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ruaporeojionia ByjiKammecKiix nopojj KpyniiHCKOň B03BbimennocTii 

Ha ocHOBamm HOBMX reojioi imeCKiix n niaporcojioriiMCCKiix 
MCCJiCÄOBaHiiň KpyniiHCKoň B03BbimciiH0CTii ôbuia cnejiaHa ne
pcoueiiKa BOJHO nijrooreojioniMCCKUx BonpocoB 3Toŕi ofuiacni 
u onpcflCJicHO cč 3HaMeHiie. HaJiHercu B03M05KHMM B HacTOHmee 
Bpe.MH nojivMUTb npiiOjiiniiTCJibHO 300 JI. ceK1. 

Hydrogeology of volcaniles in the Krupinská planina area 
(Middle Slovakia) 

New geological and hydrogeological hnowiedge from the 
Krupinská planina area (Middle Slovakia) allowed to reappraise 
the hydrogeological and waterbearing capacity of this territory. 
The ground water utilization efficiency was stated to be 
300 l . s  1 , but prognoses point to possible value of 500 l . s  1 . 

Vývoj náhľadov na charakter a 
význam zvodnenia vulkanitov vše

obecne a vulkanoklastík osobitne 
pred začiatkom systematického hy

drogeologického výskumu a priesku

mu (na strednom Slovenska pred 
15—20 rokmi) poznačili mnohé 
unáhlené a apriórne formulované 
závery. Vyplynuli z nedostatočnej 
preskúmanosti a nízkeho stupňa po

znatkov o vlastnostiach horninové

ho prostredia neovulkanitov. Po

merne malá hustota prirodzených 
výverov podzemnej vody. ich nízka 
výdatnosť a veľmi malý prietok na 
niektorých povrchových tokoch 
v minimách vyústili do záveru, aký 
napr. ešte v roku 1959 zastával 
O. H y n i e (in Z. H l a v a t ý 
1975). podľa ktorého ..zvodnenie 
neovulkanitov je značne povrcho

vým javom", a preto v tomto hor



456 Mineraiia slov., 12, 1980 

ninovom prostredí významnejšie 
akumulácie podzemnej vody ne
možno očakávať. V tomto chápaní 
sa vulkanickým horninám pripiso

vala veľmi nízka priepustnosť, vul

kanoklastikám ešte nižšia ako skal

ným horninám, a to pre ich veľkú 
náchylnosť k zvetrávaniu a tvorbe 
ílovitých produktov rozpadu. Nové 
poznatky, zhromaždené najmä v 
práci V. B ô h m a. L. M e 1 i o r i

s a, S. K 1 í r a, P. O s t r o 1 u c

k é h o (1964), L. Š k v a r k u 
(1972), viedli k novému prístupu 
k hydrogeologickej problematike 
neovulkanitov a jeho výsledkom je 
rastúci vodohospodársky záujem 
o vulkanické oblasti. 

Hydrogeologický prieskum 

Prieskumné a výskumné zámery 
na Krupinskej planine formuloval 
P. O s t r o l u c k ý a Z. H l a v a 

t ý (1967). Z nich vychádza vyhľa

dávací hydrogeologický prieskum, 
ktorý sa začal roku 1969 (IGHP Ži

lina, závod Bratislava, za investor

stva VÚVH Bratislava, predtým Vo

dorozvoj) a prebieha dodnes. Od ro

kov 1972—1973 sústredili na oblasť 
Krupinskej planiny pozornosť aj 
krajské vodohospodárske organizá

cie. Na pozitívne výsledky vyhľa

dávacieho prieskumu nadväzujú 
ďalšie geologickoprieskumné práce 
a sú už zamerané na dokumentáciu 
využiteľného množstva podzemnej 
vody vybratých lokalít. V súčasnom 
období sa hydrogeologické práce 

sústreďujú na 5—6 lokalít a ich 
vodárenským cieľom je využiť 
zdroje podzemnej vody. 

Aj keď náhľady na zvodnenie 
neovulkanitov pred rokom 1960 
boli viacmenej nesprávne, ukázali 
sa ako veľmi cenné z metodického 
hľadiska. Dokumentovali to, že zís

kať objektívne a subjektívnymi 
chybami čo najmenej zaťažené vý

sledky možno len kombináciou zá

kladných metód výskumu a prie

skumu s ďalšími metódami. Skúse

nosti potvrdili, že vzájomná konfron

tácia výsledkov jednotlivých (nezá

vislých) metód umožňuje orientovať 
prieskumné práce efektívnejšie a 
vedie k presnejším výsledkom. 

Na lokalite Hontianske Tesáre— 
Dvorníky v oblasti Krupinskej 
planiny sa napr. roku 1969—1970 
veľmi úspešne aplikovala povrcho

vá geofyzika (VES). Sedimentár

novulkanické súvrstvie sa rozčle

nilo do niekoľkých odporových 
vrstiev, vrtné práce overili ich lito

faciálne zloženie a čerpacími skúš

kami sa zistila ich hydrogeologická 
funkcia. Na tomto základe pokra

čovali prieskumné práce aj na ďal

ších lokalitách. Časom sa metodika 
rozšírila o etážové čerpacie skúšky, 
karotážne merania, reometriu a 
termometriu vrtov v pokojovom 
stave a o iné druhotné metódy. 
Hodnotenie čerpacích skúšok sa 
orientovalo najmä na metódy neustá

leného prúdenia a umožnilo dosiah

nuť pomerne presnejšie výsledky a 
zvodnené prostredie charakterizovať 
nielen výpočtom filtračných para
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metrov, ale aj z hľadiska jeho 
ohraničenia. Hydrogeologické metó

