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riiaporeoJioriiH pemiux II.IIIIKIMI (bJuiuieBoro noaca B CB qacTM 
OioBaKiiii 

PCHHblC 0TJI0>KeHM5I npčflCTaB^HlOT CHHHCTBeHHbllí MCTOmiMK nOfl
3CMHMX BOfl BO cbjWIIlCBblX paÚOHaX. /lOJIMHH peK flOCTIlraiOT U1M
PHH>' 100—1000 M. MoiltHOCTb peiHMX OTJIO>KCHHl"l flOCTIlraeT 
2—3 M. Ha BOflOHOCHOCTb OTJIOKeHMlí HMCCT OCHOBHOe BJlMHHlie 
KOjumecTBO BOÄM B TOKSX, MX HaKJioH M neTporpacbimecKoe CJIO

»eHHe paítOHOB 3HOCa. KoSCpllUHCHT (JlHJIbTpaitMM BapMpyCT B ÔOJlb
niHHCTBe cjiynaax ,n;o 10  ' 1 M/ceK. O S H H H O npoiHBOjíHTejibHOCTb 
KOJIO^UOB Haxo^HTCH B npe,n,e.nax 2—5 Ji./ceK. a B ôoJiee no^xo^a
m,nx paiiOHax aawe 10—20 n. ceK. 

KaMecTBo noA3eiviHbix BO^ BOo6m,ei\t noflxoflamce fljia ncnojib3o
BaHiia fljia iniTbeBbix uejieií. Onenb PCHKO BcrpetcHO noBbiiueHHoe 
coflep>KaHMe >Kejie3a H Mapraima. 

Hydrogeology of alluvial sediments in the flysch belt of NE 
Slovakia 

Wate r bea r ing r ive r bo rne sed iments represen t t h e most 
accessible source of g r o u n d  w a t e r in flysch areas . Alluvia l 
deposits a t ta in 100 to 1,000 m b r e a d t h and 5 m th ickness . 
Aquiferous layers a re represen ted by 2—3 m th ick gravel 
horizon at t he bottom of al luvial sed iments . The permeabi l i ty 
of aquifers is considerably influenced by w a t e r  b e a r i n g capa
city of surficial s t reams , by the i r grad ien t curve and also by 
lithological composit ion of flysch sed imen t s in source areas . 
Fil t ra t ion coeficients a re roughly 10"' ' m . s  ' Water y ie lds oť 
single wells are commonly 2—5 l . S  1 , but in most favourable 
areas increase to 10—20 I .S~* . T h e qua l i ty of g r o u n d  w a t e r is 
mostly satisfying for d r i n k i n g  w a t e r use, t he only locally e le 
vated iron and manganese content r equ i re s imple t r ea tmen t . 

Novšie výsledky hydrogeológie ukazujú, že aj tu sú hydrogeologic

kého výskumu a prieskumu flyšu ky priaznivé a vodárenský zaují



60 Mineralia slov.. 13, 1981 

mavé litologické vývoje. Zároveň 
sa ukazuje, že hydrogeologický 
prieskum, ako aj využitie podzem

nej vody flyšových hornín budú 
odborne, technicky aj ekonomicky 
veľmi náročné. Naproti tomu zvod

nené riečne náplavy v týchto oblas

tiach sú najdostupnejšími zdrojmi 
podzemnej vody. Na vhodnosť rieč

nych nív niektorých väčších flyšo

vých tokov pri získavaní vodných 
zdrojov už poukázal A. P o r u b 

s k ý (1971). 
V našom príspevku hodnotíme 

hydrogeologické pomery riečnych 
náplavov vo flyšovom pásme na se

verovýchodnom Slovensku, t. j . ná

plavy Tople. Ondavy. Laborca. Ci

rochy a ich väčších prítokov, ako aj 

náplavy väčších prítokov Torysy 
(Sekčov) a Uhu (Ublianka, Ulička, 
Zbojský p.). 

