8.: Vrcholy a hranice dobývacího prostoru v 1:5000

Dobývací prostor

(1) Dobývací prostor se určí na základě výsledků průzkumu ložiska podle rozsahu, uložení, 

tvaru a tloušťky výhradního ložiska se zřetelem na jeho zásoby a úložné poměry tak, aby 

ložisko mohlo byť racionálně vydobyté. Při určení dobývacího prostoru se vychází z určeného 

chráněného ložiskového území a musí se přihlédnout k dobývaní sousedních ložisek a na vliv 

dobývaní.

(2)Dobývací prostor může zahrnovat jedno nebo více výhradních ložisk, nebo pokud je to 

vzhledem na rozsah ložiska účelné, jen část výhradního ložiska.

(3)Dobývací prostor se určí na dobývaní výhradního ložiska určitého nerostu nebo skupiny 

nerostů. Současně se určí, které nerosty výhradního ložiska se budou dočasně ukládat. Pokud 

je oddělené dobývaní jiného nerostu nebo skupiny nerostů jinou organizací racionálnější, určí 

se na jejich dobývání osobitný dobývací prostor[2].
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Plošný rozsah CHLÚ Lietava Drieňovica činí 733 493 m2, území které jsem navrhla 

pomocí  dobývacího  prostoru  má  plošný obsah  591 216,02  m2  nachází  se  v katastrálních 

územích  Lietava,  Lietavská  Lúčka,  Lietavská  Svinná  a  leží  v Žilinském kraji.  Na  daném 

ložisku se nenacházejí žádné překážky, které by mohli stěžovat anebo zabraňovat případné 

těžbě. príloha.č.4

Vrcholy  souřadnic CHLÚ je uveden v tab. 1

Čísla 
vrcholu DP Y X

1 447170 1179082
2 447060 1179123
3 446642 1179136
4 446413 1179059
5 446033 1179014
6 446028 1178720
7 446051 1178720
8 446192 1178380
9 446283 1178380
10 446258 1178334
11 446418 1178201
12 446537 1178160
13 446680 1178214

Tab.1: body CHLÚ

Na  základě  dosavadních  zkušeností  ze  studia  Inženýrske  geodézie  a  Vzužívaní  zdrojů 

stavebnních nerostných surovin, jsem vyhodnotila tyto vrcholy dobývacího prostoru.

Čísla vrcholu 
DP Y X
1 446642 1179136
2 446028 1178720
3 446051 1178720
4 446192 1178380
5 447171 1179234
6 446867 1178359
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Tab.2: Nové vrcholy dobývacího prostoru výhradního ložiska

Plocha dobývacího prostoru je spočtená metodou odsunutím z mapy.

4.2. Průzkumné území Drieňovica

Na základě  platných  báňských  a  souvisících  předpisů  byl  podán  návrh  na  určení 

průzkumného území Lietava v roce 1995.

Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky, jako orgán příslušný pro řízení 

podle článku II. Odst. 1 písm. f, zákona SNR 435/1992 v znění pozdějších předpisů a § 46 

zákona č. 71/1967 Zb. o správném řízení určilo rozhodnutí  č. j. 3.3/18-96 průzkumné území 

Lietava.

Průzkumní území bylo určeno původně pro  cementáren Lietavská Lúčka, a.s. na provedení 

podrobného průzkumu výhradního nerostů a vápenců vhodných na chemicky- technologické 

zpracovaní. Plošný rozsah průzkumného území byl 1,15 km2. Geologické práce vykonávala 

dodavatelská  organizace  Nerast  ,  s.r.o  Žilina  ze  účelem  doověření   zásob.  Rozsah 

průzkumného území je znázorněn na mapové příloze v měřítku 1:25 000 je v příloze č.2., 

která je ověřená hlavním  důlnim měřičem.

Hranice dobývacího prostoru

(1) Hranice  dobývacího  prostoru  na  povrchu  se  stanoví  uzavřeným geometrickým 

obrazcem s  přímými  stranami,  jehož  vrcholy se  určují  souřadnicemi,  udanými  v  platném 

souřadnicovém systému. Jeho prostorové hranice pod povrchem se zpravidla stanoví svislými 

rovinami,  které  procházejí  povrchovými  hranicemi.  Výjimečně  se  tyto  prostorové  hranice 

mohou stanovit podle přirozených hranic. Dobývací prostor může být vymezen i hloubkově. 

[2]

(2) Obvodní  báňský  úřad  může  nařídit,  aby  hranice  dobývacího  prostoru  byly 

vyznačeny pomezními značkami na povrchu, popřípadě i v důlních dílech, zejména je-li to 

třeba v zákonem chráněném obecném zájmu nebo z hlediska chráněných zájmů vlastníků 

(správců, uživatelů) nemovitostí, které leží v hranicích dobývacího prostoru, anebo z hlediska 
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zájmů organizací, jejichž dobývací prostory sousedí. [2]

Stanovení, změny a zrušení dobývacího prostoru

         (1) Dobývací  prostor  a  jeho  změny  stanoví  obvodní  báňský  úřad  v  součinnosti  s 

dotčenými orgány státní správy, zejména v dohodě s orgány životního prostředí a s orgánem 

územního plánování a stavebním úřadem.