dy sa popri sledovaní režimu po

vrchových a podzemných vôd zame

riavajú aj na detailné hydrometro

vanie, ktoré indikuje skryté prítoky 
alebo úseky infiltrácie na povrcho

vých tokoch. Kombinácia opísaných 
metód umožňuje v etape vyhľadá-

vacieho prieskumu dostatočne 
presne charakterizovať úložné po

mery príslušnej lokality a jej oko

lia, filtračné parametre zvodneného 
prostredia, čiastočne aj okrajové 
podmienky, časové zmeny režimu 
podzemných a povrchových vôd. 
ich vzájomný vzťah v kvalitatív

nom, príp. semikvantitatívnom vy

jadrení. Hustota lokalít prieskumu 
sa zvolila tak, aby sa rešpektovali 
zásadné zmeny geologickotektonic

kých pomerov a aby jednotlivým 
charakteristickým litofáciám a čiast

kovým štruktúram bolo možno pri

radiť zodpovedajúce hydrogeologic

ké vlastnosti. Tak sa v štádiu záve

rečného spracovania dosiahne rov

nomerná preskúmanosť územia, a 
to aj s ohľadom na priestorovú he

terogénnosť vulkanoklastík Krupin

skej planiny. Metodika vyšších etáp 
prieskumu je v podstate analogická, 
ale terénne práce sa sústreďujú na 
menšie územné celky, podzemná 
voda sa zachytáva spravidla nie

koľkými vzájomne sa ovplyvňujú

cimi objektmi a dlhodobé spoločné 
čerpacie skúšky majú vytvoriť 
umelý režim podzemných vôd v 
miere maximálne únosnej danému 
územiu. Údaje sa spracúvajú mate

maticky a konečným výsledkom je 
číselné vyjadrenie zásoby, zdrojov 
využiteľného množstva podzemnej 
vody. 

Geologická charakteristika územia 

Krupinská planina leží na južnej pe
riférii stredoslovenskej vulkanickej ob
lasti. Základnú štruktúrnotektonickú úlo
hu pri jej vzniku a formovaní v celej 
prilahlej oblasti zohrala tektogenetická 
elevácia smeru JZ—SV, známa ako ša
hanskolysecká zóna. Pozdĺž nej sa odo
hrali pred rozhraním karpatu — báde
nu a po ňom protichodné pohyby. 
V predbádenskom období subsidovalo 
územie IpeLskej kotliny a oblasť Kru
pinskej planiny sa dvíhala, v spodnom 
bádene mali pohyby opačnú tendenciu 
a súčasne sa os línie posunula na JV. 
V tektonicky aktívnej zóne vznikli 
priaznivé podmienky na výstup bázic
kejších magmatických diferenciátov na 
povrch a na vznik lineárne usporiada
ných vulkanických centier pyroxenicko
amfibolitových a pyroxenických andezi
tov v oblasti Vinica—Príbelce. Subsi
dencia územia a v nadväznosti na ňu 
centrá vulkanickej aktivity sa po krát
kom období intrabádenskej denudácie 
presúvali na SV (Lysec) a dalej na SZ 
(Javorie. Štiavnické vrchy), s kulminá
ciou subsidencie v oblasti bzovíckej de
presie a s vyvrcholením vulkanickej čin
nosti v období báden — sarmat. Vulka
notektonické procesy prebiehajúce v juž
nej oblasti stredoslovenských neovulka
nitov viedli k vzniku svojím spôsobom 
ojedinelého pohoria, v ktorom sa na plo
che vyše 1100 km deponoval vulkano
klastický materiál rozličných typov a 
frakcií, prakticky takmer s úplnou ab
senciou intruzívnych a extruzívnych hor
ní. Sedimentárnovulkanický komplex 
dosahuje maximálnu mocnosť južne od 
Bzovíka (okolo 800 m). Súvrstvie vulka
noklastík v plnej miere odráža podmien
ky svojho vzniku — priestorovo a časovo 
variabilné vysokoexplozívne vulkanické 
centrá, časté zmeny reliéfu, depozícia a 
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redepozícia sopečných derivátov, zmeny 
sedimcntačného prostredia — ako dô
sledok synchrónne prebiehajúcich vulka
nických procesov a tektonických pohy
bov (V. K o n e č n ý — D. V a s s in 
J. S e f a r a 1974). 

Hydrogeológia vulkanitov 

Napriek veľkej pestrosti litofa

ciálnych a úložných pomerov možno 
v oblasti Krupinskej planiny po

mocou schematizácie pararelizovať 
územia s podobnými prvkami geo

logickej stavby a režimom podzem

ných vôd, na ktorých chceme ilu

strovať hydrogeologické pomery. 
Ale najprv sa dotkneme elemen

tárnych otázok hydrogeológie vul

kanitov — priepustnosti sopeč

ných hornín s prihliadnutím na 
oblasť Krupinskej planiny. Podľa 
L. S k v a r k u (1971. 1972) a 
L. Š k v a r k u — Z. H l a v a t é 

h o (1974) sa na tvorbe a obehu 
podzemnej vody v prostredí neovul

kanitov zúčastňujú obidva základ

né typy priepustnosti, puklinová aj 
pórová. Pritom nijaký z týchto ty

pov sa neuplatňuje izolovane, ale sa 
vzájomne prelínajú a dopĺňajú, a 
tak vzniká pre vulkanity typická 
kombinovaná puklinovopórová prie

pustnosť. Krupinská planina je 
jednou z oblasti neovulkanitov 
s výrazným kvantitatívnym zastú

pením redeponcvaných vulkano

klastik. ktoré pri vhodnom granulo

metrickom zložení (psamitická a 
psefitická frakcia) vytvárajú kolek

tory schopné akumulovať a distri

buovať väčšie množstvo podzemnej 

vody. O tom. že v tejto oblasti sú 
práve tufitické materiály nositeľom 
zvodnenia. svedčí fakt, že výrazná 
väčšina hydrogeologických vrtov 
s výdatnosťou nad 10 l . s " 1 zachy

