


Stručná geologická charakteristika územia 

Územie Malej Fatry patri k vonkajšiemu oblúku jadrových pohorí Západných Karpát. Pohorie 
je rozdelené antecedentným údolím Váhu (tzv. strečnianskym prelomom) na dve časti, ktoré 
sa od seba líšia nadmorskou výškou, tvárnosťou ústredného chrbta a geologickým zlozením hor
nín (F M a ž ú r 1963). Vnútornú časť pohoria lemuje sústava tektonických zlomov, ktorá tvorí 
okraj Turčianskej kotliny. Pozdĺž týchto zlomov je kryštalické jadro prešmyknuté na treťohornú 
výplň kotliny (M M a h e I, 1967). , , „ , . , 

Krivánska fkupina Malej Fatry tvorí severovýchodnú časť pohoria, naproti tomu lucanska sku
pina sa nachádza na severozápadnej strane Širšie okolie sa vyznačuje zložitým tektonickým vý
vojom čoho dôkazom je skoncentrovanie viacerých základných tektonických jednotiek na malý 
priestor Fehyby vyvolané horotvornými pochodmi sa odrazili i vo vlastných horninách kryšta
lického jadra Malei Fatry a to vo forme výrazných zón paralelných s násunovými líniami jed
notlivých príkrovov na toto jadro (M. P o 1 á š k o v á, 1967). O tektonickej exponovanosti úze
mia najmá v blízkosti kontaktu kryštalinika a mezozoika, svedčia i rfalšie nepriame faktory 
ako' rozloženie a usporiadanie údolí a vodotokov, charakter dolomitov (rozpad na piesky) 
a pod Horninovými predstaviteľmi kryštalinika SV časti Malej Fatry sú dva typy granitov, 
a to oligoklasbimilické až hybridné a granity magurského typu (M. W a n o v  J. K a m e 
n i c k ý , 1957). 

Hydrogeologické pomery územia 

Obeh podzemných vôd v horninovom prostredí kryštalinika a ich retenčnú 
schopnosť podľa L. M e 1 i o r i s a (1971a) ovplyvňujú tieto faktory: 

Geologická-genetický vývoj a petrografický charakter hornín. 
Granitoidné horniny boli pôvodne kompaktné horniny intruzívneho charakteru. 

Predstavujú horninové prostredie, v klorom dochádza k obehu podzemných vôd. 
Dnešná priepustnosť týchto hornín je puklinová, viazaná na rôzne formy rozpu
kania. Naše poznatky o základných fyzikálnomechanických vlastnostiach grani
toidnvch hornín, ktoré mali a majú podstatný vplyv na priebeh procesov postup
ného'rozrušovania celistvosti horninového masívu (pukliny, poruchy, zóny zve
trávania a i.) sú zatial velmi skromné. M. M a t u l a (1968 in Melioris 1971 
a) udáva pre granitoidy z rôznych oblastí Slovenska nasledovné fyzikálnoche
mické hodnoty (maximálne, priemerné, minimálne): 

Tabuľka č. 1 

Hornina 

Granitcidy 

s 

2,81 
2,72 
2,67 

n 

2,78 
2,69 
2,55 

P 

4,74 
1,42 
0,08 

n 

1,20 
0,40 
0,05 

fs 

1913 

860 

N 

83 

s  merná hmota ( g . cm1), B  objemová hmota (g . cm3), P  pórovitosť (%) , n 
nasiakavosť, fs  pevnosť v prostom tlaku za sucha (kp cm 2 ) , N  počet skusok. 