(2) Při stanovení zvláštního dobývacího prostoru (§ 25 odst. 3) musí být návrh na jeho 

stanovení  doložen  vyjádřením  organizace,  pro  kterou  již  byl  dobývací  prostor  stanoven. 

Pokud je to z hlediska hospodárného využívání, ekologických vlivů a bezpečnosti provozu 

nutné,  stanoví obvodní báňský úřad nezbytná opatření,  zejména pořadí a způsob vydobytí 

výhradních ložisek.

(3) V  rozhodnutí  o  stanovení  dobývacího  prostoru  se  uvede  též  termín  započetí 

dobývání  výhradního  ložiska.  Platnost  rozhodnutí  o  stanovení  dobývacího  prostoru  není 

časově omezena, pokud v rozhodnutí není stanoveno jinak.

(4) Obvodní báňský úřad může za podmínek podle odstavce 1 na návrh organizace 

nebo i z vlastního podnětu dobývací prostor změnit, jsou-li pro to závažné důvody z hlediska 

právem chráněného obecného zájmu.

(5) Jestliže  se  návrh  na  stanovení  nebo změnu dobývacího  prostoru  dotýká  zájmů 

chráněných  podle  zvláštních  předpisů,5-2)  projedná  organizace,  která  má  výhradní  ložisko 

dobývat,  podmínky  stanovení  dobývacího  prostoru  s  orgány  a  fyzickými  a  právnickými 

osobami, jimž přísluší ochrana těchto zájmů, v souladu s těmito předpisy. Tyto orgány, fyzické 

a právnické osoby jsou povinny své připomínky, požadavky a stanoviska uplatnit do jednoho 

měsíce u organizace, která o stanovení nebo změnu dobývacího prostoru požádala.

(6) Stanovení  a  změna  dobývacího  prostoru  je  i  rozhodnutím  o  využití  území  v 

rozsahu jeho vymezení na povrchu.6-2)

6
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(7) Organizace  může  smluvně  převést  dobývací  prostor  na  jinou  organizaci  po 

předchozím souhlasu obvodního báňského úřadu; ustanovení § 24 odst. 11 o tříleté lhůtě pro 

požádání  o povolení  hornické činnosti  zde platí  obdobně.  Převedení  dobývacího prostoru, 

doložené stejnopisem smlouvy, oznámí převádějící organizace obvodnímu báňskému úřadu.

(8) Obvodní báňský úřad za podmínek podle odstavce 1 dobývací prostor na návrh 

organizace  nebo z  vlastního  podnětu  zruší,  jestliže  dobývání  výhradního  ložiska  skončilo 

nebo bylo trvale zastaveno.

(9) Podrobnosti  o  návrzích  dobývacích  prostorů  a  o  postupu  při  jejich  stanovení, 

změnách,  zrušení  a  evidenci  stanoví  hlavní  báňský  úřad  obecně  závazným  právním 

předpisem.[2]

Řízení o stanovení, změnách a zrušení dobývacího prostoru

      (1)   Řízení o stanovení, změnách a zrušení dobývacího prostoru (dále jen „řízení o 

stanovení  dobývacího  prostoru“)  se  zahajuje  na  návrh  organizace,  vesnice,  v  které 

katastrálních územích se dobývací prostor nachází, anebo podnět obvodního banského úřadu. 

Návrh se doloží podle[2]:

a)  stanoviskem ministerstva  přislušního  podle  druhu nerostu,  najmě  z  hlediska  realizace 

surovinové politiky

b)  rozhodnutím o určení chráněného ložiskového území

c)  pŕíslušním báňským oprávněním,12a)

d)  doklady a dokumentací stanovenou prováděcími předpisy k tomuto zákonu,

e)  seznamem fyzických a právnických osob, které přicházejí v úvahu jako účastníci řízení a 

jsou navrhovateli známy,

        (2)  Obvodní báňský úřad může určit, že se k návrhu přiloží další podklady potřební na 

spolehlivé posouzení  návrhu,  najmě z hlediska ochrany a racionálního využití  výhradního 

ložiska, důsledků jeho dobývaní, jako aj z hlediska potřeb národního hospodářství a veřejných 

zájmu
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         (3)  Obvodní báňský úřad může začít řízení o určení dobývacího prostoru aj v případě, 

že nejsou k dispozici všechny doklady a dokumentace podle odstavce 1 písm. d) a e) a odst. 2. 

Současně  se  určí  organizaci  lhůta  na  doplnění  návrhu.  Jestliže  návrh  nebyl  doplněn  ve 

stanovené lhůty, obvodní banský úřad konáni a určení dobývacího prostoru

      (4)  Účastníky  řízení  o  stanovení  dobývacího  prostoru  jsou  navrhovatel,  fyzické  a 

právnické osoby, jejichž vlastnická práva a jiná práva k pozemkům nebo stavbám mohou být 

rozhodnutím  o  stanovení  dobývacího  prostoru  přímo  dotčena,  obec,  v jejímž  územním 

obvodu se dobývací prostor nachází.

         (5)  Obvodní báňský úřad oznámí zahájení řízení o stanovení dobývacího prostoru 

dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení nejpozději 7 dní před 

ústním  jednáním  a  nařídí  ústní  jednání  spojené  zpravidla  s  místním  šetřením.  Současně 

upozorní účastníky, že své připomínky a návrhy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, 

jinak k nim nemusí  být  přihlédnuto.  Orgány,  které  se  k  návrhu na stanovení  dobývacího 

prostoru vyjadřovaly podle zvláštních předpisů,11) se již k řízení nepřizvou.

