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P O Z N A T K Y Z I N Ž I N I E R S K O G E O L O G I C K É H O P R I E S K U M U 
P R E V O D N É D I E L A V K R A S O V O M P R O S T R E D Í 

(5 obr. v texte) 

MIKULÁŠ INGR* — IVAN ŠARI'K** 

Les résultats de recherches géologiques de ľingénicur en vue de la 
construction des barrages dans le milieu karstique 

Sur le territoire des Karpates Occidentales les roches karstifiées dans les 
diverses formations carbonatées couvrent une surface dépassant 2.700 km2. 
La méthode de recherches géologisques de ľingénieur et hydrogéologiques 
dans le milieu karstifié, oú on projetait la construction des barrages, fut 
ľobjet d'une petite attention jusqu'ä present. Les territoires karstiques 
furent et sont en general considérés comme peu convenables ou inconvenäbles 
pour la construction des barrages. 

Ľarticle présente les exemples des travaux de recherches pris des loca-
lités choisies pour les barrages pojetés sur la riviére de Hornád, Muráň, 
dans 1 bassin de l'Orava, Váh et Rajéianka. completes d'expériences acquises 
des reservoirs de Baračka et Buková, ensuite ľarticle décrit les méthodes 
positives de recherches ainsi que les méthode de recherches d'assainissement 
pour le complexe hydroénergetique de Gorna Zcta en Yougoslavie, con
struit dans les structures karstiques extremement vastes. 

Karbonátové a skrasovatené horniny sa pokladali a ešte stále pokladajú za 
nevhodnú základovú pôdu pre rozmanité druhy stavebných zámerov, najmä 
pre budovanie vodných nádrží. NáhTad, že výstavba vodných diel v hornino

vých komplexoch s prejavmi skrasovatenia nie je prakt icky možná, vychádzal 
z t radičných predstáv, podľa ktorých sú priepustné skrasovatené š t ruk túry 
mimoriadne zložité a priebeh priepustných ciest v nich nemá zákonitosti. Tieto 
náh lady podopiera rad príkladov zo zahraničia, kde výstavbu vodných diel 
v krasových útvaroch skutočne sprevádzajú neúspechy, ktoré spôsobuje netes

nosť horninového prostredia okolo pr iehradného telesa alebo veľký únik vody 
z nádrže. Ako príklad možno uviesť pr iehradu Foix a Camarasa v Španielsku, 
Hales Bar Dam v USA, nádrž Mavrovo v západnej Macedónii a rad ďalších 
vo svete, kde si s t ra ta vody po postavení pr iehrady vyžiadala mimoriadne vy

soké náklady na utesňovacie práce. 
Na území Slovenska pokrývajú karbonátové ú tva ry s krasovými formami 

plochu väčšiu ako 2700 km. Donedávna sa týmto oblastiam venovala malá 
pozornosť, pretože bolo dosť možností orientovať sa na výhodnejšie, bezrizikové 
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priehradné profily. Mnohé úseky vodných tokov, ktoré sú z energetického 
a vodárenského hľadiska veľmi príťažlivé, zostávajú dodnes z uvedených príčin 
nevyužité. Pri všetkých vodohospodárskych zámeroch boli doteraz alternatívne 
riešenia, ktoré poskytovali možnosť vyhnúť sa skúmaným profilom, pri ktorých 
bola problematika náročnejšia alebo pri nich nebol istý úspech po vybudovaní 
vodného diela. Aj inžinierskogeologický prieskum a projekčné práce sa často 
predčasne končili alebo prerušovali len preto, že sa pri priehradných miestach 
alebo v zátope zistili krasové javy s výraznou priepustnosťou. Prieskum sa tak 
obmedzil iba na počiatočné štádiá. 

Po roku 1945 sa na Slovensku skúmalo viac ako 30 priehradných miest, 
v ktorých sa vyskytovali skrasovatené horniny. V tomto príspevku chceme na 
niektorých študovaných profiloch poukázať na metodiku a výsledky prieskumu 
pre vodné diela v krasovom prostredí, ktoré sa realizovali u nás. V roku 1969 
sme mali možnosť oboznámiť sa s dobrými výsledkami prieskumu, projekto
vania a stavebnosanačných prác na rozostavenom hydroenergetickom kom
plexe Gornja Zeta v Juhoslávii, ktorý je situovaný v karbonatických, silne 
skrasovatených štruktúrach. Preto v tomto príspevku uvedieme okrem skú
maných priehradných profilov na Slovensku aj charakteristiku prieskumných 
a sanačných metód použitých pri výstavbe tejto sústavy vodných diel. Ponúka 
sa nám to ako príklad odvážneho a premysleného prístupu prieskumu a pro
jekcie k vodohospodárskym zámerom v krase. 

Vodné diela v povodí Hornádu 

V povodí horného toku Hornádu sa počíta s vybudovaním vodných nádrží. 
Na tento zámer bolo vybrané územie medzi Stratenskou hornatinou a Spišskou 
kotlinou, kde sú v kaňonovitom údolí dobré morfologické pomery na výstavbu 
priehrady (12 km dlhý úsek toku v Slovenskom raji). Perspektívna je aj reali
zácia spojovacieho kanála s prevedením časti vody z rieky Poprad do údolia 
Hornádu. Inžinierskogeologický prieskum sa realizoval v rokoch 1961 — 1967 
v etape orientačného prieskumu. Prieskum sa sústredil na začiatok hornád
skeho prelomu (profil H2) a v úzkom údolí nad rekreačným strediskom pri 
Cingove (profil Hl, obr. 1). Prieskum priehradných profilov doplnili 2 pozoro
vacie objekty na ľavej strane Hornádu medzi kótami 653,7 a 651,6 m n. m. 

Charakteristika geologických pomerov 

V severnej oblasti Stratenskej hornatiny sú v kaňonovitom údolí najrozší
renejšie vápencovodolomitické komplexy stredného triasu severogemeridnej 
synklinály. Sú to masívne, hrubolavicovité horniny, z ktorých iba svetlé aniské 
vápence obsahujú tenké vložky menej priepustných bridlíc. Mapovacie práce 
(v mierke 1 : 25 000) v tejto oblasti nezistili výraznejšie rozdiely v intenzite 
alebo početnosti krasových javov medzi vápencami a dolomitmi. Rozhodujúcim 
sa vždy ukázal stupeň tektonického porušenia a jeho orientácia na bázu odvod
nenia, ktorou je kaňonovité údolie Hornádu. Rozsah skrasovatenia je v tejto 
oblasti vcelku malý, nevýrazný, obmedzuje sa na bezprostredné strmé steny 
kaňonovitého údolia a nezasahuje hlbšie do masívu. Výnimku tvoria len juž
nejšie, vyššie položené planiny, na ktorých sú vyvinuté početné závrty. 