Pre ilustráciu uvádzame niektoré fyzikálnomechanické vlastnosti granitoidov 
získané pri inžinierskogeologickom prieskume priehradného profilu v Sutove 
(M. P o i á š k o v á , 1967). 
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Tabuľka č. 2 

Vykonané rozbory 

Intenzívne zvetraná Relatívne zdravá 
a jwrušená hornina hornina 

Rozmedzie 
hodnôt 

Objemová hmota 2,41—2,49 
(g . cmJJ 

Merná hmota 2,672,69 
(g . cm 1 ) 

Nasiakavosť 6,108,58 
objem (%) 

Pórovitosť (%) 7,329,97 

Pevnosť v prostom tlaku 
vkp. cm2) 

Priemer 

2,44 

2.68 

7,57 

8,87 

Rozmedzie hodnôt 

2,612,65 

2,652 ,69 

1,582,32 

1,19 2 ,20 

15501634 

Priemer 

2,63 

2,68 

1,83 

1,81 

1592 

Tektonický vývoj. Podľa názoru O. H y n i e h o (1961) na zvodnenie kryš
talinika v centrálnych Západných Karpátoch nemajú vplyv staršie orogenetické 
pochody, ktoré boli zotreté aipinotypnými pochodmi. So spomínaným názorom 
nemôžeme celkom súhlasiť. Veľmi výrazný štruktúrny prvok predstavujú práve 
poruchové mylonitové zóny, ktorých predispozícia bola daná už hercynskou tek
tonikou. Alpinotypná tektonika dala vznik hustej sieti tektonických puklín. Pô
vodne veľmi nepriaznivé kolektorské vlastnosti kompaktných granitoidných te
lies, boli orogénnymi pochodmi podstatne zmenené. Vzniknutá sieť puklín urču
je obeh podzemných vôd v týchto horninách. Okrem systémov puklín priečnej 
tektoniky, ktoré sú pomerne otvorenejšie a priepustnejšie, tu možno hovoriť 
o drobnej tektonike, ktorá má prvoradý tektonický význam. Táto priamo ovplyv
ňuje priepustnosť kryštalinika a je vytvorená aipinotypnými orogenetickými po
chodmi. 

Priečny smer poruchového pásma generálneho smeru V —Z možno považovať 
za analógiu horotvorných pochodov, ktorých ťahové a tlakové sily narušili žulo
vý masív (M. P o l á š k o v á , 1967). Systémy puklín priečnej tektoniky sú tu 
dominujúcim prvkom s pomerne strmým úklonom stien okolo 70°. 

Pôsobenie exogénnych geologických procesov pri hodnotení hydrogeologických 
smerov horninového masívu je taktiež významné. Najmä pri hlbokých zárezoch 
údolí dochádza k uvoľňovaniu horizontálnych napätí v okolí strmých svahov do 
hĺbky niekoľko sto metrov. Rozpukaný horninový masív pri odľahčení sa slabo 
deformuje a jednotlivé pukliny sa rozširujú v smere maximálneho odľahčenia, 
t. j . zhruba paralelne so svahom (L. M e l i o r i s , 1971 b). Odľahčená zóna 
potom reprezentuje pásmo zvýšených priepustností. 

Veľký význam pre cirkuláciu podzemných vôd do väčších hlbok majú práve 
pokryvné sedimenty, ktorých priepustnosť je závislá na zrnitostnom zložení.* Veľ
mi nízka je v hlinitoílovitých delúviách, zväčšuje sa postupne od piesčitých de
lúvii až ku kamenným a balvanitým sutinám. Pri pokryvných útvaroch je dôle
žitý stupeň náchylnosti a mechanický prípadne chemický rozpad jednotlivých 
okruhliakov a úlomkov. 

5 Mineralia slovaca 303 



Geomoríologické pomery. Vývoj územia úzko súvisí s mladými, pomerne in
tenzívnymi pohybmi Malej Fatry. Jej vnútornú časť lemuje sústava tektonic
kých domov, ktorá tvorí okraj Turčianskej kotliny. Podľa nich je kryštalické 
jadro preämyknuté na treťohornú výplň kotliny (M M a h e I 1966). 

Morfologické stvárnenie daného územia predurčila tektonická stavba do takej 
miery že na pozdĺžnych poruchových pásmach vznikli zaklesnuté údolia, v kto
rých sa vytvorila dnešná vodná sieť, napr. údolie Sútovského potoka, údolie po
toka Bystrička a iné. Podľa F. M a z ú r a a M a z ú r o v e j (1965) možno 
hovoriť o dvoch stupňoch relatívnej výškovej členitosti reliéfu a to o erozivno
denudaŕnoiu stupni a stupni viazanom na diferenciačné neotekton.cke pohyby. 

