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Problémy Piešťanskej termálnej oblasti 

AUGUSTÍN REBRO 

Les problémes de la region thermale de Piešťany 

Ľauteur décrit les résultats des études sur les problémes de la región thermale de Piešťany. 
Cette region était influencée aussi par la construction du barrage de Madunice. On présente 
une description étendue des conditions hydrologiques et en merne temps aussi ľuifluence du 
barrage de Madunice sur le phénoméne thermal entier et sur la formation du pélolde curatif 
„Boues de Piešťany". , 

On suppose que le thermosiphon se trouve dans la profondeur de 2000 m et que le degre 
géothermique est de 30 m/l °C. Ľauteur présente les conditions des ingérences de sécurité pour 
la region balnčaire et aussi pour le développement du péloide, baigné par le bras de la riviére 
Váh Dans la region de ľíle balnéaire de Piešťany on créa un laboratoire naturel, qui est 
dans un sense entouré, permettant de changer, éventuellement de modifier les différents procédés 
et de les completer par les ingérences artificielles. 

Sírovodíkové termálne vody v Piešťanoch sú známe ako liečebný prostriedok 
takmer na celom svete a tak isto aj sírny peloid zv. Piešťanské bahno. Otázka 
genézy týchto vôd i peloidu už dlhé roky zamestnáva našich popredných hydro
geológov' a balneológov. Z minulosti poznáme viacero pokusov o vysvetlenie 
pôvodu teriem i liečivého bahna, ale tieto vysvetlenia sú neadekvátne (WER
NHER, 1551: BROWNE, 1585; TORKOS, 1652; KNETT, 1898 atd.) Syste
matickejšie sa hydrogeologickými a balneologickými pomermi piešťanskej žrie
delnej oblasti baoberaii HYNIE (19271966) , MAHEL (1950), DOVOLIL 
(19551966) . 

V súčasnosti prebieha v piešťanskej termálnej oblasti rozsiahly hydrogeolo
gický prieskum, ktorý sa uskutočňuje nielen z hľadiska genetického, ale aj z hľa
diska ochrany žriedla v spojitosti s vplyvmi vodného diela Madunice. 

Jednotlivé otázky geologické, hydrogeologické a geochemické z termálnej ob
lasti Piešťan sú podrobne rozpracované v prácach uvedených autorov (Hynie, 
Maheľ, Dovolil) a v čiastkových správach IGHP, n. p., — závod Žilina. 
V predkladanom príspevku sa obmedzím iba na náčrt hydrogeologických pome
rov tejto oblasti, stručne rozoberiem otázku vplyvu vodného diela Madunice na 
celý termálny fenomén a budem sa — zasa iba stručne — zaoberať aj otázkou 
liečivého peloidu ..Piešťanského bahna". 

1. Hydrogeologické pomery termálnej oblasti Piešťan. 

Piešťanská termálna oblasť je na úpätí juhozápadných svahov pohoria Po
važský Inovec vo výbežku Podunajskej nížiny. V žriedlovej štruktúre tejto oblasti 
majú veľký význam sedimentárne horniny juhozápadných svahov uvedeného po
horia a tektonické obmedzenie tohto pohoria na styku s vážskou depresiou. 

Podľa MAHELA žriedlovú štruktúru tvorí termisifón. Jeho zostupným rame

283 



nom sú mezozoické sedimentárne horniny obalovej série jadra Inovca (triasové 
vápence a dolomity) a výstupným ramenom zlomy. Ide predovšetkým o staršie 
pozdĺžne (kátlovský), približne v smere SV —JZ a ďalej o mladšie priečne zlomy 
(JV—SZ), ktoré najmä v miestach, kde sa pretínajú, vytvárajú optimálne pod
mienky pre výstup teriem až na povrch. Toto sa uplatňuje hlavne v juhovýchod
nej časti Kúpeľného ostrova a v priľahlých úsekoch Obtokového ramena, resp. 
jeho ľavého brehu. 

Chemický typ piešťanskej termy — sírovodíková (sidrovcová) — predpokladá 
infiltráciu i obeh vo vápencových a dolomitických horninách (Ca, Mg, HCO3). 
Podľa MAHEĽA, sírany, ktoré majú vysoké percentuálne zastúpenie (60 mval/%), 
možno pripísať styku s podložnými lagunárnymi sedimentami, werfénskymi brid
licami. 