Okraj Stratenskej hornat iny je lemovaný viac-menej súvislým úzkym pruhom 
bazálnych karbonat ických zlepencov a pieskovcov (paleogén), k torý sa rozširuje 
v okolí pr iehradného profilu H-l . Bazálne ú tva ry ležia diskordantne na t r ia-
sovom karbonátovom súvrství, vo východnej časti územia je často tektonický 
styk. Tmel zlepencov je pesčitokarbonatický, ľahko rozpustiteľný. V okolí 
väčších porúch a na styku s vápencovým podložím sú časté krasové dutiny, 
ktoré v okolí Cingova dosahujú pr iemer asi 2 m. Znižovaním erozívnej úrovne 
rieky aktívnosť niektorých z vodorovnej sústavy krasových dutín zanikla úplne 
alebo sa stali periodickými, plne závislými od zrážkových pomerov. Súvislosť 
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Obr. 1. Mapa predpokladaných priesakov z vodných nádrží na Hornáde 
1 — málo priepustné horniny — bez predpokladov vzniku krasu (werfénske bridlice 
a pieskovce), 2 — málo priepustné horniny — prevažne suvrstvie paleogénu. 3 — 
karbonatické horniny mezozoika — puklinová priepustnosť, 4 — karbonátové zle
pence a pieskovce — paleogén — výrazné krasové javy. 5 — zistené krasové kaverny 
na povrchu. 6 — predpokladané smery priesakov po vybudovaní vodných nádrží, 
7 — čiara maximálneho vzdutia hladiny. 8 — pozorovacie vrty, H t, H, — projektové 
priehrady na Hornáde, B, — bočná ochranná hrádza. 
Fig. 1. A map of percolation presumed from water reservoirs on the Hornád river 
1 _ i e s s permeable rocks — without presumptions of formation of karst (Werfenian 
schists and sandstones), 2 — less permeable rocks — mostly Paleogene, 3 — car
bonatic rocks of the Mesozoic — fissure permeability, 4 — carbonate conglomerates 
and sandstones — Paleogene — marked karst phenomena. 5 — karst caverns on the 
surface — inferred, 6 — directions of percolations presumed after constructions of 
water reservoirs. 7 — a line of the maximum buoyancy of water table, 8 — obser
vation boreholes, H,, H, — dams planned on the Hornád river, B, — a lateral pro
tection dam. 



s povrchovými tokmi zanikla. Bazálne psamiticko-psefitické súvrstvie má naj
väčšiu náchylnosť k skrasovateniu a je najväčším nebezpečenstvom pre únik 
vody z nádrží, najmä pri alternatíve Hl, pri ktorej sa voda v nádrži stýka 
s týmito horninami priamo. Vzhľadom na nižšiu priepustnosť podložných kar
bonátov a pokles bázy zlepencov smerom na SV, t. j . do Spišskej kotliny, 
nebolo možno vylúčiť existenciu laterálne silne rozšírenej krasovej sústavy, 
ktorá by mohla byť ponorená pod súčasnou úrovňou potočných alebo riečnych 
náplavov. 

Nadložné flyšové sú vrstvi a paleogénu nie sú skrasovatené a sú málo prie
pustné. 

Únik vody z nádrže pri profile H-l 

Pri prieskume v kaňonovitom údolí v priehradnom profile a v zátope sa 
geologické pomery, rozsah krasových javov a predpoklady úniku vody z ná
drže zisťovali geologickým mapovaním v mierke 1 : 25 000 a vrtným priesku
mom v priehradnom mieste. Geofyzikálne metódy neboli použité. 

Priepustnosť podzákladia, overená vodnými tlakovými skúškami, poukázala 
na značnú anizotropiu. Priesak vody priamo pod priehradným telesom cez 
otvorené pukliny by podľa doterajších poznatkov bolo možno zmenšiť bežnou 
injektážou. Väčšie problémy sa predpokladajú pri zisťovaní prítomnosti a prie
behu sústavy krasových ciest južne od priehradného profilu a na väčšej dĺžke 
ľavostranných svahov. Vzdutá hladina v nádrži zasahuje sčasti priamo do vy
sokopriepustných bazálnych paleogénnych zlepencov. Okraje zlepencov sú vo 
vzdialenosti asi 50—100 m od maximálnej čiary vzdutia a nad ňou, ale ani tak 
nie je vylúčený únik vody z nádrže cez vápence a z nich do zlepencov. Na 
obr. 1 sú vyznačené miesta priesakových ciest z nádrže. Dĺžka stykových plôch, 
kde sú podmienky a predpoklady na únik vody, dosahuje asi 5 km. 

Priehradné miesto H-2 

Profil je situovaný na okraji prelomu Hornádu do Slovenského raja. Pravú 
stranu budujú sivé dolomity s polohami dolomitických vápencov, na ľavej 
strane prevládajú hrubolavicovité vápence a v údolnej nive vápnité dolomity. 
Vo vrtoch sa v strednej a dolnej časti zistili poruchové zóny, v ktorých pre
vládajú tektonické brekcie — úlomky karbonátov stmelených sekundárnym 
piesčitým kalcitom. Kaverny sa vo vrtoch nezistili. 

Výsledky vodných tlakových skúšok svedčia o väčšej priepustnosti pravej 
strany, zatiaľ čo ľavá strana je málo priepustná. Vysokú priepustnosť pravej 
strany sčasti zapríčiňuje gravitačné rozrušovanie pravého strmého svahu 
a kratšia priesaková dráha od skúšaného miesta po prirodzený drén, t. j . 
vlastné údolia Hornádu (strata vody nad 4 1, min. bm pri tlaku 2 atm). 

Zhodnotenie priehradných miest z hľadiska krasovej priepustnosti 

Pri posudzovaní vhodnosti priehradných miest Hl a H2 sa z hľadiska mož
ností a nebezpečenstva úniku vody z vodných nádrží a problémov s utesnením 
priesakových ciest javí miesto priehradného profilu H2 ako výhodnejšie a bez
pečnejšie. Dĺžka priesakových krasových ciest z nádrže je obmedzená na bez
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prostredné okolie priehradného miesta v predĺžení bočných zaviazaní. V profile 
Hl je krasová štruktúra vyvinutá vpravo od pravostranného zaviazania a svo
jím okrajom sčasti zasahuje aj do priehradného profilu. Zistený kras v údolí 
Lesnice bude pod úrovňou vzdutej hladiny a sú obavy, že dôjde k otvoreniu 
a k progresívnemu vývoju (vysoké hydraulické spády) skrasovatenia. Utesňo
vacie práce by boli nevyhnutné do veľkej vzdialenosti nad pravostranným 
zaviazaním. Rovnako aj na ľavej strane geologická štruktúra a litologická po
vaha hornín predurčovali v minulosti vznik krasových vodných ciest. Sústavy 
krasových dutín sa viazali najmä na bázu pieskovcovozlepencových hornín 
paleogénu, ktoré v prevažnej dĺžke vzdutia ležia nad maximálnou hladinou, ale 
severným a severovýchodným smerom sa postupne ponárajú pod čiaru vzdutia. 
Komunikácia vody z nádrže cez poruchové zóny alebo skrytý kras do zlepen
cových útvarov nie je vylúčená. 

Mnohé fosílne krasové chodby na ľavej strane pod priehradným profilom 
svedčia o intenzívnej činnosti podzemnej vody v minulosti. Tieto staršie vý
stupné cesty podzemnej vody ležia už pod úrovňou vzdutej hladiny vody 
v nádrži. 