Súčasný reliéf SV časti Malej Fatry je vo veľkej miere dielom monologických 
procesov glaciálneho, periglaciálneho cyklu a procesov zvetrávania, ktoré boli 
podmienené klimatickými činiteľmi. . „ . , 

Zrážkové a infiltračné pomery. Kvartérne sedimenty podstatne ovplyvňujú 
hydrogeologické a hydrologické pomery v granitoidnom masíve kryštalinika SV 
časti Malej Fatry Tieto sedimenty majú prevahu hlavne vo vyšších nadmor
ských výškach a v záveroch jednotlivých údolí. V dôs'edku ich plošného rozší
renia pelrograiického zloženia a nevytriedenosti materiálu sú veľmi dobrým 
prostredím pre infiltráciu zrážkových vôd. Časť zrážok, ktoré spadnú na povrch, 
sa priamo akumulujú v týchto útvaroch. Priepustnosť pokryvných útvarov je vel
mi rôznorodá, pomerne dosť vvsoká a odhadujeme ju vyjadrenú koeficientom 
filtrácie v rozmedzí od 1 . 10" do 1 . 10* m/s. 

Ďalšia časť infiltrovaných vôd presakuje až do puklinového systému zóny 
zvetrávania a zóny odľahčenia. Spomínaný hlbší obeh podzemných vôd vytvára 
v horninovom masíve zásoby podzemných vôd, ktoré v zimnom období a v dlhých 
bezzrážkových obdobiach trvalé vytvárajú povrchový odtok na vodných tokoch 
študovaného územia. 

Preniknuté povrchové vody prestupujú do veľkých hĺbok, kde sa akumulujú. 
Pretože bývajú z oboch strán uzavreté v nepriepustných polohách, vytvárajú tak 
viacej napätých horizontov nad sebou. Táto skutočnost bola zistená pri inz.nier
sko geologickom prieskume pre vodné dielo v Šútove. Vrty situovane v priehrad
nom profile zachytili v hĺbke (vrt J5) 69 m a v hĺbke 130 m vrt J3) silne 
zvodnené horizonty s pozitívnym pretlakom až 2,5 aim nad terénom. Urobene 
režimové merania na spomínaných vrtoch preukázali výdatnosti v priemere cca 
S l/8 na jeden vrt pri priemernej teplote 9,2 °C. Teplota vody vykazovala pomer
ne stále hodnoty, prevyšujúce celoročné priemerné teploty územia, co svedči 
o hlbšom obehu pod zónou zvetrávania. 

Podľa A T u ž i n s k é h o (1967) ide O kryhový systém, kde jednotlivé kry
hy aranitoidných hornín majú svoj samostatný hydrogeologický režim. Kryhy su 
od seba izolované tektonickými ílmi, ktoré zabraňujú vzájomnému prenikaniu 
vôd Priečna tektonika, ktorá sa prejavila vytvorením silných mylonitovych pá
siem, vytvorila bariéru podzemným vodám, pri čom ale nevylúčila cirkuláciu 
v priečnom smere. 

V týchto horninách predpokladá A. P o r u b s k ý (1969), na základe nov

ších výskumov, možnosti výskytu artézskych vôd. 
Filtračné vlastnosti granitoidných hornín, reprezentované koeficientom filtra

t e , poukazujú na to, že granitoidy ako celok sú málo priepustné. Priemerný ko
eficient filtrácie udávaný M. P o l á š k o v o u (196/) má hodnotu 4,59.10 

m / s ' i_ 
' Časť infiltrovaných vôd vyteká bezprostredne po zrážkach v podobe sutinových 
prameňov. Pri pokryvných útvaroch obmedzených plošne/dosahujú pramene ma
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lé výdatnosti. Ak dochádza k sústredenému odvodňovaniu pokryvných útvarov, 
ktoré dosahujú väčšie plošné rozšírenie, majú pramene nepomerne vyššie výdat
nosti (max. 10 l/s) v závislosti od množstva atmosferických zrážok a ich morfo
logickej pozície. Na poruchové pásma je viazané množstvo prameňov s výdat
nosťami charakteristickými pre oblasti kryštalinika, ktoré zriedka dosahujú hod
notu vyššiu než 1 l/s. Pri poruchových pásmach, na styku granitov a bazálnych 
triasových kremencov a ich vhodnej morfologickej pozícii, možno očakávať väč
šie a pomerne stále výdatnosti prameňov (prameň pri kameňolome v Bystričke 
— 3 l/s). 