I ked táto skutočnosť nie je dosiať úplne dokázaná, prijíma sa všeobecne. 
Podľa toho infiltračná oblasť piešťanských teriem nachádza sa na svahoch Inov
ca, a to východne až južne od Piešťan v miestach, kde vychádza na povrch oba
lová séria a priepustnejšie horniny krížňanského príkrovu. Je to v miestach od 
osady Gonove lazy na západ cez „Fabriku" v dolinke potoka Striebornica a od
tiaľ na juh až do blízkosti osád Ardanovce a Šalgovce. Z krížňanského príkrovu 
treba uvažovať s dolomitmi a vápencami od obce Banka na juh. Pritom nemožno 
vylúčiť ani možnosť participovania podzemnej vody z hornín chočského príkrovu 
v okolí Modrovej, Z infiltrovanej vody sa iba časť zapája do hĺbkového obehu. 
Väčšinu vôd v plytkom obehu odvodňujú povrchové pramene, resp. povrchové 
toky. 

Zostup infiltrovanej vody sa predpokladá do hĺbky cca 2000 m — podľa 
geometrického stupňa 30 m/l °C i podľa sklonu zvodnených vrstiev zostupnej 
vetvy termosifónu. 

Výstupné cesty termálnej vody sú komplikované. V mezozoických horninách 
sú pomerne priame, ale veľmi obmedzené (podľa výsledkov vrtného prieskumu). 
V nadložnýeh bazálnych polohách neogénu sa terma v centre hráste pod Kúpeľ
ným ostrovom (obr. č. 1) akumuluje v poróznych zlepencovopieskovcových sú
vrstviach a zasa obmedzenými ceetami ía dostáva až do náplavových vrstiev, 
prípadne i na povrch. 

Geologickotektonická stavba vlastnej termálnej oblasti (blízke okolie Kúpeľ
ného ostrova) je veľmi členitá a umožňuje aj priame spojenie termálnych vôd 
a aj s vodami povrchovými — ako je to na viacerých miestach Obtokového ramena 
s plytkými podzemnými vodami náplavových vrstiev Kúpeľného ostrova. Dochá
dza tu ku kolízii hydrostatických a hydrodynamických tlakov a to umožňuje 
prejavy v režime, resp. v režimových parametroch prirodzených výverov termy 
i v režime akumulovanej termy v bazálnych polohách neogénu. 

Preto nie je vylúčená ani možnosť čiastkového napájania — najmä druhotnej 
akumulácie termy — povrchovými vodami, hlavne pri vysokých stavoch povr
chových vôd cez tektonicky porušené neogénne sedimenty, ktoré tvoria podložie 
zvodnenému kvartéru. 

Výstup termálnej vody na povrch bol pôvodne iba prirodzený — v prame
ňoch riečiska Váhu. Dnes tento výstup je reprezentovaný iba dvoma aktívnymi 
studňami — Trajan a Pro Patria a dvoma dnes už opustenými studňami Torkos 
a Crato — vybudovanými v náplavových vrstvách. 

Podľa výsledkov hydrogeologického prieskumu je však výhodnejšie zachytávať 
originálnu termu v druhotnej akumulácii — v bazálnych súvrstviach neogénu 
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v najvyššie vysunutej kryhe (centrum termálneho areálu — vrty V-l, V-4a 
a (V-8) alebo v jej vedľajšej, poklesnutej kryhe (na východ). (Obr. č. 1). 
V týchto miestach je veľmi výhodne situovaný vrt V9 s optimálnymi hydrolo
gickými parametrami. Hydrologické a hlavne hydrochemickč vlastnosti týchto 
vôd sú veľmi konštantné. 

V pôvodných využívaných plytko založených zdrojoch termálnych vôd Trajan 
a Pro Patria je maximálna teplota 67 "C, resp. 56 °C a obsah H2S 6,0 mg/l, 
resp. 3,5 mg/l. V hĺbkových zdrojoch (V9) je maximálna teplota 69,5 °C 
a obsah H2S až 11 mg/l (Vl, V4a, V/, V8, V9). Pritom v celkovej minera
lizácii cca 1350 mg/l niet podstatnejších rozdielov medzi hĺbkovými a plytkými 
záchytnými objektami. 

Celková kapacita žriedla sa odhaduje na cca 100 1/sec. Využitá je doteraz iba 
sumárna výdatnosť zdrojov cca 40 1/sec. Nekontrolovateľná je časť teriem rozptý
lených v náplavových vrstvách vážskeho kvartéru a splývajúcich s obyčajnými 
podzemnými vodami. Táto časť ]e prakticky nevyužiteľná. 