Aj keď sa prieskumné práce realizovali iba v etape orientačného prieskumu 
a problémy úniku vody zo zátopných území sa pri nich dostatočne nevyriešili, 
poskytli mnohé cenné poznatky o vývine a rozšírení krasu v tejto oblasti: 
a) V severnej časti hornatiny je v kaňonovitom údolí Hornádu v mezozoických 

karbonatických horninách krasový fenomén relatívne slabo rozvinutý. Viaže 
sa na výraznejšie tektonické línie (najmä smeru SZ—JV, SV—JZ, v pre
važnej miere sú sčasti sekundárne zakolmatované piesčitokalcitovou vý
plňou) a ďalej na takú geologickú štruktúru, pri ktorej sú podložím karbo
nátov nepriepustné horniny werfénu. 

b) Tmel karbonatických paleogénnych zlepencov je ľahko rozpustný. Silná 
korózia podzemnou vodou a vznik krasových dutín a chodieb sú najintenzív
nejšie pri báze zlepencov a umožňujú vznik rozvetvenej laterálne oriento
vanej siete krasu. Zlepence predstavujú prostredie s najvyššou priepustnos
ťou a s vysokou náchylnosťou k progresívnemu krasovému vývoju pri 
obnovení vhodných podmienok, napríklad umelým zvýšením hydraulického 
spádu pri výstavbe vodnej nádrže. 

c) Flyšové horniny sú slabo priepustné iba po puklinách. 
Doriešenie úlohy, ktoré by zásadne rozhodlo o realizácii plánovaných záme

rov, vyžaduje podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum celej 
záujmovej oblasti. Pre zložitosť inžinierskogeologických a hydrogeologických 
pomerov a možnosť zvýšenia nákladov spojených s utesňovaním krasového fe
noménu v podzákladí investorské a projekčné organizácie zatiaľ neplánujú 
v prieskumných a projekčných prácach pre vodné diela na Hornáde pokra
čovať. 

Vodná nádrž v povodí Slanej (vodná nádrž Meliata) 

Vodné dielo je projektované na rieke Muráň, pravostrannom prítoku Slanej. 
Hlavným účelom priehrady je vyrovnať prítoky na dolnom úseku rieky Muráň 
a znížiť intenzitu a počet záplav v údolí rieky Slaná južne od Plešivca. 

Na priehradné miesto bola zvolená úzka úžina nad severovýchodným okra
jom obce Meliata. Projektovaná úroveň koruny hrádze je na kóte 227 m n. m., 



maximálne vzdutie na kóte 225 m n. m., výška hrádze 27 m nad údolím. 

Geologické pomery 

Priehradné miesto a blízke okolie leží v mezozoickej oblasti gemeríd. Okrem 
mezozoika vystupujú priamo na povrch série starších hornín (karbón?), a to 
v antiklinálnych pruhoch a v kryhách; útvary mladších hornín sú zastúpené 
pliocénnymi jazernými sedimentmi (štrk a íl) a uloženinami kvartéru. 

V jadre antiklinálneho pásma, v ktorom je situovaný aj priehradný profil, 
vystupujú najstaršie horniny — hrubolavicovité kryštalické vápence pravde
podobne karbónskeho veku. Vytvárajú široký pruh smeru SZ—JV na pravej 
strane priehradného miesta a pod profilom prestupujú aj na ľavú stranu až 
do doliny Ivanova. Generálny smer uloženia je premenlivý, pretože pásmo je 
vrcholom čiastkovej antiklinály; v zúženom úseku priehradného miesta pre
vláda uloženie v smere SV—JZ s úklonom 60—70° na JV. Tektonicky sú vá
pence slabo porušené, zistili sa však poruchové pásma smeru SZ—JV 
a VSV—ZJZ. Poruchy pravdepodobne súvisia s pliocénnou radiálnou tektoni
kou, ktorá bola dokázaná v rozšírenej časti údolia (obr. 2, 3) dokázali prieskum 
né vrty v priehradnom profile a geofyzikálne merania. Poruchové zóny umož
nili krasu rozšíriť sa na pravej strane priehradného profilu a v jeho predĺžení. 

Smerom do nadložia obsahujú vápence šošovky a závalky červených bridlíc 
z kremitých červenohnedých jaspisov. Vápencové horniny prechádzajú do fly
šového súvrstvia, v ktorom prevládajú červenkasté bridlice s vložkami pies
kovcov a vápencov. Relatívne ostrý styk je s tmavosivými až čiernymi bridli
cami a pieskovcami. Flyšové horniny červenkastej a tmavosivej farby sa pre 
osobitný faciálny vývoj volajú meliatskou sériou, ktorá sa zaraďuje sčasti 
do karbónu, sčasti až do werfénu (Cekalová 1952). V priehradnom mieste 
budujú ľavú stranu svahov v blízkosti kóty vzdutia a nad ňou. Sú veľmi málo 
priepustné. Na pravej strane vystupujú v niekoľkých ostrovčekoch, často v tek
tonickom styku so strednotriasovými karbonátmi. 

Strednotriasové karbonáty (prevažne guttensteinské a wettersteinské vápence) 
sú rozšírené najmä v zátopnej oblasti na ľavej a pravej strane údolia a budujú 
väčšiu časť plošiny medzi riekou Muráň a potokom Ŕákoš západne od záuj
mového územia. Sú rovnako ako karbónske vápence silne priepustné po 
puklinách a náchylné vytvárať krasové štruktúry. 

Pliocénna štrková formácia pokrýva väčšiu časť územia a dosahuje mocnosť 
80—100 m: prevláda v nej piesčitý štrk (prevaha valúnov kremeňa) s polohami 
piesku a piesčitého ílu. Priepustnosť závisí od litologického typu hornín. V roz
šírenej údolnej nive nad priehradným profilom je hlboko zaklesnutá pod úro
veň povrchu územia. 

Z kvartérnych sedimentov sú najvýraznejšie vyvinuté údolné náplavy — štrk 
s povodňovou hlinou na povrchu. Hrúbka týchto uloženín v údolí Muráňa 
dosahuje 2 — 10 m. Ostatné typy kvartérnych útvarov nemajú vo vzťahu k ná
vrhu vodného diela väčší význam. 

Použité prieskumné metódy 

V zúženom údolí sa skúmali 2 priehradné profily vo vzájomnej vzdialenosti 
asi 90 m. Výsledky prieskumu obidvoch profilov sú obdobné, ale z hľadiska 
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Obr. 2. Hydrogeologická mapa okolia projektovaného diela Meliata 
1 — priepustné karbonátové horniny s puklinovým a krasovým obehom podzemnej 
Vody (karbón, trias), 2 — priepustný štrk a piesok — pliocén. 3 — údolné 
riečne priepustné náplavy. 4 — málo priepustné — nepriepustné flyšové horniny 
(karbón, werfén ?), 5 — výrazné tektonické línie (radiálna tektonika), 6 — násunové 
línie, 7 — pramene, 8 — smery prúdenia podzemnej vody v priepustnejších útva
roch, 9 — predpokladané miesta úniku vody z nádrže. 
Fig. 2. Hydrogeological map of the vicinity of the Meliata dam planned 
1 — permeable carbonate rocks with karst — and fissure flows of underground water 
(Carboniferous, Triassic), 2 — permeable gravels and sands — Pliocene, 3 — flood
plain permeable alluvia. 4 — less permeable to impermeable Flysch rocks (Carbo
niferous, Werfenian ?), 5 — conspicuous tectonic lines (radial tectonics). 6 — over
thrust lines, 7 — springs, 8 — flow of underground water in more permeable 
formations, 9 — places of outflow presumed from a reservoir. 
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vývinu krasu je dolný profil názornejší a jeho krasové javy sú výraznejšie. 
V profile bolo vyhĺbených 5 jadrových vrtov (Sla, Sl až S4) s maximálnou 
hĺbkou 139 m. Vrty zistili niekoľko poruchových zón v strede údolia a na 
pravej strane, kde prechádzajú až do krasových dutín. Kaverny overil vrt S4. 
Zasahujú až do hĺbky 60 m. 