            (6) Dotčené orgány státní správy oznámí svá stanoviska ve lhůtě, kterou určí obvodní 

báňský úřad a která nesmí být kratší než 15 dní, jinak k nim nemusí být přihlédnuto. Jestliže 

některý z orgánů státní správy potřebuje na řádné posouzení návrhu delší čas, obvodní báňský 

úřad na jeho žádost stanovenou lhůtu před jejím uplynutím přiměřeně prodlouží.

            (7) Zahájení řízení o stanovení dobývacího prostoru, jestliže se týká rozsáhlého území, 

oznámí  obvodní  báňský úřad účastníkům řízení  veřejnou vyhláškou nejméně 15 dní  před 

ústním  jednáním.  Zahájení  řízení  oznámí  obvodní  báňský  úřad  veřejnou  vyhláškou  i  v 

případě,  že  mu  účastníci  řízení  nejsou  známi.  Při  oznámení  zahájení  řízení  veřejnou 

vyhláškou se postupuje obdobně jako při územním řízení podle zvláštních předpisů.14)

         (8) Obvodní báňský úřad v řízení o stanovení dobývacího prostoru posoudí návrh 

především z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a jeho důsledků; přitom posoudí, 

zda  je  návrh  v  souladu  s  rozhodnutím o  stanovení  chráněného  ložiskového  území  a  zda 

vyhovuje všeobecným technickým požadavkům pro výstavbu dolů nebo lomů a požadavkům, 

které stanoví zvláštní předpisy pro ochranu chráněných zájmů.11)

1

1
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          (9)   Obvodní  báňský úřad v řízení  o  stanovení  dobývacího  prostoru  zabezpečí 

stanoviska dotčených orgánů státní správy a posoudí připomínky a návrhy účastníků.

          (10)  V rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru vymezí obvodní báňský úřad 

dobývací prostor a stanoví podmínky, kterými se zabezpečí zákonem chráněné obecné zájmy 

v území, a rozhodne o námitkách účastníků řízení.

(11)  Stanoviska, rozhodnutí, doklady a dokumentace a seznam fyzických osob a 

právnických  osob  podle  odseku  1  písm.)  až  c)  se  nepřekládají,  pokud  řízení  o  zrušení 

dobývacího prostoru se začalo rozhodnutím obvodním báňským úřadem

Evidence

(1)Evidence  osvědčení  o  výhradním  ložisku  vede  Ministerstvo  životního  prostředí 

Slovenské republiky

(2)Evidence chráněných ložiskových území vede obvodní banský úřad

(3)Evidence  dobývacích  prostorů  a  jich  změn  vede  obvodní  baňský  úřad  v  knihách 

dobývacích prostorů. Souhrnů evidencí dobývacích prostorů vede Hlavní baňský úřad

(4)Souhrnů  evidenci  zásob  výhradních  ložisek  a  bilanci  zásob  nerostů  Slovenské 

republiky vede Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky

(5)Orgány uvedené v odst. 1 až 4 umožní nahlédnout do evidence, případně poskytnou z 

této  evidence potřební  informace anebo výpisy právnickým a fyzickým osobám, které 

prokážou, že jich potřebují na plnění svých povinností anebo na uplatňovaní a ochranu 

svých práv, Nedoknute zůstávají předpisy o ochraně státního, hospodářského a služebního 

tajemstva. 14a)

(6)Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky podrobněji ustanoví všeobecně 

závazným právním předpisem vedení evidence zásob výhradních ložisk.
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5.    Geologie širšího okolí a vlastního ložiska

5.1.     Geologie širšího okolí ložiska

Ložisko Drieňovica se nachází v nejsevernějších částích pohoří Strážovské vrchy. Na 

geologické  stavbě  širšího  okolí  ložiska  Drieňovica  se  podílejí  geologické-tektonické 

jednotky[1]:

1. Krystalinikům Malé Fatry

2. Mladopaleozoický obal jádra Malé Fatry

3. Mezozoikum

a) križňanský příkrov

b) chočský příkrov

c) bradlové pásmo

4. Centrálno – karpatský paleogén

5. Kvartér

Přímý  vztah  k lokalitě  Drieňovica  má  jen  jednotka  mezozoika  -    križňanský  příkrov, 

centrálno – karpatský paleogén a kvartér.

1. Mezozoikum
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    a) krížňanský příkrov

K nejznámější  sérii  krížňanského  příkrovu  se  řadí  zliechovská  série,  která  tvoří  aj 

rozšířený okolí ložiska Drieňovica svými vrchními členů. Križňanský příkrov tu prezentuje 

nezávislý blok, který je nepravidelného tvaru směru SV-JZ a v obklopení kterého vystupuje 

centrální – karpatský paleogén[1].