tila vrstvy tufitických pieskovcov a 
že výdatnosť nad 30 l . s  1 (na je

den vrt) sa viaže výlučne na tieto 
materiály. Preto tufitické pieskov

ce hodnotíme ako hydrogeologický 
najpriaznivejšiu litofáciu vulkano

klastík Krupinskej planiny vôbec. 
Ide o málo spevnenú horninu zlo

ženú prevažne zo živcov, vulkanic

kého skla. úlomkov hornín, pyro

xénov, menej z amfibolu a s kolí

sajúcou prímesou kremeňa, často 
s obliakmi andezitov. aglome,átov 
a tufov. Priepustnosť tufitických 
pieskovcov vyjadrená koeficientom 
filtrácie sa pohybuje v rozmedzí 
rádu 10" ; m . s  1 , výnimočne do

sahuje veľkosť rádu 10""' m . s " 1 

a pri výraznejšom zastúpení ílovitej 
frakcie (ako produktu zvetrávania) 
klesá do oblasti hornej polovice 
rádu 10~6 m . s " 1 . Aj niektoré lito

fácie kompaktných pyroklastík sa 
vyznačujú pórovou priepustnosťou. 
Ide predovšetkým o pieskové a bro

kové tufy. príp. aglomerátv s pies

kovou alebo brokovou základnou 
hmotou. Koeficient filtrácie týchto 
materiálov sa pohybuje pri spodnej 
hranici rádu 10"'' m . s " 1 a nižšie. 
Ďalšie litofácie, ako napr. pelitické 
tufity a popolové tufy. sa svojimi 
primárnymi filtračnými vlastnos

ťami blížia k nepriepustným mate

riálom. Ale pretože ide o horniny 
s vyšším stupňom konsolidácie 
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alebo diagenézy, podliehajú vo zvý
šenej miere rozpukávaniu pri tek
tonických procesoch a pri prenose 
tlaku komplexom vulkanoklastík 
vôbec. Pri výraznejšom porušení sa 
takéto materiály môžu priblížiť 
charakteristikám tufitických pies

kovcov, ako napr. na lokalite Pláš

ťovce (D. J a l č 1969). kde sa v pro

stredí rozpukaných pelitických tu

fitov dosiahla výdatnosť 20 l . s " 1 . 
alebo na lokalite Litava, kde z vrtu 
v konsolidovaných a vo vrchnej 
časti porušených tufoch dosiahla 
výdatnosť 11 l . s " 1 . Ale prípady, 
keď puklinová priepustnosť dosahu

je význam pórovej priepustnosti, 
sú v oblasti Krupinskej planiny po

mei ne zriedkavé. Medzi takéto hor

niny patria kompaktné pyroklastiká 
alebo pelitické tufity vo funkcii ne

priepustného ohraničenia zvodnenej 
vrstvy. Priepustnosť vulkanoklastík 
ako celku nemožno teda chápať 
v statickom alebo paušálnom vý

zname. Táto vlastnosť hornín je vý

sledkom pôsobenia viacerých pri

márnych alebo sekundárnych fak

torov a procesov, vyznačuje sa vy

sokou individuálnosťou a viaže sa 
na isté lokálne (priaznivé alebo ne

priaznivé) podmienky. Možno kon

štatovať, že prakticky nijaká z lito

fácii vulkanoklastík nie je absolútne 
nepi iepustná. a preto má sedimen

tárnovulkanický komplex charakter 
mnohovrstvového zvodneného pro

stredia, v ktorom sa uplatňujú pre

ferované obehové cesty podzem

ných vôd, medzivrstvové pretekanie 
a tlak sa šíri všetkými smermi — 

od nepriepustného podložia po kvar

tér. 
Za infiltračnú oblasť Krupinskej 

planiny, nateraz ešte bez priameho 
dôkazu a bez bližšieho vysvetlenia 
mechanizmu pr ts tupu podzemnej 
vody do sedimentárnovulkanickť 
ho komplexu, možno pokladať Ja

vorie. Niektoré indície, napr. rela

tívne vysoký stupeň zvodnenia 
v blízkosti bezprostredného podho

ria (lokalita Dačov Lom s prelevom 
1.1 l . s " 1 v nadmorskej výške 
480 m a výdatnosťou 11.1 l . s " 1 ) a 
generálny sklon hladiny podzemnej 
vody Krupinskej planiny na J. sved

čia o tom. že časť infiltrovanej pod

zemnej vody v oblasti Javoria pre

stupuje do hlbších úrovní a iba časť 
odvodňujú pramene. Ďalším zdro

jom dotácie, ktorý sa prednostne 
uplatňuje v nižších úrovniach Kru

pinskej planiny, je infiltrácia z po

vrchových tokov prostredníctvom 
medzivrstvového pretekania alebo 
infiltráciou z kvartéru údolných 
nív. Menej zvyčajným prípadom je 
priame vsakovanie zrážok, viažuce 
sa svojim výskytom takmer výluč

ne na územia plochých horských 
chibtov alebo bezodtokových po

vi chových depresií. 

Súčasný stav poznatkov o hydro

geologických pomeroch Krupinskej 
planiny umožňuje rozdeliť pohorie 
na tieto tri základné celky, a to naj

mä podľa geologickolitologických a 
štruktúrnotektonických podmienok 
obehu podzemnej vody: a) bzovicka 
depresia, b) čiastková depresia Da

čovského lomu. c) hornostrhársko
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trenčská prepadlina. 
Z hľadiska hodnotenia hydrogeo

logických pomerov nechápeme tieto 
štruktúrne celky striktne podľa ich 
geologickotektonického vymedze

nia. Ide skôr o zdôraznenie gene

tickej príslušnosti tejktorej časti 
pohoria k istému charakteristické

mu litofaciálnemu vývoju pri za

chovaní územnej platnosti v širšom 
slova zmysle. 