Geofyzikálny prieskum z r. 1963 podstatne rozšíril poznatky o priebehu prie
pustnosti pásiem na pravej strane svahu vo vápencových karbónskych kom
plexoch. Potvrdil ich prítomnosť a spresnil tektonický styk s pliocénnymi 
sedimentmi v zátope. Pri geofyzikálnych meraniach bola použitá metóda VES 
a odporového profilovania. Metódou profilovania sa presňoval rozsah a priebeh 
skrasovatených vápencov v blízkosti priehradného profilu a hranica medzi 
kryštalickými vápencami a nadložnými bridlicami. 

Hodnoty špecifických elektrických odporov jednotlivých typov alebo kom
plexov hornín sú natoľko rozdielne, že umožňujú namerané výsledky hodno
verne interpretovať. Pritom sa použili aj niektoré hodnoty špecifických odporov 
z geofyzikálnych meraní z lokality Sankovce. 

Špecifický odpor hlavných typov hornín Tab. 1 

Horniny Špecifický odpor v ohm m 
Meliata Sankovce 

štrkopiesky poltárskej formácie 
jemné sedimenty neogénu 
flyšoidné súvrstvie werfénu 
vápence 
porušené úseky vo vápencoch 

100600 

100500 
1000viac 
100 600 

1001000 
1 5  20 

1 0 0  350 
600—viac 

Poznatky z geofyzikálnych meraní: 

b) 

c) 

a) Poruchové a skrasovatené pásma prestupujú cez karbonátový masív v smere 
SZ—JV až do bočného pravostranného údolia nad priehradným profilom 
(Mlynská dolina) v dĺžke maximálne 500 m (obr. 4). 
Styk starších — kabónskych (?) a mezozoických hornín s pliocénnymi sedi
mentmi v zátope je tektonický (smer radiálnej tektoniky SZ—JV a SV—JZ), 
pliocénne sedimenty sú zaklesnuté. 
V blízkosti tektonického styku sú vápence značne rozvoľnené, porušené 
a priepustné (skrasovatené ?); hrúbka rozvoľnené j zóny dosahuje 10—30 m 
a zasahuje 50—90 m pod údolnú nivu. Smerom do hĺbky vyznieva. Prie
pustnejšie polohy majú prevažne strmý úklon (50—90°). Maximálna šírka 
porušených pásiem dosahuje až 100 m. 

Geofyzikálne merania boli úspešné pri zisťovaní poruchových zón a skraso
vatených pásiem vo vápencových horninách iba tam, kde krasové dutiny vy
pĺňa íl, prípadne hrubozrnnejšia výplň. Nemožno preto vylúčiť prítomnosť 
volných kaverien bez výplne, ktorá sa pri geofyzikálnych meraniach odlišným 
špecifickým odporom neprejavila. 
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Problém úniku vody z nádrže 

Vrtný prieskum a geofyzikálne merania zistili v blízkosti Meliaty dva od
lišné vývojové typy krasu: 

á- f «=**'•' 

5 -

6 -
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8 -
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1 •*. ! 

Obr. 3. Geologická mapa priehradného miesta Meliata (interpretácia geofyzikálnych 
meraní) 
1 — hrubolavicovité vápence karbónu, 2 — tmavosivé a ružovkasté bridlice (karbón. 
werfén?), 3 — strednotriasové vápence (typ guttensteinských a wettersteinských vá
pencov), 4 — skrasovatené pásma vo vápencovom súvrství, 5 — štrková formácia — 
pliocén, 6 — tektonické línie, 7 — geofyzikálny profil v priehradnom mieste, 8 — 
krasový prameň pod priehradným profilom, 9 — čiara zátopy. 
Fig. 3. Geological map of the Meliata dam area (interpretation of geophysical 
measurements) 
1 — thick bedded limestones of the Carboniferous, 2 — dark grey and pinkish schists 
(Carboniferous, Werfenian), 3 — Middle — Triassic limestones (the type of Gutenstein 
and Wetterstein limestones), 4 — karstified zones in a limestone sequence, 5 — 
gravel formation — Pliocene, 6 — tectonic lines, 7 — geophysical profile of the dam 
site, 8 — a karst spring below the dam profile, 9 — inundation line. 
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a) povrchový, plošne rozsiahly, vyvinutý v zóne pliocénneho a kvartérneho 
zvetrávania (hrúbka 20—50 m). K nemu patrí najzápadnejší pruh zistený 
geofyzikálnym meraním (obr. 3) a široká obruba priestupnejších vápencov 
v blízkosti tektonického styku s pliocénnou formáciou; 

b) hĺbkový kras, viazaný na oslabené miesta tektonických porúch vo vlastnom 
vápencovom masíve. 

Vlastné vápencové súvrstvie s výnimkou poruchových zón a kaverien je 
relatívne málo priepustné. Vyššia priepustnosť je iba v povrchových úsekoch 
do hĺbky 10—20 m a spôsobuje ju povrchové zvetrávanie vápencov. Skrasova
tené a poruchové pásma sú silne priepustné, ale veľkosť špecifických strát ne
bola zistená, lebo presahovala výkonnosť tlakových čerpadiel pri vodných tla
kových skúškach. Pravá strana priehradného profilu sa na základe technických 
prác a skúšok pokladá za vysoko priepustnú. Okolo pravého krídla je možný 
únik vody z nádrže alebo do údolnej nivy Muráňa pod priehradou, alebo do 
bočného zaklesnutého pravostranného údolia južne od projektovanej hrádze 
(A. Nemčok 1955). Predpokladá sa. že plošná injektáž skrasovatených úsekov 
svahu v zátope alebo zvislá injekčná clona pravého svahu (v predĺžení pra
vého krídla do nezistenej vzdialenosti) by mohli stratu vody z nádrže znížiť. 
Zo zistených poznatkov vychodí. že v údolí Muráňa, kde sa projektuje vodné 
dielo, existujú priame priepustné cesty cez karbonátový komplex a dá sa pred
pokladať priamy únik vody z nádrže cez krasové zóny pod priehradný profil. 
Po zistení veľmi rozvinutých krasových štruktúr sa už v roku 1963 v prieskum
ných a projekčných prácach nepokračovalo. 

Vodné diela v povodí Váhu 

Od začiatku 40tych rokov sa robili projekčné práce vodného diela v oblasti 
Kraľovían a Krpelian. Jednou z alternatív bolo priehradné miesto v kralovian
skej súteske, v ktorom prevládajú kavemózne vápence guttensteinského typu 
a tektonicky porušené dolomity chočského príkrovu s prejavmi skrasovatenia. 
V podloží sú málo priepustné slienité vápence neokómu. Vhodnosť karboná
tových komplexov na výstavbu priehradného telesa overovali len jadrové vrty 
v dvoch profiloch. Z hľadiska mechanických vlastností sa horninové prostredie 
charakterizovalo ako vhodné, ale vysoká priepustnosť, ktorú zistili vodné tla
kové skúšky, vyvolala u projektantov obavy z možnosti veľkej straty vody 
z nádrže (prekročené kritériá priepustnosti podľa Lugeona). 

V rokoch 1943—1948, keď sa projekčné pripravovala a schvaľovala výstavba 
vodného diela v oblasti Kraľovian a Krpelian. nebola ešte u nás organizácia, 
ktorá by bola mala skúsenosti s utesňovaním krasových útvarov. V záverečných 
hodnoteniach boli problémy s utesňovaním dôvodom, že sa upustilo od reali
zácie výstavby v kraľovianskej súteske a profil bol posunutý až do miest 
dnešnej hrádze v Krpeľanoch. 