Rozvoj triasových části je v podstatě rovný vývojem belanských série. Rét představují 

tmavé  vápence,  lumachellové  vápence,  tmavosivé  břidlice.  Přírodně  je  ostře  vymezená 

hranice  rétu  a  hettangu,  který  je  ve  vývoji  šedých  písčitých  krinoidových  vápenců  a 

břidličnatých slínitých vápenců. Střední a vrchní lias má typický vývin skvrnitých slínitých 

vápenců,  tzv.fleckenmerglovej  facie.  Doger  a  malm  zastupují  deskovité  rohovcové 

radiolariové vápence a radiolarity s tenkými polohami slínitých vápenců a jílovců.

Mohutní 300 – 400 m mocní komplex titonu – neokomu představují sivé slínité vápence a 

sliene,  které možná na báze fauny podrobně členit  na titon – beriaské vápence, neromské 

slínité vápence a sliene a na barrem – aptské sliene a organodetritické vápence.

Pro severní úsek Strážovských vrchů je typický aj obrovský vývoj albu až cenomanu, který je 

zastoupení  zvrstvím  šedých  slín  až  slínitých  břidlic,  šedých  až  modrošedých  písčitých 

vápenců a pískovců flyšového charakteru. Často mají hieroglyfy na vrstevních plochách[1].

      b) chočský příkrov

V rozšířeném okolí  ložiska  Drieňovica  vystupuje  chočský příkrov  v podobě 

menších bloků severních výběžků Strážcovských vrchů.

2. Centrálně – karpatský paleogén

V bezprostředním okolí  ložiska  se  nachází  centrálně  –  karpatský  paleogén  v dvou 

souvrstvích:

a) Slepencové souvrství / súľovské slepence/, které prochází laterárne i vertikálně do 

druhého typu. Slepencové souvrství se morfologicky vyznačuje vývojem kulisových tvarů. 

Jde o světlosivé, namodralé, místami aj červené slepence a mocnosti jeden až desítky metrů. 

Vrstevnatost  je  nezřetelná.  Valúnový  materiál  tvoří  převážně  dolomity,  ojediněle  jsou 

vápence. Slepence vyplňují deprese predpaleogenneho podloží.

b)  Jílovité  –  pískovcové  souvrství,  tvoří  převážnou  část  v předmětné  oblasti.  Toto 

souvrství  má  flyšový  vývoj.  Vyskytuji  se  v něm  aj  vložky  pestrých  vrstev,  karbonátové 

slepencové brekcie s numulitmi a tiž aj útesové vápence.
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3. Kvartér

V oblasti  lokality  je  kvartér  zastoupený  suťmi,  svahovými  a  písčitými  hlínami, 

dejekčními kužely, štěrkovými tarasami a výplňku aluvialnych nív.

5.2.    Tektonické poměry horninového okolí

Širší okolí je po tektonické stránce komplikované. Križňanská jednotka v nejbližším 

okolí  zkoumaného  území.  Drieňovica  je  zastoupená  křídou  v tzv.  antiklinále  Skaliek. 

V nadloží této križňanské jednotky jsou lokálně zachované bazálně části chočské jednotky, tj. 

aniské vápence a ladinské dolomity, hlavně v poklesových častých ohraničených příčnou a 

pozdĺžní tektonikou[1].

Križňanský příkrov v širším okolí Drieňovica tvoří tři pruhy. Nejjužnejší leží přímo 

v nadloží jádra a vyznačuje se úplností sérii. Střední pruh představuje vlastní zájmové území, 

je  reprezentovaný  souvrstvím  neokomu,  aptu  a  albu.  Tento  pruh  tvoří  brachyantiklinálu, 

ohraničenou na jihu systému rajecko – teplických zlomu a na východě systémem příčných 

zlomu. Severní pruh križnanskej jednotky vystupuje jižně od Žilinské poruchy a pro účely 

průzkumu je mimo zájmu[1].

Chočský  příkrov  v nadloží  středního  pruhu  križnanského  příkrovu  se  vyznačuje 

jednoduchou stavbou.

V nadloží križnanského příkrovu dál vystupuje transgresivný paleogén a v širším okolí 

bradlové  pásmo.  Složitostí  geologické  stavby  zkoumaného  území  je  podmíněná  účinkem 

vícerých fáz horotvorných pochodů.

5.3.    Geologie vlastního ložiska

Podrobný  geologický  průskům na  ložisku  Lietava  –  Drieňovica  byl  zaměřený  na 

detailnější pověření zásob cementářské suroviny, vyčíslení dopoval v kat. Z3 a převod časti 

zásob do vyšších kategorií  Z1 a  Z2 v množství  minimálně 100 mil.  tun.  Ověřovaná bolo 

zliechovské  souvrství  križnanské  jednotky,  v stratigrafickém rozpětí  neokomapt,  alb,  teda 

krizové souvrství. Průzkům měl být realizován 19 vrty a mocnostech 40 – 180 m, s celkovou 

metráží  2165  m.  Na  požadavku  investora  byli  odvrtané  jen  3  vrty  a  průskům bol  zatím 
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ukončen.  Prezentujeme  tedy  kromě  starších  výsledků   hlavně  z roku  1975  len  výsledky 

z těchto díl[1].

5.4. Popis hornin na ložisku

Oblast ložiska Drieňovica je budovaná zliechovskou sérií krížňanského příkrovu, jeho 

středním pruhem antiklinál Skalek stratigrafického rozsahu neokom až alb. V bezprostředním 

okolí dál vystupuje transgresívní paleogén súľovského typu a kvartér.