Podľa dnešného hodnotenia ČSN 86 8000 sú piešťanské termálne vody „prí
rodné slabo mineralizované, síranovouhličitanové, vápenatohorečnaté, sírne vo
dy, hypotonické, horúce". 

Nedávny náš objav sírovodíkovej chladnej vody v Piešťanoch na Školskej ulici 
v záhradných studniach (H2S cca 1,5 mg/l) a v domových studniach v Železnič
nej ulici v Dráhovciach (č. d. 358, 359), kde je obsah H2S až 7,5 mg!/l s pri
bližne tou istou celkovou mineralizáciou (1000 — 1300 mg/I) môže poskytnúť 
materiál pre nové úvahy o genéze sírovodíka v piešťanskej žriedelnej oblasti. 

2. Vplyv vodného diela Madunice na termálny fenomén v Piešťanoch. 

V rokoch 1958 — 1960 bolo v blízkosti Piešťan vybudované vodné dielo Ma
dunice. Jeho vodná nádrž (Dráhovce) má hydrologický dosah až nad termálnu 
oblasť. Ide c zvýšenie hladiny Váhu o cca 1,50 m (158,50 m n. m.). Uplatnili 
sa tu hydraulické a hydrostatické vplyvy — predovšetkým na kvartér termálnej 
oblasti. Vplyvy mali tým väčší dosah, že v Obtokovom ramene bola ponechaná 
hladina vody na kóte 157,30 m n. m., aby sa udržali optimálne podmienky pre 
tvorbu bahna. 

Po naplnení nádrže nastal postupný pokles teplôt podzemných vôd v náplavo
vých vrstvách Kúpeľného ostrova a posun týchto teplôt smerom na juhovýchod 
až na ľavý breh Obtokového ramena. V priemernej rečnej hodnote v termálnom 
centre poklesla teplota v r. 1960 o 0,5 °C, v r. 1961 o 2,5 °C a v r. 1962 
o dalších 2,8 °C. V exploatovanej studni Trajan poklesla teplota zo 67 °C ai 
na 50,8 CC, hoci sa do tejto studne privádzalo cca 15 1/sec. 67,4 °C horúcej 
vody zo studní Vl a V4a. 

Tieto zmeny sme kvalifikovali ako negatívne nielen z prevádzkového hľadiska 
kúpeľov, ale aj z hľadiska hydrogeologického, pretože nastali tu zmeny prúdenia 
podzemných vôd nežiadúcim smerom a popritom nastali aj zmeny napätia v dru
hotnej akumulácii termy na báze neogénu. 

Na eliminovanie týchto vplyvov sa uskutočnili ochranné opatrenia — hydrau
lické vyrovnanie hladín povrchových a podzemných vôd na Kúpeľnom ostrove 
a navŕtanie nových záchytných vrtov — hĺbkových zdrojov termálnej vody. 

Prvý ochranný zásah pozostával z nivelizácie hladiny podzemných vôd pomo
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cou zvýšenia hladiny Obtokového ramena s využitím ich hydraulickej spojitosti. 
Pokusné zvyšovanie hladiny Obtokového ramena ukázalo, že pre túto úpravu 
je najvhodnejšia výška 157,60 m n. m. s veľmi malou toleranciou ± 5 cm, ale za 
predpokladu, že hladina Váhu nebude dlhodobé prekračovať výškový priemer 
158,30 m n. m. 

Tento ochranný zásah mal priaznivé výsledky. I ked sa nedal úplne obnoviť 
pôvodný stav, vytvorili sa reálne predpoklady pre dlhodobú stabilizáciu režimu 
teriem v kvartéri, ktorá môže za daných pomerov vyhovovať prevádzke kúpeľov 
i vodnému dielu. Nedostatkom tohto zásahu je, že sa zhoršili podmienky pre 
dozrievanie liečivého peloidu. 