V hrubých črtách je obdobná aj geologickotektonícká pozícia projekto
vanej vodnej nádrže Fačkov na Rajčianke, kde sa prieskum realizoval v r. 1967. 
Vodná nádrž mala byť definitívnym zdrojom pitnej a úžitkovej vody pre 
Žilinu. Pravú stranu priehradného profilu a zátopnej oblasti budujú sliene 
a slienité vápence spodnej kriedy (horniny zlicchovskej série, krížňanskej jed
notky), v strede údolia a na ľavých svahoch zátopy prevládajú vápence a dolo
mity chočského príkrovu. 
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Inžinierskogeologický prieskum sa už od začiatku zameral na problémy spo

jené s možnosťou úniku vody z nádrže pod pr iehradný profil, ako aj mimo 
údolia Rajčiaky do domanižskej kotliny (M. P o l á š k o v á — S . P o l á š e k , 
1971). Podrobný prieskum geologických a hydrogeologických š t ruk tú r v šir

šom území a š túdium krasových znakov poukázali na značný stupeň skraso

vatenia hornín chočskej jednotky a možnosť úniku vody do domanižskej kot

liny z rozsiahleho priestoru zátopnej oblasti. Pr ieskumné metódy (geologické 
mapovanie, vr tný prieskum, geofyzikálne a hydrogeologické meran ia a skúšky) 
sa vhodne použili na zodpovedanie základného problému, k t o r ý m sa ukázala 
netesnosť nádrže v skrasovatenom prostredí. Podľa výsledkov inžinierskogeo

logického pr ieskumu je výstavba vodného diela v navrhovaných miestach prob 

lematická, riskantná. 
V tom istom období ako pri vodnom diele Krpeľany (1942—1948 sa rea l i 

zoval aj inžinierskogeologický pr ieskum n a energetické využitie vodného po

tenciálu Čierneho Váhu. Pozornosť sa sústredila najmä na morfologický pr í 

ťažlivý priestor, ktorým je súteska nad obcou Svarín. V tých miestach je r ieka 
hlboko zarezaná, m á s t rmé svahy a šírka údolnej nivy je iba 10—12 m. Pr i e 

h radné miesto budujú guttensteinské a jurské krinoidové vápence, tektonicky 
porušené a s vysokým stupňom skrasovatelia. Krasové š t ruk tú ry sú rozvinuté 
na jmä v guttensteinských vápencoch vo forme rozšírených t rhl ín, kaver ien 
a rozsiahleho systému podzemných chodieb (J. S r n á n e k, 1967). Prvé pr i e 

skumné práce v tomto profile (ozn. ako Svarín I), ktoré t u robila švajčiarska 
firma Swissboring, neboli komplexnejšie zhodnotené, ale vzhľadom n a mimo

riadne rozvinuté krasové javy bolo miesto opustené a v pr ieskumných prácach 
sa už nepokračovalo. Serióznejšia dokumentácia krasovej š t ruk tú ry by vyža

dovala predovšetkým použiť geofyzikálne metódy a speleologické pr ieskumné 
práce. Vhodnejšie miesto na stavbu pr iehrady overil až inžinierskogeologický 
pr ieskum z r. 1960. Je situované v dolomitickom prostredí (asi 2 km nad obcou 
Svarín) a nezistili sa v ňom nijaké výraznejšie znaky po skrasovatení . 

Z vodných diel postavených u nás v krase spomenieme dve nádrže, pri k t o 

rých sa prejavili nedosta tky z neúplného geologického pr ieskumu najvýrazne j 

šie a ktoré vyvolali vážne problémy pri stavbe a po ich dokončení. 

w«-

Vm»m F iS 4 Geological in
terpretation of geop
hysical measurements 
in the dam profile 

w 1 — fluvial and de
luvial sediments, 2 — 
schists (Carboniferous, 

0 Werfenian?). 3 — co
arse — bedded (li
mestones (Carbonife
ferous), 4 — disloca
tion and karstificated 
zone, 5 — values of 
specific resistance of 
rocks. 

4. Geologická interpretácia geofyzikálnych meraní v priehradnom profile 
riečne a deluviálne sedimenty, 2 — bridlice (karbón, werfén ?), 3 — hrubo

lavicovité vápence (karbón), 4 — poruchové a skrasovatené pásmo, 5 — hodnoty 
špecifického odporu hornín. 
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Vodná nádrž Baračka 

Hrádza je situovaná v údolí potoka Teplička asi 2 km nad kúpeľmi Tren
čianske Teplice. Je vybudovaná ako rekreačná nádrž. Geologický prieskum sa 
ukončil v r. 1969 v etape predbežného prieskumu. V priebehu výstavby sa 
zistili nové poznatky o rozšírení a charaktere krasu v údolí a na svahoch 
v mieste zaviazania, ktoré negatívne ovplyvnili časový harmonogram napúš
ťania. Do konca r. 1972 nebola nádrž napustená na maximálnu úroveň. 

V priehradnom mieste a v zátopnom území sú na povrchu nivné sedimenty 
s mocnosťou 1,2 — 2,8 m vo fácii prachovitej hliny, nižšie je zahlinený štrk 
korytovej fácie v mocnosti 4—5 m. Sú priepustné s hodnotou „k" 105—10~6 m/s 
podľa výsledkov rádionuklidových meraní (P. P e t e r 1970). Vo svahoch a pod 
údolnými náplavami sú neokómové a jurské vápence s vložkami tmavosivých 
a čiernych ílovcov a slieňovcov. Súvrstvie je zhruba subhorizontálne uložené. 
Všetky tieto litologické typy sú intenzívne porušené puklinami kolmými na 
vrstvovitosť. Pukliny sú rozšírené skrasovatením a prevažne nepriebežné. Kra
sové dutiny sa viažu na mocnejšie polohy vápencov a všeobecne sa smerom na 
povrch roztvárajú. Vypína ich ílovitá hlina s klastickým karbonatickým ma
teriálom, ojedinelé štrk. V dne údolia boli zistené kavemy v hĺbke 1 — 18 m 
a pretiahnuté dutiny v hĺbke až 37—38 m pod povrchom terénu. Na pravej 
strane svahu v zátope sa po postavení telesa hrádze zistili svahové deformácie 
(J. N e s v a r a 1971). 

Problém úniku vody sa v priebehu predbežného prieskumu nevyriešil a ďal
šia etapa prieskumu sa už nerealizovala. Aj keď podľa výsledkov vodných 
tlakových skúšok priepustnosť neokómskych vápencov nedosahuje vysoké hod
noty, nie je vylúčené, že sa pri zvýšenom hydraulickom spáde uvoľní výplň 
dutín vyplavovaním a postupne sa zvýši únik vody najmä okolo krídel hrádze. 
Vzťahy k žriedlovej štruktúre minerálnych vôd v Trenčianskych Tepliciach sa 
riešia postupne až po postavení hrádze. 

Nádrž Buková 

Nádrž na potoku Hrudka (okr. Trnava) bola postavená ako retenčná na za
vlažovacie účely v poľnohospodárstve. Aj tu overil komplikované inžiniersko
geologické pomery podrobný prieskum a expertízy až v priebehu výstavby. 

Pokryvné útvary v mocnosti 4—8 m (štrk, rašelina, íl, materiál náplavového 
kužeľa) vykázali veľkú nerovnorodosť nielen z hľadiska deformačných vlast
ností, ale aj rozdielnu priepustnosť jednotlivých vrstiev. Rozptyl hodnôt „k" je 
v rozmedzí 10_3 až 10  7 m's. Podložie náplavov tvoria silne skrasovatené 
a priepustné eocénne numulitové vápence. 