Podzemné vody bzovíckej depre

sie 

Oblasť bzovíckej depresie možno 
územne vyčleniť západnou hrani

cou Krupinskej planiny a zhruba 
spojnicou Senohrad—Sucháň—Prí

belce ako východným ohraničením. 
Oblasť teda zahŕňa periférne časti 
pohoria, ako aj centrálnu depresiu 
a je charakteristická významným 
zastúpením redeponovaných vulka

noklastík, ktoré sú tu najrozšíre

nejšie z celej Krupinskej planiny. 
Prirodzene, podmienky obehu pod

zemnej vody nie sú v tejto pomer

ne široko vymedzenej oblasti jed

notné. Podľa vzťahu podzemných 
a povrchových vôd sú tu zastúpené 
plytšie štruktúry s pomerne úzkou 
spätosťou s povrchovými vodami a 
naopak hlbšie štruktúry s diferen

covaným režimom podzemných vôd, 
nezávislým od sezónnych vplyvov. 
Ako v jedinej z vyčlenených oblastí 
tu možno hovoriť o hlbokom obehu 
podzemnej vody viažucom sa na 
hĺbku 400—600 m, príp. aj väčšiu, 

ktorý sa priestorovo viaže len na 
vlastnú depresnú štruktúru. 

V režime podzemných vôd bzo

víckej depresie má veľmi význam

nú hydrogeologickú funkciu ša

hanskolysecká zóna. ktorá ohrani

čuje oblasť z J. resp. z JV. a vy

tvára viacmenej súvislú bariéru 
podzemným vodám vulkanitov 
oproti územiu Ipeľskej kotliny. 
V ostrom rozpore so všeobecnými 
zákonitosťami prúdenia podzemnej 
vody tu totiž stojí relatívne vysoký 
stupeň zvodnenia vulkanoklastík, 
priaznivá geomorfologická pozícia a 
litofaciálny vývoj styku proti fak

tu, že v území od Príbeliec (príp. 
Plachtiniec) po Tešmak. t. j . na lí

nii dlhej cca 25 km, je len veľmi 
málo významnejších výverov pod

zemnej vody. Väčšinou ide o sezón

ne pramene, ktoré sa v suchších 
obdobiach alebo strácajú, alebo ich 
výdatnosť spravidla nepresahuje 
0,1—0.2 l . s 1  . Medzi výnimočné 
prípady možno zaradiť zachytený 
a využívaný prameň pri Cebovciach 
s výdatnosťou 2—3 l . s " 1 . Zaují

mavé je aj to. že západne od Plach

tinského potoka nepramení nijaký 
tok vo väčšej vzdialenosti od styku 
s Ipeľskou kotlinou a že sa všetky 
toky vyznačujú nižšou vodnatosťou. 
Ďalej zo severnej strany línie riečka 
Litavička v oblasti svojho horného 
toku približne sleduje priebeh ele

vácie a Litavica sa v jej blízkosti 
zo smeru S—J stáča takmer v pra

vom uhle na Z. Charakter šahan

skolyseckej zóny ako bariéry prav

depodobne vyplýva z posunutia osi 



P. Fecek, Z. Hlavatý: Hydrogeológia vulkanitov 461 

subsidencie v priebehu spodného 
bádenu na JV a stupňovitého vy

zdvihnutia slienitoílovitých ekvi

valentov (šlírová formácia), ktoré 
bránia odtoku podzemnej vody vul

kanitov najkratším smerom k eróz

nej báze. 
Oblasť bzovíckej depresie, najmä 

pokiaľ ide o hlbšie obehové cesty 
podzemnej vody, potom dostáva 
charakter viacmenej stagnujúceho 
bazénu, s pomalým prestupom pod

zemnej vody smerom do väčších 
hĺbok k plytším úrovniam. Tento 
obeh sa výrazne diferencuje od 
plytšieho obehu, v ktorom je zrej

mý vplyv povrchovej vody, preja

vujúci sa hlavne teplotou podzem

nej vody a chemizmom. Plytšie 
obehy inklinujú ku kalciovobikar

bonátovému chemizmu a hlbšie 
k nátriovobikarbonátovému typu. 

Na hlbokom obehu podzemných 
vôd sa prakticky zúčastňuje celá 
výplň depresie v niekoľkých verti

kálne diferencovaných úrovniach. 
Podľa účelu (vodohospodárskej vy

užiteľnosti) ich delíme do dvoch 
celkov, a to na podzemné vody 
hlbokých úrovní a podzemné vody 
stredných hĺbok. 

Obeh podzemných vôd hlbokých 
úrovní sa viaže na hĺbky pod hra

nicou 0—50 m n. m. po bázu sú

vrstvia vulkanoklastík (500—600 m 
pod úrovňou mora). Ide o vody 
s teplotou 20—35 °C. na ktoré sa 
doteraz samostatný hydrogeologic

ký prieskum nezameral a sú známe 
len zo štruktúrnogeologických vrtov. 
Na lokalite Cerovo vrt CK1 (V. K o

n e č n ý 1969) v hĺbke okolo 500 m 
narazil na vodu s výdatnosťou 
2.14 l . s  1 a teplotou 24 °C. Vrt sa 
niekoľko rokov využíval na rek

reačné účely. O všeobecnej prítom

nosti teplíc v bazálnych partiách 
komplexu vulkanoklastík možno 
usudzovať aj na základe vrtu GK3 
(V. K o n e č n ý 1966) na lokalite 
Horné Rykynčice, ale ďalšie kon