Z uvedeného vyplýva, že množstvo preniknutej povrchovej vody je podmienené 
filtračnými vlastnosťami granitoidných hornín, ich rozpukanosťou, tektonickou 
porušenosťou, morfologickou pozíciou a zložením pokryvných útvarov. 

Chemizmus podzemných vôd 

Chemizmus podzemných vôd kryštalinika SV časti Malej Fatry je podmienený 
predovšetkým mineralogickým zložením horninového prostredia, kde hlavnými 
minerálmi sú plagioklas, kremeň, biotit, draselné živce a muskovit. Dominujúce 
postavenie v chemickom obsahu vôd zaujíma zložka kalciumbikarbonátová. 

Podzemné vody tohoto územia sú nasýtené roztoky, ktorých chemizmus sa 
priestorové a časové mení. V horninovom prostredí granitoidov stretávame puk
linový režim obehu podzemných vôd. Infiltrujúce podzemné vody Ĺ atmosferic
kých zrážok sa dostávajú cez pokryvné útvary do puklinového obehu v zóne 
odľahčenia. Na fázovom rozhraní hornina — voda obohacujú sa o minerálne lát
ky, charakterizujúce druh horninového prostredia. Vo všeobecnosti sú oodzemné 
vody kryštalinika málo mineralizované, veľmi mäkké. Celková mineralizácia vôd 
je geneticky viazané na horninové prostredie granitoidov a pohybuje sa od 57,26 
do 141,45 mg/l. Analyzované vzorky vody predstavujú jeden'typ vôdkalcium
bikarl>onátový. Hodnota obsahu Ca kolíše od 12,02 do 37,65 mg/l a H C 0 3 od 
36,6 do 62,85 mg/l. Zvýšený obsah S0 4 bol zistený v dvoch "prípadoch a to 
u prameňa č. 3 „Bystrička" a prameňa č. 118 v „Šútovskej doline". Ide o obsa
hy ^32,1 mg/1 a 24 mg/l. Hodnota koeficientu Mg/Ca sa pohvbuje v rozmedzí 
0,0/ až 0.203, ktorá je podobná s hodnotami udávanými L. M e l i o r i s o m 
(1971 a) pre granitoidy Západných Tatier. Vcelku sa však chemizmus ani mi
neralizácia podzemných vôd nemení a to ani pri maximálnej zrážkovej činnosti. 
s výnimkou prameňov s plytkým obehom. 

Vody povrchových tokov sú velmi slabo mineralizované s hodnotami celkovej 
mineralizácie 5 0  5 5 mg/i a obsahom volného CO2 7,4811,0 mg/l patria me
dzi agresívne vody. 

Na základe dnešných poznatkov o hydrogeologických pomeroch granitoidov SV 
časti Malej Fatry možno vysloviť nasledovné uzávery: 

1. Hydrogeologické pomery malofatranského kryštalinika sú zložité. Tektonická 
stavba a litologický vývoj hornín podmieňujú niektoré špecifické hydrogeologické 
vlastnosti, ktorými sa tieto horniny odlišujú od hornín iných geologických jed
notiek. 

305 



OJ 
o 

Povrchový tok 
Trameň 
Vrt 

Surovo 
Suchý potok 

Šútovo 
Suchý potok 

Šútovo 
Vrt J-2 

Šúiovo 
Vr! j - 3 

Šútovo 
Vrt J-3 

Šútovo 
Vrt J-5 

Šútovo 
Vrt J-5 

Prameň č. 3 
Bystrička 

Prameň č. 118 
Šútovská dolina 

Prameň č. 119 
Šútovská dolina 

Prameň č. 143 
pod Suchým vrch. 