Druhý ochranný zásah — hydrogeologický, mal za cieľ znížiť napätie v bazál
nych polohách neogénu, t. j . v druhotnej akumulácii teriem. Toto napätie vyvo
lali zvýšené hydrostatické protitlaky a navonok sú pozorovateľné vo zvýšenej vý
datnosti vrtov Vl a V4a. Tieto vrty mali súhrnnú pôvodnú výdatnosť cca 
13 1/sec. Po vybudovaní vodného diela sa ich výdatnosť zvýšila na cca 15 1/sec. 
a po ochrannom zásahu (zvýšenie hladiny Obtokového ramena) dosiahla cca 
20 1/sec.̂  Tento moment si vyžiadal vybudovanie ďalších hĺbkových objektov, 
situovaných na hydrogeologický vhodných miestach (V7, 8, 9). 

Ciel tohto druhého ochranného zásahu je zatiaľ splnený iba čiastočne. V sú
časnosti prebiehajú dlhodobé hydrotechnické skúšky, podľa ktorých chceme určiť 
optimálne odberové množstvá z jednotlivých objektov a zaistiť tak okrem zvýše
ného množstva vysokokvalitnej termálnej vody pre prevádzku kúpeľov aj rovno
merné rozloženie napätia v priestoroch druhotnej akumulácie termálnych vôd 
na báze neogénu. Pri likvidácii rozdielov napätia nám budú smerodajné pô
vodné hodnoty. 

Očakávame, že po skončení skúšok budeme môcť preorientovať kúpeľnú pre
vádzku na odber takmer všetkej potrebnej termálnej vody z neogénu. Zdroje 
v kvartéri ostanú iba ako doplnkové pri nárazových spotrebách. Pôjde o odber 
asi 40 1/sec. z neogénu a v čase potreby asi 10 až 15 1/sec. z kvartéru. 

Pre uvedené hydrotechnické skúšky sa realizovala rozsiahla balneotechnická 
úprava záhlavia všetkých vrtov — hĺbkových exploatačných objektov (Vl, 
4a, 7, 8, 9). Cieľom tejto úpravy bolo zabezpečiť, popri možnostiach rôznych 
operácií, počas skúšok nerušený chod prevádzky kúpeľov a súčasne zabezpečiť 
aj fyzikálnochemickú stabilitu vôd. 

3. Tvorba liečivého peloidu v O blokovom ramene. 

Liečivé účinky vážskeho peloidu nasedimentovaného a metamorfovaného pod 
účinkami fyzikálnochemických a biologických vlastností termálnej vody z blú
divých výverov boli známe už pred stáročiami. Prvý známy lekár, ktorý, aplikoval 
bahenný zábal s piešťanským bahnom pri liečení ischiasu bol JAN CRATO DE 
KRAFTHEIM (1571). Odvtedy sa chýry o jeho liečivosti šírili nielen v kruhoch 
laikov, ale aj v kruhoch odborníkov. Doteraz sa toto sírne bahno považuje za 
najliečivejšie zo všetkých známych sírnych peloidov nielen u nás, ale aj v zahra
ničí (bahno v Dax, fango di Bataglia aid.). 

V minulosti sa liečivý peloid doloval v mŕtvych ramenách Váhu. Po regulač
ných úpravách je dolovanie možné iba v jednom z týchto ramien, ktoré bolo 
upravené ako obtokové rameno (s tým istým názvom). V jeho riečisku sa až do 

2 8 8 



289 



výstavby vodného diela Madunice mohla sústreďovať sedimentácia vážskych 
a potočných plavenín a homogenizácia týchto sedimentov i biochemické procesy 
v nich mohli prebiehať v pôvodných prírodných podmienkach. Po vybudovaní 
vodného diela sa tieto možnosti obmedzili. Vážske plaveniny možno dostať do 
Obtokového ramena iba nárazové. Inak by sa narušili rovnovážne pomery medzi 
povrchovými a podzemnými vodami. 

Snažíme sa i pri zmenených hydrologických podmienkach vyvolaných vodným 
dielom urobiť všetko, aby jednotlivé procesy od transportu plavenín cez sedimen
táciu, homogenizáciu až po biochemické procesy prebiehali v pôvodných pod
mienkach. Vyžaduje sa preto dodržiavanie manipulačného poriadku, ktorý sme 
pre tvorbu bahna vypracovali. Ak však berieme do ohľadu zmeny v zložení 
plavenín vo Váhu, ovplyvneného chemizáciou priemyslu a poľnohospodárstva, 
musíme pre budúcnosť uvažovať aj s umelým zásahom do prírodných procesov 
tvorby liečivého peloidu. 