krétne informácie o týchto pod

zemných vodách nie sú k dispozícii. 
Na hĺbkovú úroveň (približne 

50—150 m n. m.) sa viaže obeh pod

zemných vôd stredných hĺbok. Boli 
doteraz overené na lokalitách Me

dovarce a Cabrad—Dlhá Lúka. 
V hĺbke pod 100 m od terénu sa 
zachytili výrazne zvodnené tufitické 
pieskovce v mocnosti 60—80 m. 
s prelevom až 10 l . s  1 a výtlačnou 
výškou 8—12 m nad úroveň terénu. 
Dosahovaná výdatnosť (až do 50 1. 
. s  1) svedči o mimoriadne priazni

vých hydrogeologických podmien

kach. Podľa výsledkov geofyzikál

nych meraní a overovacích vrtov 
možno predpokladať, že zvodnená 
poloha má veľkú rozlohu, o čom 
svedčia aj hydrodynamické charak

teristiky poukazujúce pri dlhodo

bých čerpacích skúškach (42 dní) 
na neohraničenú vrstvu. Pravdepo

dobnou infiltračnou oblasťou je po

dľa nášho náhľadu Javorie (podob

ne ako pri hlbokom obehu), režim

ný výkyv je veľmi nízky a nezod

povedá sezónnemu kolísaniu povr

chových vôd. V tomto prípade 
možno teda hovoriť o pomerne veľ

mi rozsiahlej samostatnej hydrogeo
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logickej š truktúre s pomalou pri
rodzenou cirkuláciou vody od pod
ložia na povrch, z čoho vychodí aj 
relatívne vyššia teplota oproti geo

termickému stupňu (18—20 CC). 
Cyklus výmeny podzemnej vody sa 
pravdepodobne končí prestupom 
vody do kvartéru. Ze opísaný me

chanizmus výmeny podzemnej vody 
v skutočnosti prebieha, možno do

kumentovať prieskumnými prácami 
zameranými na nadložnú vrstvu 
tufov, lebo ani ona nie je úplne 
bez zvodnenia. V súvrství sú polo

hy tufitických pieskovcov v moc

nosti 15—20 m. pričom rad lokalít 
(Cabradský Vrbovok I a II. Medo

varce I. Selce atď.) potvrdil ich 
zvodnenie a výdatnosť, sa pohybo

vala okolo 8—12 l . s  1 . V porovnaní 
s relatívne veľmi malou hĺbkou za

chytenia pieskovcov (40—80 m) má 
podzemná voda vysokú teplotu 
(16—18 °C), ktorá rozhodne nemôže 
byť prejavom len geotermického 
stupňa a ktorá počas 42dňových 
čerpacích skúšok poklesla v prie

mere o 0.5—1.5 °C. Z uvedeného 
vychodí, že v umelom režime pod

zemných vôd sa predovšetkým zá

sluhou medzivrstvového pretekania 
zmieša povrchová a podzemná voda 
a. pochopiteľne, ak je možný pre

stup vody jedným smerom, v opač

ných tlakových pomeroch musí byť 
možný aj prestup druhým smerom. 
Zdanlivo je to paradox, keď na jed

nej strane počítame s polopriepust

ným nadložím, ale na druhej strane 
práve ono podmieňuje vysokú pie

zometrickú úroveň zvodnenej vrst

vy. Ale v skutočnosti ide iba 
o vzájomnú reláciu priepustnosti, ak 
uvážime, že rozdiel v koeficiente 
filtrácie (horizontálneho pri zvod

nenej vrstve a vertikálneho v nad

loží) dosahuje rád 2—2,5. Z toho je 
rovnako zrejmé, prečo podzemné 
vody obehu stredných hĺbok ne

môžu v prirodzenom režime ovplyv

niť sezónne kolísanie povrchových 
vôd. Naopak v navodenom režime 
treba vplyv povrchových vôd brať 
do úvahy, aj keď pre relatívne veľ

kú mocnosť nadložných tufov nie 
je vplyv zmien veľký. 

Predmetná hydrogeologická štruk

túra zaberá pomerne veľký priestor. 
Podľa geofyzikálnych meraní mož

no interpretovať južné ohraničenie, 
ktoré prebieha približne na spoj

nici južne od Cerová—Drieňovo— 
Horné Rykynčice. ale jeho západ

né a severné hranice sa nateraz 
ešte nedajú presnejšie vymedziť. 

Okrem obehu podzemných vôd 
viažucich sa na väčšiu hĺbku vyčle

ňujeme v juhozápadnej časti Kru

pinskej planiny aj obeh plytších 
štruktúr viažucich sa na redepono

vané vulkanoklastiká. ktoré vystu

pujú v podloží kvartéru alebo ich 
od kvartéru oddeľuje vrstva tufov 
v malej mocnosti. Spoločným zna

kom týchto štruktúr je relatívne 
úzka spätosť s povrchovými voda

mi, ich hĺbka obehu je do 80—100 m 
a teplota podzemnej vody 13—14 °C. 

V podloží vulkanoklastík vystu

pujú slienitoílovité vrstvy s drob

nými polohami a vtrúseninami 
vulkanického materiálu a s pozvoľ
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ným prechodom do tufitických hor
nín. V hĺbkovej úrovni 89—100 m 
prechádzajú do zvodneného tufitic

kého pieskovca. Hydrogeologické 
pomery štruktúr s plytším obehom 
podzemných vôd sa overovali v do

linách riečok Štiavnica, Krupinica 
a Lilavica v rámci vyhľadávacieho 
a podrobného prieskumu. 

Na lokalite Flášfovce—Drieňovo 
samostatné čerpacie skúšky (na 
štyroch vrtoch) dokumentovali 
80—90 l . s  1 . pri spoločnej čerpacej 
skúške na lokalite Flášťovce (Ry

kynčice) sa dosiahla maximálna vý

datnosť 120 l . s  1 (štyri vrty), s ex

L emnou výdatnosťou na jeden ob

jekt 66 l . s  1 . Doteraz jedinou 
ukončenou úlohou v etape podrob

ného prieskumu je lokalita Hon

tianske Tesáre—Dvorníky. kde sa 
z piatich hydrogeologických vrtov 
zdokumentovalo využiteľné množ

stvo podzemnej vody vo výške 
80 l . s  1 . 

