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Príspevok geofyziky k vyhľadávaniu hydrogeologických štruktúr 
v oblasti stredoslovenských neovulkanitov 

(3 obr. v texte) 

LUBOMlR ZBORIL  JLJLIUS MÁJOVSKÝ  MÁRIA PAULOVlCOVÁ  VIKTOR VALTR» 

Oblasť stredoslovenských neovulkanitov sa donedávna považovala z hľadiska podchytenia 
výdatných zdrojov podzemných vôd za neperspektívnu (O. Hynie 1961), resp. menej významnú 
(V. Bohm—S. Klir—P. Ostrolucký 1964). Až hydrogeologické výskumy v poslednom období 
(L. Š s várka 1970, P. Ostrolucký 1971) priniesli rad závažných poznatkov o možnosti získať 
výdatne a trvalé zdroje podzemných vôd. Výdatné zdroje sú viazané na významné tektonické zóny, 
ktoré sú zvyčajne vyvinuté na rozhraní morfologických elevácií a depresií skrytého neovulkamckeho 
substrátu, pričom prechádzajú z podložia do nadložného neovulkanického komplexu. Osobitne 
významné sú také tektonické štruktúry, kde zlomový systém oddeľuje priepustný komplex od ne
priepustného, napr. akumulácie hrubozrnných pyroklastík alebo tektonicky porušených lávových 
prúdov od pelitických sedimentov. , .. 

Porézne neovulkanické sedimenty v oblastiach bez regionálnych zlomových systémov vytvárajú 
miestami súvislé horizonty podzemných vôd, avšak menšej výdatnosti; 1—5 l/s (V. Bohm—S. 
Klir—O. Ostrolucký 1964). Zóny tzv. zvýšenej puklinavosti vo vrchnej časti neovulkamckeho 
komplexu majú obyčajne menšiu výdatnosť ako 1 l/s. Štruktúry podmienené hlbinnými tektonickými 
systémami, ktoré oddeľuje vulkanický komplex od nepriepustných sedimentárnych horizontov 
vo výplni intravulkanických depresií, sú na podchytenie výdatných zdrojov úžitkových vod zvlast 
výhodné, pretože v komplexe neovulkanických hornín za nepriepustnou tektonickou poruchou 
môže dôjsť ku koncentrácii podzemných vôd a ich prúdeniu v smere poruchovej zóny (L. Škvarka 
1970). " . J , . , . 

Z hľadiska geofyziky je podstatné, že práve tieto štruktúry môžu byt detektovane komplexom 
geofyzikálnych metód (gravimetria, aeromagnetika, geoelektrika). Gravimetna sledovaním line
árneho priebehu intenzívnych horizontálnych gradientov ô g určuje priebeh a amplitúdu vertikál
neho posunu hydrogeologický významných zlomových línií; magnetometna1 detektuje pritomnost 
subvulkanických telies, resp. priestorovú akumuláciu lávových prúdov a pyroklastík, geoelektrika 
spresňuje poznatky gravimetrie najmä presnejším vymedzením tektonických línií, ak vytvárajú 
rozhranie odporovo kontrastných prostredí, resp. vymedzuje i polohy odlišných litofacu v sedi
mentárnych a vulkaniekosedimentárnych komplexoch. 

Jednou z uvedených priaznivých hydrogeologických štruktúr je poruchová zona oddelujuca zá
padný okraj žiarskej intravulkanickej depresie od handlovského chrbta, ktorý vytvára výraznú htast 
predterciérneho podložia skrytého pod neovulkanickým komplexom pohoria Vtáčnik. Tato zona 
predstavujúca západnú vetvu zázrivskobudapeštianskeho zlomového systému (D. Kubiny 1962), 
prejavuje sa výrazne na schéme úplných Bouguerových anomálií (obr. la). V priestore opisovanej 
poruchovej zóny, vymedzenej tiažovým mapovaním a magnetometnou detektovaných akumulácii 
lávových prúdov a pyroklastík (obr. lb), t. j . v hydrogeologický priaznivom prostredí sa aplikovalo 
geoelektrické meranie v modifikácii vertikálnej sondáže, ktorého cieľom okrem mapovania hto
faciálne odlišných komplexov bolo bližšie určiť tektonický styk neovulkamckeho komplexu po
horia Vtáčnik so sedimentárnymi a vulkanickosedimentárnymi útvarmi žiarskej intravulkanickej 
depresie — obr. lc (J. Májovský 1970). 