Spodní křída – neokom až apt

Toto souvrství spodní křídy na ložisku Drieňovica bylo předmětem průskůmu, jako 

základné složky. Je reprezentované slínitými vápencami a polohami slínů, organodetrickými a 

slabě písčitými vápenkami a ojedinělými rohovcami. Stratigraficke rozpětí těchto hornin je 

podle předcházejících poznatků a výbrusového materiálu z etapy VP 1976 hauteriv až apt, 

pričem převážná část ložiska patří vrchnému hauterivu.

Slínité vápence

Jsou to  převážně  lavicovité,  ojediněle  aj  deskové,  jemnozrnný syenite  vápence  do 

mocnosti  lavic  30  cm.Mají  šedou   tmavošedou,  modrošedou,  zelenošedou,  hnědošedou a 

ojediněle  aj  narůžovělou  barvou.  Vzájemné  přechody  jsou  pozvolné,  barva  se  mění 

nepravidelně. Velmi často se vyskytuje flekatost/fukoidy/, která má nepravidelný tvar, tmavší 

barvu, oproti okolní hmotě poměrně ostré ohraničeni. V slínitých vápencích jsou velmi časté 

žilky,  které  často  procházejí  do  shluku  o  rozměrech  v průměre  až  10  cm.  Lom slínitých 

vápenců je lasturnatý, hladký. Po navětraní majou šedou a bělosivou patinu. Odkryvy jsou 

poměrně zřídkavé a na povrchu se nacházejí hlavně drobné úlomky hornin. Které málokdy 

překračují velikost 0,5 m.

Slínité vápence jsou převrásnené a stylolitické. Jádro je silně rozpukané, pričem ale 

nepozorovat významnejsi systém puklin. Na puklinách jsou často tmavošedé až černé ohlazy 

vlivem tektoniky. Ojediněle bili zjištěné aj slínité vápence s velmi hustou síti žilek kalcitu, 

které  možno  potom  interpretovat  za  tektonickou  brekcií.  Slínité  vápence  jsou  často  tiž 

zbridličnatele. Tito typy mají hlavně zelenošedou barvu.

Narůžovělé  slínité  vápence  jsou  velmi  zřídkavě.  Tvoří  nepravidelné,  málo  mocné 

polohy.  Podle  organických  zbytků  určovane  v roce  1964  i  v roce  1976  je  převážná  část 
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souvrství vrchní hauteriv, pričem celkový stratigrafický rozsah slínitých vápenců je hauteric 

až apt.

Slínité  vápence  strukturní–  geneticky odpovídej  mikrotom,  fosiliferným mikrotom, 

volně vloženým mikrotom z kterých z kterých poslední dva převládají.

Z akcesorických minerálů se vyskytuje křemen/velkost 0,01 – 0,05/.  Pyrit,  limonit, 

sporadicky oxidy Mn. Uloženi slínitých vápenců a jich vývoj je místami dobře pozorovatelný. 

Směr vrstev je S-J, sklon 30°. Celkově se však dají úložné poměry těchto vápenců merit jen 

zřídkavě. Souvrství neokom-aptu je silně převrasnené.

Slínité vápence mají následovně průměrné chemické složení

SiO2 13,80%

Al2O3 3,30%

Fe2O3 1,70%
Cao 43,10%
MgO 1,40%

Tab. 3: Průměrné chemické složení vápenců VP z roku 1976

Změny chemického složeni jsou dány rytmickým střídáním lavic slínitých vápenců, tenkých 

vložek slín, samotnými změnami slínitých vápenců, hlavně obsahu jílovité složky.

Slíní

Vystupujou v podobě tenkých poloh mezi lavicemi slínitých vápenců a nepřesahujou 

mocnost  5  cm.  Obyčejně  jsou  však  ještě  menší  mocnosti.  Jsou  šedé,  zelenośedé  barvy, 

jemnopisčité, tenkolupenité. Samostatně nebyli vyčleňované a jich chemizmus je zahrnuty ze 

slínitých vápenců. Zastoupeni asi 3%. Stratigraficky jich zařaďujeme do hauteriv – aptu[1].

Organodetritické a slabopísčité vápence

Tito  horniny  se  na  ložisku  Drieňovica  vyskytuji  poměrně  ojediněle.  Tvoří 

nepravidelné polohy mocné až 10 – 15 m. Jsou to převážně tmavošedé až modrošedé vápence. 

Vyznačuji  se  oproti  slínitým vápencům větší  tvrdosti,  rozdílnou barvou a hrubší  zrnitostí. 

Ojediněle se vyskytuju aj menší, černošedé rohovce v průměre 3 – 5 cm. Jich zastoupeni je 

však nepodstatné.  Vrstevnatost  těchto vápenců je nezřetelná.  Organodetritické,  anebo taky 

mikroklastické vápence jsou propletené nepravidelnou síti bílého sekundárního kalcitu a jich 

shluku.  Při  nevětraní  mají  drsný  povrch,  šedou  až  hnědošedou   barvu.  Morfologicky  se 
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samostatně neprojevují[1].