Z analýzy podmienok vzniku 
indukovaných zdrojov v daných 
podmienkach vychodí. že zdroje ne

vznikajú priamou brehovou infil

tráciou z povrchového toku. ale zní

žením hladiny (príp. tlaku) vo zvod

nenej vrstve. To podmieňuje vert i 

kálny prítok vody zo súvrstvia 
kvartéru alebo priamo do zvodnenej 
vrstvy alebo prostredníctvom me

dzivrstvového prestupu. Potom je 
hlavným limitujúcim faktorom veľ

kosti indukovaných zdrojov celková 
vododajnosť kvartéru. ktorá je pre

dovšetkým vyjadrením plošnej roz

lohy zvodnených uloženín údolnej 

nivy, ich priepustnosti a mocnosti. 
Z uvedeného ďalej vychodi. že 
spätosť podzemných vôd s po

vrchovými a časová nadväznosť re

žimných zmien povrchového toku 
na podzemné vody nevyplýva len 
z úložných pomerov vulkanoklastík. 
ale aj z hydrogeologických pome

rov kvartéru a hydrodynamického 
vzťahu toku k podzemným vodám 
náplavov. V ovplyvnenom režime 
sa prakticky všetky výraznejšie 
zmeny na toku prejavujú rozkyvom 
hladin podzemnej vody zvodnenej 
vrstvy s neveľkým časovým odstu

pom. 
V dolinách riečok Krupinica a Li

tavica možno na základe geofyzi

kálnych meraní a vrtných prác 
schematicky interpretovať priesto

rový vzťah vulkanoklastík s hlbo

kým a plytkým obehom podzem

ných vôd. Plytko uložené tufitické 
pieskovce smerom na S prechádzajú 
laterálne do súvrstvia tufov, podlo

žie sa zo subhorizontálneho prie

behu dostáva do protisklonu a v 
podloží tufov sa objavujú zvodnené 
tufitické pieskovce ako ekvivalent 
obehu vôd strednej hĺbky. Severná 
hranica územia, v ktorej sa vysky

tujú plytšie uložené zvodnené štruk

túry, sa približne kryje s hranicou 
bzovíckej depresie (s. s.), pričom sa 
priamy hydrodynamický vzťah obe

hu stredných hĺbok a plytkého 
obehu doteraz nikde nepotvrdil. 
Južnú hranicu nemožno litologicky 
tak jednoznačne vymedziť. Okrem 
zvodnených akumulácií tufitických 
pieskovcov sa podzemná voda viaže 
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aj na porušené a rozpukané peli-
tické tufity, pričom miera puklino

vitosti nie je všade rovnaká. Podľa 
genetickej príslušnosti podzemnej 
vody kladieme južnú hranicu úze

mia na SV od pokračovania levic

kej žriedlovej línie na spojnicu 
Plášťovce—Tetany. 

Podzemné vody čiastkovej depre

sie Dačovho Lomu 

Podobne ako bzovícka depresia 
sa aj depresia Dačovho Lomu vy

členila na základe geofyziky podľa 
priebehu kryštalického podložia. 
Tektonické linie späté so vznikom 
tejto št ruktúry sa aktivizovali 
v predbádenskom období a spôsobili 
prelomenie šahanskolyseckej zóny, 
subsidenciu a následnú transgresiu 
spodnomiocénneho mora. Oblasť 
depresie do značnej miery vyplnili 
ekvivalenty sedimentárneho neo

génu Ipeľskej kotliny. V priebehu 
aktivizácie vulkanických centier už 
bola depresia čiastočne stabilizova

ná (hlavne jej severovýchodná časť). 
Odrazilo sa to v charaktere sedi

mentačného, prevažne kontinentál

nolagunárneho prostredia a v moc

nosti komplexu vulkanoklastík. 
ktoré len zriedka presahuje 300 m. 
Litofaciálne zloženie sedimentárno

vulkanického komplexu inklinuje 
k prevahe tufov nad redeponova

ným materiálom, ktorý je v kom

plexe zastúpený prevažne v podobe 
šošoviek väčšej alebo menšej ploš

nej rozlohy a mocnosti, oddelených 

od seba tufmi alebo vzájomne pre

pojenými do väčších sústav. Rela

tívne najvýraznejšie kvanti tat ívne 
zastúpenie tufitických pieskovcov 
je v západnej časti š t ruktúry v do

line Suchánskeho potoka a čiastoč

ne aj Plachtinského potoka. Zodpo

vedajú tomu aj hydrogeologické 
vlastnosti územia. V súčasnosti : a 
spracúva podrobný hydrogeologický 
prieskum, ktorý vykonali Vodné 
zdroje Bratislava, závod Prešov, a 
preto o ňom možno podať len ne

úplné údaje podľa ústnych infor

mácií (I. H o t r a , J. M e d v e ď ) . 
V doline Suchánskeho potoka bol 
situovaný väčší počet hydrogeolo

gických vrtov, ktoré bežne dosaho

vali výdatnosť cca 5—10 l . s  1 a 
v niektorých prípadoch aj viac. Na 
základe spoločnej čerpacej skúšky 
sa očakáva zdokumentovanie využi

teľného množstva podzemnej vody 
vo výške cca 50—60 l . s  1 . V tejto 
časti š t ruktúry bol lokalizovaný už 
spomenutý prieskumný objekt na 
lokalite Dačov Lom s výdatnosťou 
11.1 l . s  1 . 