Prameň č 237 
Šútovská dolina 

Typ horniny 
lllbka zdroja 

Alúvium 
netriedené 

t , 

Granitoidy 
81m 

Granitoidy 
120 m 

Granitoidy 
180 m 

Granitoidy 
48 m 

Granitoidy 
69 m 

Granitoidy 

Granitoidy 

Granitoidy 

Granitoidy 

Granitoidy 

Celk. 
miner. 
mg/l 

mg/l r>1 j 
mval/1 

55,9 

„ 101,9 

„ 108,5 

„ 108,0 

„ 1010 

„ 102.0 

„ 141,45 

„ 121,85 

88,4 

57,26 

97,6 

Celk. 
tvrdos 
v "N 

1,46 

1,34 

2,52 

2,86 

2,75 

2,57 

2,63 

4,53 

3,86 

2,88 

2,47 

2,99 

Na 

2,6 
0,113 

2,7 
0,12 

4,0 
0,174 

3,3 
0,13 

3.5 
0,14 

3,7 
0,16 

3,9 
0,17 

2.4 
0,104 

2,4 
0,104 

3.2 
0,139 

-

3,4 
0,148 

K 

2,0 
0,051 

2,3 
0,06 

2,3 
0,058 

2,4 
0,06 

2,4 
0,06 

2 8 
0.07 

3,4 
0,09 

0,4 
0,01 

0.4 
0,01 

0,4 
>,01 

-

0,4 
0,01 

Mg 

1,21 
0,10 

0,97 
0,08 

1,46 
0,12 

1,70 
0,14 

1,21 
0.10 

1,46 
0,12 

1,70 
0,14 

2,9 
0,24 

2,45 
0,20 

1,45 
0,12 

3,40 

(1,85 
007 

Ca 

8,42 
0,42 

8,02 
0,40 

15,63 
0,78 

17,64 
0,88 

17,64 
088 

16 03 
0.80 

16.03 
0.60 

37,65 
1,38 

33 65 
1,13 

18,05 
0,90 

12,02 

20,05 
1,00 

Cl 

12,0 
0,34 

1,50 
0,04 

1,25 
0,03 

1,75 
0,05 

1,75 
0,05 

1,25 
0,03 

1,75 
0,05 

3,15 
0,089 

2,4 
0.068 

3,95 
0,112 

2,48 

3,15 
0,089 

SG-4 

9,05 
0,18 

9,05 
0,18 

2,46 
0,05 

8,23 
0,17 

8,23 
.0,17 

5,76 
0,12 

7,40 
0,15 

32,10 
0 669 

24,0 
0.5 

11,1 
0,231 

12,76 

13,2 
0 273 

HCOj 

-

18,3 
0,30 

61,0 
1,00 

48,8 
0,30 

48,8 
0,80 

54,9 
0,90 

42,7 
0,70 

62 85 
1,03 

56,55 
0,927 

50 25 
0824 

36,6 

56,55 
0,927 

OG-2 
vol. 
mg/I 

11,0 

7,48 

7,92 

-

-

2,20 

-

9,1 

7,1 

9,1 

2,64 

4,35 

Tatmlka č. 3 

Mg/Ca 

0,238 

0,020 

0,203 

0,170 

0,111 

0,150 

0,172 

0,173 

0 169 

0,1.-3 

-

0,07 



2. Prvoradú úlohu na tvorbe a obehu podzemných vôd majú atmosferické 
zrážky a filtračné vlastnosti hornín. Podzemné vody sú viazané na pozdlžne 
a priečne tektonické línie so samostatným hydrogeologickým režimom. Jednotli
vé zvodnené horizonty sú od seba oddelené polohami tektonických ílov, ktoré 
s hĺbkou vyznievajú. 

3. Obeh podzemných vôd je pomerne hlboký čo dokumentujú priemerné tep
loty podzemných vôd z vrtov J3 a J5, ktoré dosiahli hodnoty 10,4 °C a 8,4 °C 
a priemerne teploty niektorých prameňov (napr. prameň „Bystrička') s hodno
tami od 9 do 10 °C. 