Inžinierskogeologický prieskum na výstavbu vodného diela nezistil najcitli
vejšie a rozhodujúce problémy, ako sú priepustné polohy v pokryvných útva
roch a ich priamu súvislosť s podložným krasom. 

Až doplňujúci podrobný terénny prieskum a laboratórne skúšky museli riešiť 
otázky vlastného založenia hrádze, vytlačenie organických zemín do strán, od
vedenie krasového prameňa v mieste hrádze a navrhnúť sanačné opatrenia na 
zníženie priepustnosti skrasovatených vápencov. Priepustné krasové cesty sa 
utesnili zapustením tesniacej clony až do podložných útvarov a predloženým 
ílovitým tesniacim kobercom v predpolí hrádze v dĺžke 50 m. 
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Pri inžinierskogeologickom prieskume na vodnom diele Párnica na potoku 
Zázrivka (pravostranný prítok Oravy) v priehradnom profile boli navŕtané 
kaverny v doggerských vápencoch. Na vrte S2 v hĺbke 48,5 m bol pozorovaný 
pokles vrtného sútyčia. Kavernu vysokú 3,5 m vypínala ílovitá zemina. Po na
vŕtaní kaverny sa stratil výplach. Aj napriek dodávaniu veľkého množstva 
vody bola strata trvalá. Priesakové cesty sa mali zistiť pomocou farbiacej skúšky 
roztoku vody s fluorescínom. Metodicky správny postup však nebol domyslený 
z technickej stránky. Volilo sa len vizuálne pozorovanie bez kolektora na absor
bovanie íluorescínu, pozorovací čas bol krátky, čo sa nakoniec odrazilo v ne
gatívnom výsledku pokusu. Priehradné miesto napriek výskytu krasových 
priebežných ciest nebolo zamietnuté. 

Nedávno realizovaný hydrogeologický výskum prameňov krasovej oblasti 
pod priehradným profilom Párnica potvrdil výsledky inžinierskogeologického 
prieskumu. Krasový fenomén je v tejto oblasti silne vyvinutý. Hydrogeologické 
vrty, ktoré tu urobili, dávajú 160 l/s vody, ktorá preteká karvernami hornín 
tohto územia. 

Vodné diela v povodí Hrona 

V blízkosti obce Heľpa, ďalej v úseku Brezno — Banská Bystrica sa skúmalo 
niekoľko priehradných profilov, ktoré boli situované v karbonátových horni
nách s rozličným stupňom prejavov skrasovatelia (profil Heľpa, Valaská, Štiav
nická, Dubová, Medzibrod, Bystrá, Priechod, Moštenica a i.). Hodnotenie pro
filov, z ktorých mnohé boli posúdené ako nevhodné (Heľpa, Bystrá, Medzibrod, 
Priechod), sa opieralo okrem geologického mapovania o bodový vrtný prieskum 
orientačnej povahy. 

Terénne doplnkové skúšky zamerané výlučne na overenie typov a rozsahu 
krasu sa použili len pri prieskume pre vodnú nádrž Krpáčovo nad obcou Dolná 
Lehota. Pri prieskume svahov nádrže boli v reiflingských vápencoch zistené 
krasové formy (závrty, ponory). Farbiaca skúška s fluorescínom preukázala 
existenciu zložitého krasového systému, ktorý odvodňujú vývery v okruhu až 
niekoľko km. Na overenie predstáv o úniku vody do krasových ponorov sa 
realizoval veľkopokus so vzdutím vody v potoku prehradením betónovou ste
nou. Už pri vzdutí vody o 1,2 m sa celý povrchový prítok do oblasti nádrže 
(15 l/s) úplne strácal v krasových ponoroch. Poznaním krasových ciest a zá
sluhou vhodnej kombinácie klasických prieskumných metód a priamych terén
nych skúšok sa skúmaný profil hodnotil ako podmienečne vhodný a súčasne 
boli navrhnuté opatrenia na zníženie priesakov zo zátopnej oblasti. Vhodne 
volené a priliehavé formy prieskumu použité pri vodnej nádrži Krpáčovo 
(SVŠT Bratislava) sú však v metodike prieskumu krasu pre vodohospodárske 
záujmy skôr výnimkou. 

Vodné dielo Gornja Zeta 

Pri tejto lokalite rozvedieme niektoré problémy s utesňovaním silne priepust
ných kavernóznych hornín, pretože predstavuje jednu z najväčších sústav vod
ných diel situovaných v karbonatickom prostredí v Juhoslávii, na ktorej použili 
rozličné formy utesňovania priepustných útvarov. 

Hydroenergetický komplex Gornja Zeta sa skladá z 3 akumulačných nádrží 
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(nádrž Krupac, Slano a Vrtac) a z najnižšie položenej nádrže Slivlje, z ktorej 
sa tunelovým privádzačom a t lakovým potrubím voda vedie a energeticky 
využíva v HC Peručica. Využiteľný spád je 505 — 525 m (obr. 5). 
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Obr. 5. Hydrogeologická mapa energetického systému Gornja Zeta 
1 — velmi priepustné horniny vrchnej kriedy a jury (výrazný krasový fenomén), 
2 — priepustné horniny spodnej, strednej jury a triasu, 3 — nepriepustné horniny 
eocénu (flyš), 4 — glaciofluviálne sedimenty, aluviálne hlinité náplavy a štrk, 5 — 
prítoky podzemnej vody do Nikšičského poľa, 6 — miesta koncentrovaných odtokov 
v krasovom fenoméne, 7 — ponory, 8 — smer a sklon vrstiev, 9 — čiara zátopy, 
10 — priehradné profily, 11 — vtokový objekt a tlakové potrubie k Hc. 
Fig. 5. Hydrogeological map of the energetical system Gornja Zeta 
1 — extremely permeable rocks of the Upper Cretaceous and Jurassic (a markedly 
karstic phenomenon), 2 — permeable rocks of the Eocene (Flysch), 4 — glaciofluvial 
sediments, alluvial loamy deposits and gravels, 5 — tributaries of underground water 
into the Nikšič polje, 6 — places of concentrated discharge in a karat phenomenon, 
7 — ponors, 8 — strike and dip of beds, 9 — the inundation line, 10 — dam profiles, 
11 — inflow device and pressure pipeline to Hc. 
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Vodné nádrže sú situované na málo zvlnenej náhornej plošine Nikšičko polje 
v juhozápadnej časti Čiernej Hory. Samotnú plošinu a širšiu oblasť buduje 
vápencovodolomitické súvrstvie stredného triasu až vrchnej kriedy so zakles
nutými flyšoidnými útvarmi eocénu, ktoré boli spolu so staršími horninami 
zvrásnené. Vytvárajú hlboké, ale úzke (niekoľko desiatok až 100 m široké) 
priekopové prepadliny smeru SZ—J V. Uprostred plošiny sú nad mezozoikom, 
príp. paleogénom zachované rozlične mocné polohy jemnozrnných fluviálnych 
sedimentov. 

Vápence a dolomity sú tektonicky silne porušené a v tejto súvislosti je roz
lične vyvinutý krasový fenomén s rozdielnou priepustnosťou. Flyšové horniny 
paleogénu a náplavy sa pokladajú za nepriepustné, pokiaľ sú dostatočne mocné 
a stabilné proti sufózii. 