Smerom na V sú hydrogeologické 
pomery menej priaznivé, čo okrem 
už uvedených príčin vyplýva aj 
Ĺ výraznejšieho sa uplatnenia se

kundárnych premien v období 
intrabádenskej denudácie. Na loka

lite Modrý Kameň—Riečky sa do

kumentovala výdatnosť 3 l . s " 1 a 
v Koprovnickej doline (lokalita 
Suché Brezovo) 4 l . s  1 . 

Litofaciálne zloženie komplexu 
vulkanoklastík dačovolomskej štruk

túry je hydrogeologický oveľa me
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nej priaznivé ako v bzovíckej de
presii a rozhodne tu nemožno oča

kávať takú vysokú výdatnosť. 
Napriek tomu z hydrogeologického 
pohľadu, najmä z hľadiska celko

vého režimu podzemných vôd Kru

pinskej planiny nestráca štruktúra 
zaujímavosť. 

Podzemné vody hornostrhársko-

trenčskej prepadliny 

Formovanie sa hornostrhársko

trenčskej prepadliny ako samostat

nej depresnej štruktúry zapadá do 
intravulkanického obdobia, tekto

nické pohyby späté so vznikom 
depresie zároveň aktivizovali vul

kanické centrum Lysec a pretrvali 
aj v postvulkanickom období. 
V oblasti prepadliny sa deponoval 
vulkanický materiál, spočiatku v 
limnickom. neskôr v kontinentálno

lagunárnom prostredí. Sedimentár

novulkanický komplex je s výnim

kou bazálnych tufitických vrstiev 
vyvinutý ako súvrstvie tufov a 
aglomerátov s polohami tufitických 
pieskovcov. Maximálnu mocnosť 
dosahuje v širšom okolí Dolnej Stre

hovej (cca 300—350 m). Smerom 
na S sú produkty lyseckého vul

kanického centra prekryté vulka

nickými derivátmi Javoria (L. K o

n e č n ý — ústna informácia). 
Zdôraznili sme už. že hydrogeo

logická nádej nosť tohoktorého úze

mia je v podmienkach Krupinskej 
planiny výrazom hlavne litofaciál

neho vývoja — pomeru kvantita

tívneho zastúpenia redeponovaných 
vulkanoklastík a derivátov in situ. 
Aj hydrogeologické pomery v ob

lasti hornostrhárskotrenčskej pre

padliny zapadajú do rámca tejto 
bezprostrednej kauzálnej spätosti a 
doteraz sa nijaké podstatnejšie od

chýlky nezistili. Na viacerých loka

litách (Chrťany. Závada. Horná 
Strehová atď.), keď sa pozornosť 
venovala vrchnej časti súvrstvia. 
dosahuje výdatnosť väčšinou okolo 
4—6 l . s  1 . ale v niektorých prípa

doch, keď prieskumné diela zachy

tili aj bazálne tufitické pieskovce, 
sa výdatnosť zvyšuje — napr. lo

kalita Kľačany 8 l . s  1 a severne 
od Muly 15 l . s  1 . Zvodnenie ba

zálnych členov súvrstvia vulkano

klastík v niektorých oblastiach 
štruktúry zvýrazňuje priestorová 
väzba tufitických pieskovcov s pies

čitými vrstvami sedimentárneho 
neogénu. V podloží vulkanitov vy

stupujú totiž vrstvy výplne Ipeľ

skej kotliny s rozličnou úrovňou 
predvulkanickej erózie a denudácie. 
V oblasti Strehovej, Slovenských 
Kľačian a pravdepodobne aj na 
iných miestach tak vznikla zvodne

ná vrstva mocná 80—100 m, ktorá 
okrem bazálnych vulkanitov obsa

huje aj mangánový a onkofórový 
piesok karpatu. Táto zvodnená 
vrstva sa ešte v celom rozsahu hy

drogeologický neoverovala, ale po

dľa litofaciálneho zloženia, známe

ho z ložiskových vrtov, možno 
predpokladať výrazný stupeň zvod

nenia podzemnými vodami patria

cimi už do obehu hlbších úrovní 
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s predpokladanou teplotou 22—25 °C. 
Stupeň zvodnenia hornostrhársko-

trenčskej prepadliny možno parale

lizovať so západnou časťou dačovo

lomskej štruktúry, čim ako celok 
získava oblasť prepadliny väčší hyd

rogeologický význam. 
Východný okraj vulkanitov pri

bližne od línie Ľuboriečka—Závada 
už nie je súčasťou depresnej štruk

túry, ale skôr oblasti, ktorá subsi

denčným tendenciám nepodliehala 
v takej miere. príp. kde prevládali 
nevýrazné pozitívne pohyby. Na 
relatívne hlboko erodovaný pod

klad sedimentárneho neogénu (až 
na úroveň vrchného otnangu) do

sahujú bazálne polohy vulkanitov 
v mocnosti 100—120 m s pomerne 
veľmi výrazným zastúpením kre

meňa a s vysokým stupňom se

kundárnych premien. Smerom na 
S sa vrstva ponára pod mladšie 
komplexy vulkanoklastík. V doli

nách potokov Riečka a Ľuboreč 
však vystupujú v pozícii ekviva

lentnej už opisovaným hydrogeolo

gickým štruktúram s plytšim obe

hom podzemných vôd. Vysoký stu

peň zvodnenia bazálneho pieskov

ca potvrdili prieskumné vrty v do

line Riečky (M. H r a b 1 o v á 1974, 
1975). kde sa dokumentovala vý

datnosť 14 —15 l . s ' na jeden vrt. 

Ďalej smerom na V a SV sa moc

nosť vulkanoklastík silne redukuje 
a mení sa aj litofaciálne zloženie 
a veľkosť zvodnenia vulkanického 
komplexu klesá. 