Z hľadiska hydrogeológie je dôležité, že západne od zlomového systému vystupujú k povrchu 
akumulácie lávových prúdov a pyroklastík, naopak pri okraji depresie sú vyvinuté polohy pehticko

* RNDr. Ľubomír Zboril CSc—RNDr. Július Májovský—prom. geológ Mária Paulo
vičová, Geofyzika, n. p., Brno, závod Bratislava; prom. geológ Viktor Valtr, Geofyzika, n. p., 
Brno, závod Výskum, Brno. 
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Obr. 1. Schéma mapy úplných Bouguerových anomálií (a), mapa izonomál AT (b), schematické 
geoelektrické rezy podľa VES (c). 
Fig. 1. Scheme of the map of complete Bourguer's anomalies (a), map of isanomalies AT (b) and 
schematical geological sections according to VES(c). 

psamitických hornín s podradné zastúpenou vulkanickou frakciou (tufity). Opisovaná tektonická 
porucha meridiálneho smeru (obr. la) vytvára výstupovú cestu a detektuje okraj priestoru s akumulá
ciou podzemných vôd. Táto tektonická línia určuje tiež litologické rozhranie, ktoré je tesniacim 
elementom pre cirkuláciu podzemných vôd v smere horizontálnom, t. j . do depresie. 

V priestore zmapovaných štruktúr perspektívnych pre výskyt väčších zdrojov podzemnej vody 
boli v rámci seizmických prác v širšom regióne Žiarskej kotliny (R. Pešák 1971) lokalizované 
plytké vrty do hĺbky až 60 m, v ktorých sa urobilo karotážne meranie orientované na určenie špe
cifických hydrogeologických parametrov — obr. 2 (V. Valtr 1970). 

Pri okraji geoelektrického profilu A — A' (obr. lc) bol uskutočnený vrt do hĺbky 52 m (priemer 
132 mm; obr. 1, 2). Vo vrte sa urobilo karotážne meranie, ktorým boli určované niektoré hydro
geologické parametre (V. Valtr 1970; obr. 2). Okrem odporových meraní sa merala intenzita 
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prítok podzemnej 
Obr. 2. Vrt Horná Ždaňa — karotážne meranie. 
1 — hlina a suť, 2 — andezity, 3 — andezitové pyroklastiká, 4 — pažnice, 5 
vody do vrtu, 6 — číslo krivky RM, 7 — krivka RM pred solením vrtu 
Fig. 2. Boreqole Horná Ždaňa — well logging measurement. 
1 — Loam and scree, 2 — andesites, 3 — andesite pyroclastics, 4 — casing, 5 — inflow of ground
water into the borehole, 6 — number of RM curve, 7 — RM curve before salting of borehole 

prirodzeného gama žiaienia a modifikácie metódy riadenia označenej kvapaliny pri použití resisti
vimetrie (RM) na určenie miesta a výdatnosti prietoku podzemnej vody. V hĺbke 16,8 m bol určený 
horizont s prítokom cca 2 l/s a v hĺbke 42,3 m prítok cca 0.5 l/s (merný elektrický odpor podzemnej 
vody je podľa kriviek RM asi 132 fim, čo zodpovedá mineralizácii cca 0,17 g/l NaCl). 

Podľa uvedených výsledkov geofyzikálnych prác sme predpokladali, že vrtom väčšieho priemeru 
a pri príslušne zníženej hladine môžeme získať ešte výdatnejši prítok podzemnej vody. Z tohto 
dôvodu tu bol na základe výsledkov geofyzikálnych meraní situovaný hydrogeologický vrt (se
verne od obce Horná Ždaňa), pričom sa získal prítok podzemnej vody cca 5,7 l/s. Z ekonomického 
hľadiska je podstatné, že prietok bol získaný v oblasti veľmi chudobnej na výdatné a trvalé zdroje 
podzemných vôd a môže sa výhodne využiť na zásobovanie okolitých obcí. 

Analogické štruktúrne pomery boli geofyzikou zistené severne od opisovanej lokality, JJZ od 
obce Janova Lehota (obr. 2). Do tohto priestoru pokračuje dosť výrazný zlomový systém podmie
ňujúci hydrogeologický priaznivú štruktúru s predpokladanou akumuláciou podzemných vôd. 
Z poznatkov geofyzikálnych meraní vyplýva, že pri lokalizácii hydrogeologického vrtu a pri splnení 
ostatných hydrogeologických, resp. hydraulických podmienok, môžeme z tejto lokality tiež získať 
zdroj podzemnej vody. 

Ako sme už uviedli, na orientáciu podrobnejších geofyzikálnych prác pre väčšinu cdporových 
geoelektrických meraní využívame poznatky gravimetric pričom prihliadame na výsledky aero
magnetiky. Priestorové rozloženie hydrogeologický vhodných štruktúr najlepšie zobrazuje mapa 
maximálnych horizontálnych tiažových gradientov odvodená z mapy úplných Bouguerových ano
málií (a = 2,2 g/cm3) (obr. 3). Na nej najintenzívnejšie anomálie jednak detektujú priebeh zlo
mových línií veľkých amplitúd vertikálneho posunu, jednak výrazné hustotné rozhrania v smere 
horizontálnom (zvyčajne styk priepustných a nepriepustných horninových komplexov), čo je pre 
určenie hydrogeologických štruktúr podstatné. 