4. Chemizmus podzemných vôd granitoidov SV časti Malej Fatry je produk
tom hydrolytických reakcií štiepania silikátových minerálov granitoidov. Pod
zemné vody sú siabo mineralizované s hodnotami celkovej mineralizácie od 57,26 
do 141, 45 mg/l. 

5. Pri priaznivom tektonickom porušení kryštalinických hornín, ich veľkej roz
lohe a bohatej dotácii atmosferickými zrážkami, je možné vrtnými prácami alebo 
inými technickými zásahmi získať pomerne značné množstvo podzemných vôd 
vhodných pre vodárenské využívanie. 

6. Zistené poznatky nás vedú k uzáveru, že kryštalinickým horninám bude 
potrebné venovať patričnú pozornosť i napriek tomu, že ich zvodnenie nedosahuje 
množstvo zvodnenia hydrogeologický aktívnejších hornín napr. kvartérnych sedi
mentov, mezozoických vápencovodoíomitických komplexov, horniny kryštalinika 
sú vhodným zdrojom podzemných vôd pre vodárenské využívanie. 

Doručené: 10. 1. 1972 
Doporučil: Anton Porubský 
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New Information on Water Bearing of the Crystalline in the 
NE Part of the Malá Fatra Mts 

DUSAN LAMOS 

The Malá Fatra Mts. belong to the outer arch of the West Carpathian core mon-
tains. The range ist divided by the antecedent valley of the Váh river into two parts 
and that the Luka and Kriváň part. The inner part of the range is bordered by 
a system of tectonic faults, forming the margin of the Turčianska Kotlina Basin. 
Along these faults the crystalline core is thrust over the Tertiary basin filling. 

The Kriváň group of the Malá Fatra Mts. forms the NE part of the mountains and 
is marked by complicated tectonic development. The rocks representative of the crys
talline in the studied area are two types of granites, oligoclasebiotite to hybrid gra
nites and granites of the Magura type. 

The granitoid rocks represent an environment where circulation of groundwater 
is taking place, conditioned by the following factors: geologicalgenetical development 
and petrographic character of rocks, tectonic development of the area, activity of 
exogenic geological processes and formation o fcovering units, geomorphological con
ditions, conditions of precipitation and infiltration. 

The collector properties of compact granitoid bodies, originally very unfavourable, 
have essentially changed by orogenic processes. Infiltration takes place along tectonic 
dislocations formed by transverse and longitudinal tectonics. Present permeability of 
these rocks is of joint character, bound to various forms of jointing. Essential im
portance for circulation of groundwaters into more depth have the covering sediments. 
Permeability of covering formations is largely inhomogeneous, relatively high and we 
estimate it to be expressed with filtration coefficient k within the limits from 
1 x 1 0  ' to l x l O  1 m's. The first role in formation and circulation of groundwaters 
have atmospheric precipitation and filtration properties of granitoids. The average 
filtration coefficient k mentioned by Polášková (1967) reaches the value of 4,59 x 10~6 

m's, characterizing little permeable granitoid rocks. •,», 
The springs are reaching water yield characteristic of crystalline areas, which ra 

rely use to be more than 1 I s . In dislocation zones at the contact of granitoids and 
basal Triassic quartzites greater yield of springs may "be expected. 

The chemism of groundwaters is mainly conditioned by mineralogical composition 
of the rocks environment. General mineralization of the groundwaters of granitoids 
in the NE part ef the Malá Fatra Mts. is relatively low and varies from 57,26 to 141,45 
mg/1. The analysed waters represent the calcium bicarbonate type. The obtained in
formation make us draw the conclusion that it will be necessary to pay more atten
tion to crystalline rocks, also when they do not reach the amount of water bearing 
of rocks more active hydrogeologically. With increasing pretensions to the amount 
and quality of potable water crystalline rocks may be a suitable groundwater source 
for waters upply utilization. 

Translated by J. Pevný 
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