V oblasti hornostrhárskotrenč

skej prepadliny (s. 1.) sa teda po

dobne ako v oblasti bzovíckej de

presie uplatňuje obeh stredných 
(málo výrazne aj hlbších) úrovní a 
obeh plytších štruktúr. Ale z hľa

diska podmienok zachytávania pod

zemnej vody možno omnoho väčšiu 
výdatnosť očakávať pri plytšom 
obehu. 

Záver 

V príspevku sme sa pokúsili 
o syntézu známych prvkov geolo

gickej stavby s výsledkami hydro

geologického prieskumu v oblasti 
Krupinskej planiny. Aplikácia veľ

kého okruhu prvotných a druhot

ných metód prieskumu sa prejavila 
v kvalitatívne nových inťormáciách. 
z ktorých vychodí. že vodárensko

hydrogeologický význam pohoria 
pôvodné prognózy niekoľkonásobne 
prevyšuje. Ak sa v rokoch 1969— 
1970 odhadovalo využiteľné množ

stvo podzemnej vody vo výške 
100—150 L.s  1 , v rokoch 1974— 
1975 sa už reálnejšie podložený od

had pohyboval okolo 300 l . s  1 . 
Podľa najnovších poznatkov treba 
počítať ešte s väčšou výdatnosťou 
ako 500 l . S  1 , aj keď treba zdôraz

niť, že zdokumentovanie takej vy

sokej výdatnosti bude ekonomicky, 
technologicky a odborne hydrogeo

logický veľmi náročné a vyžiada si 
ďalší rozvoj metodiky prieskumu. 
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Hydrogeology of volcanites in the Krupinská planina area 
(iMiddle Slovakia) 
PAVEL FECEK — ZOLTÁN HLAVATÝ 

The Krupinská planina plateau occu bined fissure to percolation permeability 
pies southern periphery of the Middle of rocks. In geological structures of the 
Slovakian neovolcanic area. Several vol Krupinská planina area, the percolation 
canoclastic rock types share the geolo permeability generally prevails being 
gical structure. Only minimum signifi typical for redeposited volcanoclastic 
cance has been ascribed in the past units (k = 5.10~e to 2.10'1 m . s  1) . Besides 
from hydrogeological point of view to the percolation permeability, mainly 
this area, when volcanoclastics were fissure permeability characterizes the 
assumed to represent impermeable rock compact volcanoclastics. Generally, any 
varieties in the whole. Hydrogeological volcanoclastic lithofacies does not func
invesligations in volcanoclastics ascer tion as impermeable and the whole 
tained that the ground water flow in structure appears as a multilayered 
this environment is governed by a com waterbearing environment. 
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Three main hydrogeological structures 
were delimited in the area according to 
ascertained geological and tectonic cri-
terions: 

a) The Bzovik depression area in the 
western part of the plateau. There 
besides deep and intermediate circulation 
of the ground water also a shallow 
water circulation system has been de
termined the only having nearer con
nection towards surficial waters. The 
area appears as hydrogeologically the 
most important due to largest represen
tation of tuffite layers in the structure. 
Water yields of hydrogeological wells 
frequently are up to 30—50 l . s - 1 and 
rarely even more. 

b) The partial Dačov Lom depression 
area, and 

c) The Horné Strháre—Trenč graben 
structure area, both in the central and 
eastern part of the Krupinská planina 
plateau are from hydrogeological view
point less important. This is mainly due 
to the lesser representation of redepo
sited volcanoclastic rocks in these struc
tures. Wateryields of single wells 
fluctuate here between 5 and 10 l . s  1 . 

The Dačov Lom structure imposes a 
general change upon the overwhelming 
N—S inclination of piezometric ground 
water levels which here acquire a SW 
or SE trend. 

The infiltration area of ground waters 
lies in the more northern Javorie Mts. 

Preložil I. Varga 

Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

O. . l e n d r e j á k o v á — M. K o c h a n o v á — J. P a p š o v á — J. M i c h a l í k : 
Biostratigrafické a litostratigrai'Rké výskumy v strednotriasovom karbonátovom 
súvrstvi chočského prikrovu Horehronia (Bratislava 20. 3. 1980) 

Referát sumarizuje prvé výsledky štúdia sekvencie strednotriasových karbonátov. 
Najstarším členom je rozsiahle teleso pelsónskej karbonátovej megabrekcie vzniknuté 
podmorským sklzom. Skladá sa z chaoticky usporiadaných blokov „gutensteinských" 
vápencov a dolomitov sklznutých z extrémne plytkovodného prostredia do panvy pri 
náhlom poklese hladiny. Najvyššiu časf komplexu tvorí sivý dolomit vzniknutý 
kompakciou vytriedeného dolomitového piesku. Na rozmytom dolomite ležia dosko
vité čierne bitúmenové vápence s bohatou silicifikovanou plytkomorskou spodno
ilýrskou faunou (foraminifery, konodonty. holotúrie. hubky, krinoidy. gastropódy. 
bivalvie, amonity, kelnatky, serpulidy, brachiopódy ai.). Vo vyššej časti pribúda pela
gických organizmov. Nadložné súvrstvie lavicovitých popolovosivých organodetritic
kých vápencov nesie znaky prúdiaceho prostredia otvoreného neritika (zloženie 
a zachovanie fauny, šikmé a gradačné vrstvenia a i ) . Najvyššie horizonty niekto
rých lavíc sú preniknuté systémami chodbičiek infaunálnych živočíchov (krustaceí?). 
Súvrstvie ..reiflinských" svetlosivých rohovcových vápencov obsahuje zakrpatenú 
mikrofaunu konodontov, foraminifer, rádiolárií a spikúl hubiek (na báze aj holotúrie 
a rybie zúbky), indikujúce vrchnoilýrsku až fasanskú hlbokovodnú sedimentáciu. 
Najvyššia časf súvrstvia v priamom podloží lunzských vrstiev má podľa mikrofauny 
foraminifer a konodontov longobardský až kordevolský vek. 