V priestore zobrazenom na mape maximálnych horizontálnych tiažových gradientov (obr. 3), 
t. j . v západnej časti stredoslovenského neovulkanického komplexu, možno vymedziť okrem už 
opisovanej hydrogeologickej štruktúry vystupujúcej na styku pohoria Vtáčnik so žiarskou intra
vulkanickou depresiou (Janova Lehota—Trubín—Horná Ždaňa—Revištské Podzámčie) ďalšie, 
i keď relatívne menej intenzívne anomálie, taktiež významné pre orientáciu podrobnejších geo
fyzikálnych prác, ktorých cieľom je vymedziť hydrogeologické štruktúry. Je to predovšetkým 
tektonický styk severozápadného okraja štiavnického ostrova so žiarskou depresiou (Ladomerská 
Vieska—Sklené Teplice—Vyhne), ďalej anomália pri severovýchodnom okraji obce Pukanec, detektu
júca intenzívny zlomový systém oddeľujúci ťažšie vulkanické komplexy Štiavnického pohoria (rud
niansky chrbát) od relatívne ľahkých hornín sedimentárnej výplne pukanskej depresie, a anomália 
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Obr. 3. Mapa maximálnych horizontálnych tiažových gradientov. 
Fig. 3. Map of maximum horizontal gravity gradients 

severne od obce Tekovské Nemce, určujúca tektonický styk Pohronského Inovca s mocným sedi-
mentárnym komplexom zlatomoravského zálivu. Menej výraznou sa javí anomália vystupujúca 
západne od Banského Studenca. 

Opisované štruktúry podľa vyššie uvedených kritérií sú hydrogeologický významné a sú alebo 
budú po doplňujúcom geofyzikálnom meraní (väčšinou v modifikácii VES a odporového geo-
elektrického profilovania) overené vrtmi. 

Z uvedených poznatkov vyplýva vhodná metodika geofyzikálneho prieskumu hydrogeologických 
štruktúr platná nielen pfe širšiu oblasť stredoslovenských neovulkanitov, ale tiež pre iné neovulka-
nické pohoria s obdobnou geologickou stavbou (napr. východoslovenské a severomaďarské neo-
vulkanity). 

Doručené 29. VI. 1972 
Odporučil: Ladislav Škvarka 

Geofyzika, n. p., Brno 
závod Bratislava 
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Contribution of geophysics to search for hydrogeological structur in the neovolcanic region of central 
Slovakia 

ĽUBOMÍR ZBORIL  JÚLIUS MÁJOVSKÝ  MÁRIA PAULOVIČOVÁ  VIKTOR VALTR 

In search for hydrogeological structures in the neovolcanic region of central Slovakia geophysical 
methods are applied more and more. In regional hydrogeological investigation of the studied area 
the particular suitability of application of the complex of geophysical methods has been shown, 
as gravimetry, aeromagnetism and for closer delimitation of structures also geoelectricity in resisti
vity modifications. 

Gravity measurements determine the course and intensity of dislocation zones representing ascen
ding ways of ground water on the one hand and the boundary between permeable volcanic and 
impermeablesedimentary envinronment on the other hand. Aeromagnetism contributes to detection 
of effusive complexes favourable hydrogeologically and to distinguishing of extrusive — intrusive 
(subvolcanic) forms unfavourable hydrogeologicaly, mainly important for location of hydrogeolo
gical drilling. Geoelectricity makes information of gravimetry and aeromagnetism more precise, 
especially in determination of boundaries between permeable and impermeable rock environment 
conditioned by tectonics. It also roughly delimits various permeable volcanic facies m the area 
of a hydrogeological structure. . . . 

For orientation of more detailed geophysical measurements, mainly geoelectricity and in the 
terminal stage of investigation also for directing drilling works, treatment of gravimetric information 
in the form of a map of maximum horizontal gravity gradients (fig. 3) appears to be suitable. 
The latter distinctly illustrates the course of hydrogeologically significant fault structures/larger 
amplitude of vertical shift (and detects the contact of lithological environments of various density 
permeable volcanic, impermeable sedimentary complex). When the structure suits to both the above 
mentioned conditions, usually it is shown in the map of horizontal gravity gradients by most in
tensive anomalies (fig. 1). At some shallow drillings of small diameter, realized in the frame of seismi
cal measurements in the wider environments of the Žiar intravolcanic depression, well logging (fig. 2) 
was carried out, focused on determination of spscific hydrogeological parameters. The mentioned 
theoretical preconditions are usually tested by technical works; in areas deficit m economic and 
potable waters sources of relatively considerable yield have been obtained. 

The above mentioned information has resulted in suitable methods of geophysical investigation 
of hydrogeological structures, not only in the neovolcanic region of central Slovakia but also in 
other regions with analogous geological structure. 

Translated by J. Pevný 
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