Struktura  těchto  hornin  je  organodetriticka.  Z organizmů  jsou  zastoupené 

rekrystalizované  články  krinoidov,  jehlice  houbiček,  měchovky,  kalcifikované,  radiolárie, 

úlomky lamelimeň / 0,2 – 0,4 mm/ , minerály jsou zastoupené oxidmi Fe, Mn. Tito vápence 

zařaďujeme podle strukturní – genetické klasifikace mezi nevytříděný biosparit, fosoliferný 

biosparit a napechovaný biomikrit[1].

Po chemické stránce jich možno charakterizovat následovně :

SiO2 18,98 -23,18  %

Al2O3   2,53 -  4,61  %

Fe2O3   1,26 -  2,25  %

CaO 38,44 – 40,30 %

MgO   1,54 -   2,44  %

Tab.4: Chemické složení organodetritických a slabopiesčitých vápencu.

Stratigraficky zařazujeme organodetrické až slabopísčité vápence do barrem – aptu

Alb

V tektonickém styku vystupuje na západnem okraji ložiska alb križňanského příkrovu, 

zastoupený  souvrstvím  śedých  až  modrošedých  břidlic,  jílovců,  písčitých  vápenců  a 

sľudnatých pískovcov. Na vrstevních plochách SS časté hieroglyfy.

Na povrchu jsou břidlice, jílovce rozvětrané, vyskytuju se však aj výraznější odkryvy/

mimo  mapy  oblasti/  a  dobře  viditelnou  vrstevnatou,  lupenitým,  anebo  tenko  deskovitým 

rozpadem.

Pískovce,  sludnate  Pískovce  a  písčité  vápence  tvoří  polohy  mocně  az10-20  cm, 

ojediněle  aj  víc.  Jsou  převážně  šedé,  modrošedé  barvy  a  tenkými  žilkami  sekundárného 

kalcitu, po ovětraní a zrzavohnědou nebo šedou patinou. Výrazné odkryvy se nevyskytuju, 

úlomky jsou rozbrusene na povrchu, hlavně orné pudě.

Po chemické stránce možno albske horniny charakterizovat následovně:

SiO2 29,20%
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Al2O3 8,50%

Fe2O3 3,90%

CaO 27,90%

MgO 2,00%
Tab.5: Chemické složení albských hornin

Celé souvrství albu je silně provrásnené, strmě uložené. Směr vrstev je generálně SV – JZ se 

sklony 80° až 25°.  Alb bol  zachycený ve vrtoch,  šachtici  a rýhách ležících mimo oblasti 

bývalého výpočtu zásob.

Paleogén

Samostatným stratigrafickým členem je transgresívní souvrství paleogénu súľovského typu. 

Vyskytuje  se  na západ od ložiska  Drieňovica  v oblasti  zroucenín  hradu Lietava  a  při  vsi 

Lietava  /  mimo  geologické  mapy  ložiska/.  Tvoří  morfologicky  výrazné  soutěsky. 

Z ložiskového hlediska je  bezvýznamný,  Jsou to  světlé  slepence tvořené hlavně valúnami 

vápenců a dolomitů triasového veku.

Kvartér

V ložiskové  oblasti  je  kvartér  reprezentovaný  v zásadě  dvěma  typy.  Prvý  typ 

představuje  málo  premistněné  produkty  větraní  vlastního  ložiska.  Druhý zahrnuje  hlavně 

heterogenní  usazeniny  aluvia  potoku  Svinianka,  Lietavka  a  řeky  Rajčianka,  dál  dejekční 

kužele, hlíny a štěrkové terasy. Z ložiskového hradiska je významný len prvý typ kvarteru, 

který pokrývá celou plochu ložiska v nerovnoměrné mocnosti. Mocnost skrývky varíruje od 

0,5 m do 3 m. V zásadě však lze i skrývku považovat za surovinu, protože se jedná jen o 

rozvětrané a zahliněné slínité vápence. Produkty větraní jsou gravitačně anebo soliflukční, 

přemistnení  na  krátkou  vzdálenost.  Na  strmých  svahách  je  mocnost  kvarteru.  Vplyvem 

rozvětráni se ložisko značí nedostatkem odkryvu.

Druhy typ kvarteru je z hlediska ložiskového bezvýznamný. Štěrkové terasy se nacházejí ve 

vychodné části ložiska, ale mimo zásob.
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5.5. Popis těles ložiska

Ložisko  Drieňovica  tvoří  samostatný  hřeben,  oddělený  na  severu  údolím  potoka 

Lietavka. Hranice ložiska na severe tvoří vrstevnice 400 m n. m.,na jihu, západe a východe je 

extrapolovaná anebo interpolovaná od vrtu V-49, V-1, V-10,V-8,V-7,V-6 a V-5

Mocnost ložiska je maximálně 200 m. Jeho podloží není hloubce ověřené, ale předpokládáme, 

že vhodná surovina se nachází i pod bázi 400 m n. m. Vrty z roku 1954 / V-49/ a z roku 1964 / 

V-1, V-2,V-3,V-4/ se realizovali len na 425 m n. m. Velkost ložiska je cca 800x800 m a tvarem 

je nepravidelný mnohoúhelník. [1]

Ložisko  je  budované  převrásneným  souvrstvím  slínitých  vápenců  /  ve  výrazné  převaze/ 

Slínmi a organodetrickými vápenci neokom – aptu. Generální směr vrstev je S-J s měnicími 

se sklonami od 30°do80°.