Oblasť sa odvodňuje do kaňonovitého údolia rieky Zeta ponormi. Z nich 
najvýznamnejší je ponor Slivlje v juhovýchodnej časti, ktorý odvádza viac ako 
50 % odtoku z planiny (až 150 m's) . Zostávajúca časť prietoku povrchových 
tokov sa stráca v menších otvorených alebo skrytých ponoroch. Vody pred 
výstavbou priehrad vyvierali v údolí rieky Zety ako vyvieračky Glava Zeta. 
Oboštice a mnoho ďalších. V letnom a jesennom období sa po väčších zrážkach 
v nižšie položených miestach planiny Nikšičko polje vytvára dočasné jazero, 
ktoré sa postupne cez silne priepustné karbonáty vyprázdňuje. 

Hlavným problémom na tejto sústave vodných diel bola lokalizácia ponorov, 
zistenie smeru priesakov, polohy, veľkosti priepustných krasových ciest a v ko
nečnom dôsledku aj možnosť ich utesnenia. 

Základnou prieskumnou metódou bolo geologické mapovanie zamerané okrem 
litologickopetrografického zloženia hornín a stratigrafického začlenenia útva
rov osobitne na tektonické údaje oblasti, pretože sa na hlavné poruchové línie 
viažu aj najčastejšie a najväčšie krasové javy. 

Na zistenie hydrogeologických vzťahov v krase sa používali stopovacie skúš
ky, pri ktorých sa ako najúspešnejší indikátor ukázal fluorescín. S menším 
úspechom sa stretlo používanie rádioizotopov a chemických indikátorov. 

V oveľa väčšej miere ako u nás sa použili geofyzikálne metódy, osobitne 
odporové, pri upresňovaní hlavných tektonických línií, pri zisťovaní priebehu 
flyšového nepriepustného súvrstvia pod kvartérnymi náplavami, úrovne hla
diny podzemnej vody, dolnej a hornej hranice skrasovatenia zvodnených kar
bonátov ap. Geofyzikálne metódy sa pri vymedzovaní skrasovatenia bez prí
tomnosti hladiny podzemnej vody ukázali ako menej spoľahlivé. 

Speleologický prieskum spojený s tunelovaním a inými banskými prácami sa 
používal väčšinou až po spresnení hydrogeologických pomerov predchádzajú
cimi spôsobmi alebo po vrtnom prieskume. Bol však vždy súčasťou sanačných 
prác pri utesňovaní väčších ponorov. 

Veľmi dôležitý bol vrtný prieskum, a to či už v čase projekcie (vzhľadom 
na rozlohu vodných nádrží nižšia hustota ako v bežnej praxi u nás) alebo pri 
utesňovaní priepustných úsekov. 

Jadrovými vrtmi sa spresňovali a overovali výsledky geofyziky, najmä roz
hranie rozlične priepustných útvarov (karbonáty a flyš, tektonické línie, formy 
skrasovatenia, hlbka hladiny podzemnej vody a jej kolísanie). Priepustnosť 
prostredia zisťovali bežné čerpacie skúšky a pri jadrovom vŕtaní vodné tlakové 
skúšky zostupnou metódou pri aplikácii Lugeonovho kritéria. Etáže boli pre
važne 5 m, s maximálne voleným tlakom podľa váhy nadložia a priebehu strát 
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pri jednotlivých tlakových stupňoch. Problematika priepustnosti skrasovate
ného prostredia sa neodlišuje od zaužívaných metód u nás a je úsilie vyriešiť 
v rámci prieskumu pri veľkých dielach iba základné údaje o hydrogeologických 
pomeroch (tektonická a hydrogeologická charakteristika prostredia, smery prú
denia podzemnej vody a prognóza úniku vody z nádrží, možnosti a formy 
tesnenia ap.). Hlavný dôraz sa kladie na prieskumnoprevádzkové práce, pri 
ktorých sa predchádzajúce rámsové poznatky spresňujú. 

Vzhľadom na rozmanité mechanické vlastnosti masívu a rozličný stupeň 
skrasovatenia karbonatických hornín sa použilo niekoľko spôsobov utesňo
vania : 

Budovanie injekčných vertikálnych clôn z vrtov pozdĺž okraja jednotlivých 
nádrží nad maximálnou kótou vzdutia. Rozsah potreby injekčných clôn rám
covo stanovil prieskum a dosahuje asi 10 km dĺžky, najmä pozdĺž severného 
okraja akumulácie Vrtac. Hĺbku jednotlivých injekčných vrtov obmedzilo ne
priepustné podložie (werfén) alebo priepustnosť podľa Lugeonovho kritéria. 
Dosahovala v priemere 100—150 m. 

Osobitný spôsob injektáže sa použil pri utesňovaní podzemných krasových 
kaverien, ktoré pri všeobecne značnej priestorovej nepravidelnosti miestami do
sahovali veľké rozmery. Kaverny boli z väčšej časti voľné. Vrt v tomto prípade 
sa urobil až do plánovanej hĺbky cez jednotlivé „etáže" krasových kaverien. 
Najnižšie kaverny postupne zasypávala z vrtu drobná vápencová drvina 
(5—20 mm), až takto vytvorený kužeľ dosiahol strop kaverny. Zásypový ma
teriál bol rozhrnutý rozmetaním drviny vrtnou korunkou, a tak bol aj sčasti 
dohutnený. Vytvorený zásyp odspodu injektovali cementovoílové zmesi. Injek
táž sa ukončila pri dosiahnutí kritéria nepriepustnosti. Po mesiaci boli niektoré 
vrty znovu vyhĺbené a podľa potreby sa v úsekoch s vysokou priepustnosťou 
opäť urobila injektáž. O veľkosti niektorých kaverien si možno urobiť pred
stavu podľa množstva použitého materiálu. Tak napr. pri injektáži Vrtac bola 
pri jednom vrte spotreba drviny asi 1000 m:i. Po ukončení spodnej kaverny sa 
podobným spôsobom utesnili aj horné krasové partie. Kontrolné vrty nad zain
jektovanými úsekmi a pozorovanie hladín potvrdili dobrú účinnosť injekčnej 
clony. 

Plošné betónové tesnenie sa použilo na svahoch v miestach otvorených ka
verien a v úseku predpokladanej veľkej plošnej straty vody. Pri tomto spôsobe 
bol povrch územia (väčšinou priamo východy vápenca a dolomitov) očistený 
a zakrytý betónovým plášťom (nezhutneným) a po zatvrdnutí zakrytý betó
novým kobercom, llovité tesnenie v týchto miestach sa neosvedčilo, pod tlakom 
vody a v dôsledku jej kolísania sa zanášali jemné nespevnené častice do pod
ložných krasových kaverien. 

Kruhové veže a betónové poklopy. V nižších miestach nádrží, kde unikala 
voda ponormi (hlavný ponor Slivlje a mnoho menších), nebolo možno pred
chádzajúci spôsob tesnenia použiť. V údolnom dne, ktoré má rozlične mocný 
pokryv málo stabilných zemín, pri značnom pretlaku vody v nádrži sa ílovito
piesčitý prirodzený koberec prelamoval a prepadával do podzemných kaverien. 
Kaverny vznikli aj postupnou sufóziou, čo často zapríčinilo zničenie pokryvu. 
V týchto miestach sa budovali betónové poklopy (skruže väčších rozmerov 
s jednostranným ventilom) doplnené plošnou betonážou okolia. Betónové po
klopy s ventilom umožnili pri pretlaku podzemnej vody (letné a jesenné me
siace) oproti úrovni v nádrži znížiť tlak tejto vody a zmenšovať možnosť vzniku 
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nových výverov do nádrže v blízkosti poklopov. Poklopy sa znovu uzatvárali 
pôsobením hydrostatického tlaku vody v nádrži. 