V súčasnosti prevažné množstvo plavenín transportujú do Obtokového ramena 
ľavostranné potoky, hlavne potok Banka (Vápenícky), ktorý preplavuje do ter
málne aktívnych oblastí veľké množstvo spraší. Je to cca 500 m3 za rok. Z toho 
však iba časť (cca 200 mJ) môže sa v priebehu roka metamorfovať na sírne 
bahno v oblasti blúdivých výverov termálnej vody v strednej časti Obtokového 
ramena. Dozrievanie tohto bahna sa deje v samostatných dozrievacích bazénoch, 
kde urýchľujú fyzikálne a biochemické procesy kontinuálnym prítokom originál
nej termálnej vody v priebehu troch mesiacov. 

Z uvedeného vyplýva, že zloženie sedimentu v Obtokovom ramene nie je 
v súčasnosti úplne to isté, ako pred vybudovaním vodného diela Madunice. 
Zmena je v kvantitatívnom zastúpení vážskych plavenín. No i tak možno pove
dať, že v Obtokovom ramene sedimentuje pomerne veľké množstvo jemnej frak
cie, ktorá je vlastne surovinou pre pieštanský liečivý peloid, ktorého ročná spo
treba je cca 400 m". 

Výpočty množstiev sedimentu z potokov i Váhu nie sú ešte úplné a prirodzene 
aj ich ročné hodnoty budú rozdielne. Ťažba je však približne rovnaká a doteraz 
niet obáv z nedostatku tohto liečebného prostriedku. 

Zásluhou zaangažovaných organizácií sa v oblasti Kúpeľného ostrova vytvo
rilo do určitej miery uzavreté prírodné laboratórium, ktoré umožňuje meniť, 
prípadne modifikovať jednotlivé procesy a dopĺňať ich umelými zásahmi. Sú tu 
výborné podmienky pre postupné dopĺňanie prírodných procesov umelou regu
láciou dozrievania peloidu s využitím prírodných zložiek. Ostáva preto pre 
budúcnosť rezerva nielen v kvantitatívnom ohľade, ale aj v kvalitatívnom. Vhod
ným doplnkom bude aj komplexný výskum tvorby a dozrievania, resp. liečivých 
účinkov „Piešťanského bahna", ktorý práve v tomto roku sa začína realizovať. 

Doručené: 14. 9 1970 Inžinierskogeologický a hydrologický prieskum, 
Lektoroval: RNDr. A. Porubský, CSc, n. p., Žilina 

SAV — Bratislava 
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Problems of the Thermal Area of Piešťany 

AUGUSTÍN REBRO 

According to contemporary opinion of experts, thermosiphon forms the fountain structure 
o ftbe Piešťany thermal waters. The infiltrative area is located on the southwestern slopes 
of the Inovec mountainrange. Above all, the carbonatic rocks of the coating series of the 
crystalline core of the Považský Inovec are the descending branch. The ascending arm are mainly 
the longitudinal fractures (Klátovský) in the northwestern and southwestern directions. The 
thermal water comes to surface on the spots of the presentday Spa Island and the adjacent 
parts on the left bank of the ByPass Arm. Hydrogensulphide originates in the footwall werlen 
slates The descent of th infiltrative water is supposed to reach the depth of approximately 
2C00 m In the overlying Neogene locations of sandstones and conglomerates a secondary 
accumulation of thermal water is formed in which the original thermal water recently is being 
caught using catching drills Vl, V4a, V7 and V9. The temperature of these waters reaches 
up to 695 CC and the content of ILS is up to 11 mg/1. The total output of the fountain is 
estimated to be 100 1/sec, however, the use efficiency is 4 0  5 0 1/sec. In the alluvial layers up 
to the present lime Trajan and Pro Patria are still active sources. The waterwork Madunice, 
built in 195860 has negatively influenced above all the dispersion of the thermal water in 
quaternary. The influence, however, has affected even the secondary accumulation on the basis 
o! the Neogene. The protective interferences since 1963 have eliminated the negative influences 
to such a degree that at present one can speak about a positive stabilization of the thermal
water regime, especially in quaternary This, however, has not been confirmed by a longtermed 
observation. 

The influence of the waterwork has affecled also the formation of the well known, curative 
paleoid „The Piešťany Mud" which is formed in the ByPass Arm in presence of the thermal 
waler. The protection of its formation has required an elaboration of a special manipulative 
order which enables the formation of this curative product even under changed hydrological 
conditions. In the future, however, it will be necessary to plan even artificial interferences, 
especially with the proces of its ripening. 
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