Polohy slín jsou vzhledem na mocnost slínitých vápenců zanedbatelné. Aj vložky a 

čočky organodetritických vápenců a slabopisčitých vápenců jsou zastoupené podřadně.

Jich mocnost může však dosáhnut aj 15-20m. Vzhledem na jich chemickou charakteristiku, 

nepovažujeme  jich  za  škodlivinu.  Skrývkou  je  na  ložisku  mocný  od  0,5  do  3,0  m. 

Reprezentuju jí produkty zvětrávaní podložných slínitých vápenců. Mimo humusové vrstvy je 

možné skrývku zpracovávat. Mimo humusové vrstvy se proto povazuje za surovinu. [1]

Sekundární změny na ložisku jsou pouze původu zvětrávacími, ojediněle se zaznamenalo aj 

hlubší zahlinění / vrt V -10 z roku 1976 /připadne drobné kaverny. Celkově je však ložisko 

silně tektonicky postihnuté.

Geneze ložiska

Jde  o  sedimenty  hlubšího  mora  s rytmickou  pulzací  dna  a  variabilním  přínosem 

metrického materiálu. Střídaní vrstev slínitých vápenců a slín naznačuje pravidelně lokálně 

změny prostředí sedimentární pánve. Vodní prostředí se dal vyznačovalo slabou dynamikou, 

tedy nedocházelo pohybům vody k vyplavovaným nejjemnějšího vápnito – jílovitého kalu / 

mikriti /.

V apte docházelo k zvýšenému přínosu detritického materiálu, splytčení mora na lokálních 

eleváciech a vzniku slabopisčitých a organodetritických vápenců. Účinky silnějšího pohybu 

vod se po strukturní stránce projevuju vznikem biosparitov až biomikritov.[1]

V albě se sedimentační podmínky změnili.  Došlo k prohĺbení moře, usazovaní detritického 

materiálu flysoidného charakteru.
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Sekundárné   změny  na  ložisku  se  dotýkají  jen  fyzikalnemechanických  vlastnosti 

v souvislosti  s převrasnením.  Na  povrchu  došlo  k rozvětrávaní  a  zahlinění,  lokálně  aj  do 

hlubších  partii.  Plastické  členy  /alb/  jsou  detailně  převrasnene,  slienite  vápence  často 

zbridličnatele, rozpukané, se stylolitickými plochami a ojediněle až brekciovitými polohami / 

tektonické brekcie/, vyhojené sekundárným kalcitom. [1]

Tektonické poměry

Po  tektonické  stránce  je  ložisko  Drieňovica  komplikované.  Ložisko  je 

charakterizované  průběhem  antiklinály  s osou  přibližně  paralelnou  s průběhem  hlavního 

hřebene Drieňovice, komplikované mladšími zlomy, hlavně popaleogenných dislokácii. V této 

souvislosti možno tež předpokládat, že jde o čelnou část příkrovu, tvořenou digitacemi. [1]

Výraznější dislokace / listene aj předpokládané/ jsou zohledněné v geologické mapě. 

Nejvýraznější  zlom je  v  směru  S-J  až  SV-JZ a  odděluje  ložisko  od  souvrství  albu.  Táto 

dislokace  je  však  přerušená  dílčími  pozdloužnými  zlomy generálního  směru  SV-JZ.  Styk 

neokom – aptu a albom je zvýrazněný i  v důsledku rozdílných fyzikálně – mechanických 

vlastnosti  obou  se  souvrstvím.  Sklon  dislokace  je  k východu  pod  uhlem cca  80°.  Příčné 

poruchy mají podle nových předpokladů svislý průběh. [1]

Další výraznou poruchou předpokládáme na východním ohraničení masivu Drieňovica 

na  styku  a  paleogennou  vyplní  Žilinskej  kotliny  /S-J,V-Z/.  Aj  v údolí  potoků  Lietavka  a 

Svinianka. Aj v samostatném ložisku předpokládáme zlomy v průběhu S-J a SV-JZ

5.6. Cíl podrobního průzkumu

Cílem pohrobního průzkumu na daném ložisku Lietava-Drieňovica bylo doověřovaní zásob. 

Dalším úkolem bylo  doověření  vhodnosti  suroviny pro výrobu cementu  pro  firmu  Czech 

Stone  Cluster,  a  pro  výrobu  cementu  různých  pevnostních  zložek,  zjištění  vhodných 

podmínek,  aby  bolo  možné  vyrobit  co  nejkvalitnější  cement.  Pokud  v budoucnu  bude 

realizovaná  různé  investice,  navrhla  jsem ověření  minimálně  100  mil.  tun  průmyslových 

zásob. Podstatně je ze se jedná o průzkum ložiska, které nebylo doposud taženo, kde si liší 

surovina od suroviny těžené v ložiskách Polomec a Zabukovinské, kde jsou tvořené většinou 

surovinami puchovské sliene.
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V daném ložisku byly odebrané vzorky z vrtných jader, které byly odebrány ručním dělením 

vrtního jádra. Alikvotní část  byla odevzdaná laboratoři  a zbytek byl  vkladen jako hmotná 

dokumentace. V daných složkách bylo úlohou zjistit obsah CaCO3. Po různých kontrolních 

rozborech  bylo  zjištěno  ze  kvalita  rozborů  vyhovuje  platným  předpisem  pro  hodnocení 

chemických rozboru.