Podobnú funkciu mali aj kruhové veže, ktoré sa však budovali v miestach 
veľkých rozmerov. Ponor ohrádzali kruhovými betónovými s tenami (prstence 
s priemerom 50 m pri ponore Slivlje a s výškou až 12 m) s prel ivom pri hornej 
hrane, ktorý vo väčšine prípadov plnil rovnaký účel ako uzávery betónových 
poklopov. 

Výstavba hydroenergetického systému Gornja Zeta je dobrým príkladom 
na to, že vodné diela možno stavať aj na krasových útvaroch, keď sa vychádza 
zo serióznych inžinierskogeologických a hydrogeologických výskumov a prie

skumov a projektanti a stavbári ich výsledky využívajú pr i realizovaní diela. 

Z á v e r 

Perspektíva vodohospodárskej výstavby na území Slovenska a požiadavky 
nášho národného hospodárstva v najbližšej budúcnosti budú smerovať k to 

mu, aby sa stavebné zámery napriek sťaženým podmienkam a zvýšeným fi

nančným nákladom realizovali aj v menej vhodných základových pomeroch, 
teda aj v krase alebo v skrasovatených horninách. Doteraz realizovaný inži

nierskogeologický prieskum nebol vždy zameraný n a osobitnú problemat iku 
vodných diel projektovaných v krasovom prostredí. Pr ieskumné práce sa 
opierali vo väčšine prípadov o bodové výsledky vodných t lakových skúšok n a 
vrtoch a iba v ojedinelých prípadoch o geofyzikálne meran ia (Meliata, Hranov

nica, Fačkov) a farbiace skúšky (Krpáčovo, Párnica). Nedostatočná pozornosť 
prítomnosti krasu pri prieskume a jeho dôsledky sa prejavili v tom, že sa 
krasové š t ruktúry zisťovali a presňovali až počas výstavby (vodná nádrž Bu

ková, Baračka), čo zvýšilo náklady na doplňujúci prieskum, sanačné práce 
a malo za následok oneskorené uvedenia vodných diel do prevádzky. 

Doručené 20. 3. 1973 
Odporučil A. Nemčok 
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K N O W L E D G E F R O M E N G I N E E R I N G  G E O L O G I C A L E X P L O R A T I O N 
F O R H Y D R O E L E L E C T R I C P O W E R  S T A T I O N S IN T H E K A R S T A R E A S 

MIKULÁŠ INGR — IVAN SARlK 

In Slovakia carbonate formations with kars t phenomena occupy an area 
of more than 2.700 km2 . Until lately these areas no sufficient attention has 
been paid to in planning of watereconomic constructions. The opinion persists 
tha t the construction of hydroelectric powerstat ions in karstified areas is 
practically not realizable for the complexity of kars t s t ructures and problems 
with their sealing. Many sections of the wate r streams, very attract ive from 
the standpoint of energetics and wate r supply, remain not utilized unti l the 
present t ime. Even the method of engineeringgeological and hydrogeological 
exploration has not reached the requirable s tandard. It is in the majori ty of 
cases little focused on establishing of t he course and extent of the kars t 
phenomenon. 

In the contribution are mentioned exploratory methods and conclusions from 
the exploration for construction of hydroelectric powerstat ions. planned on the 
r ivers Hornád, Muráň, in the r iver basins of the Orava, Váh and Rajčianka 
and completed with experience from the constructed w a t e r reservoirs Baračka 
and Buková. As an example of a courageous approach are described also the 
positive exploratory and exploratoryremedial methods for the hydroenergetic 
complex Gorna Zeta in Yugoslavia. 

The planned hydroelectric power stations in carbonate rocks in the Hornád 
river basin were situated in a nar row canyonlike gap in the Slovenský ra j . 
The kars t phenomenon is bound to extended tectonic lines in dolomites and 
limestones and to the geological structure, with carbonates underlain by im

permeable Werfenian rocks. The exploration at the level of the prel iminary 
stage has confirmed the fact of water escape from the reservoir mainly through 
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Paleogene conglomerates with easily soluble cement. The exploratory and 
project works were stopped for some time because of possible soak of water. 

In the dam profiles of Meliata on the Muráň river with the dam 27 m high 
a surficial areal karst has been established by exploration in the zone of 
Pliocene and Quaternary weathering (20 — 50 m thick) and a deep karst bound 
to tectonic fractures as well. Karstification is manifesting in Carboniferous 
limestones on the right profile side. Extraordinarily successful were geophysical 
measurements in the wider area of the dam site with verification of the course 
of the karstified zones. Exploratory works in higher stage of exploration have 
not been realized. 

Good results were also furnished by geophysical measurements at the 
planned hydroelectric power- plant Fačkov on the Rajčianka stream (dam 
height 30 m). Geological mapping, boring and geophysical exploration have 
confirmed considerable karstification of Triassic limestones and dolomites in 
the site of the dam and inundation area. According to the results of explora
tion the construction of the hydroelectric power plant is problematic, risky 
in the suggested places for extraordinarily developed karst phenomena. 

In exploration for construction of the Krpáčovo water reservoir (Hron river 
basin) beside the traditional exploratory methods also colouring tests with 
fluorescine and the great experiment with highwater level in the brook by 
a concrete wall were applied. The tests have proved the existence of a com
plicated karst system extending to several km. The field tests enabled us to 
propose remedial works in the complicated karst structure in order to lower 
soak from the flooded area to an acceptable extent. 

Among the constructed hydroelectric power plants in karstified areas con
siderable complications occurred in construction of the water reservoirs Ba
račka and Buková, caused by incomplete and unfinished geological explora
tion. In the case of the Baračka reservoir exploration was finished before time 
with the stage of preliminary exploration. In the course of the construction 
new information on the extension and character of karst in Neocomian li
mestones in the valley and on the slope in the place of damabutment and of 
inundation has been obtained. In the valley bottom the limestones were mar
kedly cavernous to a depth of 17 — 18 m, discontinuous caverns were found 
with subsequent exploration still at the depth 38 m below the surface. The 
right side of the slope in the inundation area is released by slope deformations. 
Only after construction of the water reservoir the problem of relation of 
reservoir waters to the issue structure of mineral waters in Trenčianske Teplice 
was solved. On the basis of these subsequently established facts the water 
reservoir was not stored to the maximum waterlevel until the end of the 
year 1972. 

In the dam of Buková near Trnava no sufficient attention was paid to 
karstified Eocene Nummulite limestones in the underlier of covering alluvia 
characterized by low bearing capacity. Only in the course of construction the 
problems with sealing of karstified rocks were solved subsequently. It was 
necessary to build a vertical sealing concrete curtain and a sealing horizontal 
membrane located in front of the dam. 

An example of successful application of various exploratory methods for 
watereconomic aims in karstified areas is the hydroenergetic complex Gorna 
Zeta in Yugoslavia being under construction. In exploration, beside geological 
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and hydrogeological mapping as well as drilling exploratory works, tracing 
tests with colouring ones, with radioisotopes and geoelectric measurements 
were used largely in establishing of the more precise course of karst structures. 
In critical places also speleological methods connected with tunnelling were 
useful in exploration and sealing remedial works. Sealing of permeable 
environment lay in construction of vertical grouting curtains to the depth of 
100—150 m (total length of the curtains about 10 km at the circumference 
of the resorvoir), smaller surficial caverns were sealed by areal concrete mem
branes. Larger caverns and sinks which changed to issues into the reservoir in 
the time of high groundwater table were adjusted by concrete covers and 
circular towers. During overpressure of groundwater they made spillway to 
the reservoir possible. 

Preložil J. Pevný 
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