6. Hydrogeologie širšího okolí a vlastního ložiska
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6.1. Hydrogeologie širšího okolí

Neposlední  vztah  k ložisku  a  možnost  přímého  a  nepřímého  hydrogeologického 

ovlivňovaní zájmové oblasti mají následovně geologické komplexy :

-mezoikum

-centrálnokarpatsky paleogen

-kvarter

Rychlejší  a  kvalitnější  cirkulaci  podzemní  vody  podmiňuje  obsah  karbonátové  složky. 

Mezoicke  komplexy  karbonateveho  typu  na  jich  oběh  jsou  nejvhodnější  bohatý  obsah 

podzemní vody. Jako podzemní nádrže slouží menší krasové fenomény, které se tu nacházejí 

v nemalém počtu.

Z centálnokarpatského paleogénu lovcovo-pieskovcové souvrství  flyšoidného typu s malou 

propustností svojí uložením bráni vyšší infiltraci i vlastnímu oběhu. Slepencové a pískovcové 

souvrství  jsou  propustné  po  puklinách,  nejvíc  v zóně  zvětrávaní.  V styku  s mezoikum 

můžeme ocakovat větší zvodnanost. [1]

6.2. Hydrogeologie vlastního ložiska

Daná ložisková oblast Drieňovica je ohraničená vodnými toky z troch stran. Lietavka 

a Svinianka se vlévají do Rajčianky tito dva toky ohraničuju severní část ložiska.Vodní tok 

Rajcianka určuje výši místě erozně bázi – 400 m n. m.

Z litologického hlediska geologickým prostředím jsou převážně vápence s tenkými polohami 

slín a čočkami organodetrickych vápenců a písčité vápence až pískovce s polohami písčitých 

břidlic až břidlic.  Prostředí s puklinovou propustností  může byt  doplněna aj  o propustnost 

v směre zvrstvení, popřípadě břidličnatosti. Vytvářejí se lokálně skrasovatení, které nemůžou 

vplývat  na hydrogeologickou situaci.  Podzemní voda,  která  se  nachází  v lokalitě  je zčásti 

infiltrována vlastním povrchem, avšak od koty Strážna je velká část podzemní vody přivádená 

do  západního  směru.  Výškový  rozdíl  mezi  západním  ohraničením  a  ostatním  stranám 

vykazuje přes 100 metrovou diferenci. [1]

Klasifikační faktor Struční charakteristika St.klas
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if.
Vztah ložiska k 

atmosferickym srážkam, 
povrchovým vodám a 

místne erózni báze

Ložisko se nacházi nad a v urovni místne 
erózní báze 1 - 2

Petrografické a 
hydrogeologické vlastnosti 

hornin ložiska a okolí

V ložisku převlása puklinová propustnost, 
slabé zkrasovatelnost karbonatov, horniny 

jsou propustní
2 - 3

Tektonické poměry okolí 
ložiska a ložiska

Nejsou známe žádne vyznačené 
tektonecké poruchy, které by v ložiskách 

vedli vodu
1

Existence minerálnich vod a 
prameništ pitné vody

Těžba nemuže ovlinvit žadné minerálni 
prameny 2 - 3

Inž. - geolog. Poměry 
vlastnosti hornín při styku s 

vodou

Karbonátové horniny jsou poměrne stale, 
rozpadavé jílovcové komplexy mužu při 

styku s vodou menit konzistenci

2 - 3

Celková klasifikace Ložisko má jednoduche až středně obtížne 
hydrogeologické poměry 2

Tab.č.6: Hydrogeologická charakteristika

2009/2010 32



Bc.Martina Buková : Návrh na určení dobývacího prostoru Lietava dle platné legislativy 
Slovenské republiky

7. Závěr :

Daná  diplomová  práce  je  zaměřená  na  využití  významného  výhradního  ložiska 

stavebních  nerostných  Surovin.  Táto  problematika  není  problémem  jenom  v  Slovenské 

republice, ale zatěžuje problémem celou evropskou unii.

Diplomová práce je rozdělena do víc tematických celku. V úvodní časti je popsaný proces 

určovaní dobývacího prostoru, který trvá od roku 1998. Pro celý proces zpracovaní jsem 

používala  závěreční práce, které řešili tento problém už pár roků přede mnou pro společnost 

Lietavská Lúčka.

V druhé a třetí kapitole jsou zpracované základní údaje o ložisku a celý proces legislativy, 

podle kterého je dobývací prostor určen. Podrobně popsaná surovina, která je výsledkem 

dobývaní v dané lokalitě, jsou zde uvedeneny také okolní společnosti,  které se zaobírají 

zpracováním surovin

V dalších kapitolách jsou rozebraný geologické tak jako i hydrogeologické poměry, 

které byli vykonané na daném území.

Hodnocení vplyvu na životní prostředí z hlediska geologie a hydrogeologie je popsán v 

posledních kapitolách.

Jsem přesvědčená, že ložisko bude v budoucnosti racionálně využito. V oblasti 

geologických prácí navrhuji pravidelné vykonávaní a vyhodnocovaní těžebního průzkumu za 

účelem podobných analýz.
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