Náplavy Tople a jej prítokov 

Náplavy Tople sú vodárenský 
zaujímavé od Livova. Šírka údolnej 
nivy tu dosahuje už vyše 100 m a 
v smere po toku až po Bardejov sa 
pohybuje okolo 200—300 m. mies

tami sa rozširuje na 500 až 800 m. 
Náplavy v tomto úseku majú zväč

ša mocnosť okolo 5,0 m, ojedinelé 
až do 10,0 m. Ide hlavne o štrkové 
náplavy. Tie sú zvrchu dosť zahli

nené, príp. sú tu aj polohy piesčitej 
hliny so štrkom. Spodnejší štrk je 
pomerne čistý a zvodnený. Mocnosť 
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Obr. 1. Rozšírenie riečnych náplavov vo flyšovom pásme na severovýchodnom Slo
vensku 
Fig. 1. Extent of alluvial sediments in the flysch belt of NE Slovakia 
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zvodnenej polohy je okolo 4,0 m, 
ojedinelé až okolo 8.0. Koeficient 
filtrácie zvodnených štrkových ná

plavov je zväčša v rozmedzí rádu 
10"'1 m . s"' . Výdatnosť hydrogeo

logických sond sa pohybuje od 0,5 
do 10,0 1 . s"1, zväčša je v rozmedzí 
2—5 1. s  1 . V tejto časti údolia sa 
podzemná voda v náplavoch vodá

renský využíva nad Mokroluhom, 
kde sa zo 7 studní odoberá 24—33 
1. s"1 vody, a nad Bardejovom, kde 
sa z 12 studní odoberá 20—38 1. s ' '. 
vody. Ide o využitie podzemnej 
vody pre mesto Bardejov. 

Pod Bardejovom bystrinný cha

rakter toku postupne ustáva, údol

ná niva sa celkove rozširuje na 500 
až 1000 m, pri Giraltovciach až na 
2000 m. Mocnosť náplavov v smere 
toku postupne narastá z 5.0 na 
7,0 m, miestami až na 10,0 m, pri 
Giraltovciach na okolo 8.0 m. Pri

tom mocnosť vrchnej hlinitej kry

cej vrstvy podstatne stúpa na 
2—3 m, pri Giraltovciach na 5,0 aj 
viac m. Zvodnený štrk je celkove 
viac zahlinený a koeficient filtrácie 
je zvyčajne ešte v rozmedzí rádu 
10"'' m . s  1 , nižšie po toku miesta

mi aj 10"5 m . s"' . Aj výdatnosť hy

drogeologických sond v smere toku 
mierne klesá z 4—5 l . s " 1 , miesta

mi až 10 l . s " 1 na 2—3 l . s " ' , pri 
Giraltovciach často len okolo 1.0 
l . s " 1 . 

Náplavy prítokov Tople sú hydro

geologický zväčša málo preskúma

né. Za vodárenský ešte zaujímavé 
možno pokladať Solotvinec, Sver

žovku. Šibskú vodu a Kamenec. 
Údolné nivy týchto potokov sú ši

íoké okolo 200 m. Mocnosť nápla

vov je zväčša okolo 5.0 m. mocnosť 

zvodneného štrku okolo 3,0 m. Koe

ficient filtrácie sa pohybuje v roz

medzí rádu 10"'' m . s  1 a výdat

nosť na jednu hydrogeologickú son

du okolo 2,0 l . s  1 . Väčším príto

kom Tople je aj Radomka. Jej ná

plavy sú vodárenský málo priaz

nivé. Pod mocnou krycou vrstvou 
piesčitej až ílovitej hliny (až okolo 
5—7 m) je iba tenká poloha zväčša 
dosť zahlineného štrku (len okolo 
1.0 m). Hydrogeologické sondy do

sahujú výdatnosť okolo 0.5 l . s  1 , 
ojedinelé až 2,0 l . s " 1 pri Giraltov. 
ciach. 

Náplavy Ondavy a jej prítokov 

Náplavy Ondavy sú vodárenský 
zaujímavé od Cigly. Šírka údolnej 
nivy tu dosahuje 100—200 m. 
V smere po toku sa niva rozširuje 
a nad Svidníkom dosahuje okolo 
500 m. Mocnosť náplavov v tomto 
úseku je zväčša 4—5 m. ale mies

tami klesá na 2—3 m (V. Orlík — 
Svidník). Vrchnú kryciu vrstvu 
tvorí piesčitá hlina a silne zahli

nený štrk. Zvodnená je spodná po

loha čistejšieho štrku. Mocnosť 
zvodnenia dosahuje okolo 3.0 m, ale 
miestami len okolo 1,0 m. Koefi

cient filtrácie sa pohybuje v roz

medzí rádu 10"'' m . s"1, nad Svid

níkom až okolo 2.10_ i m . s.  1 . Vý

datnosť hydrogeologických sond je 
veľmi premenlivá. Výdatnosť je 
spravidla okolo 0.5—1.0 l . s  1 . 
miestami až 2—3 l . s " 1 (pri Svid

níku), časté sú aj negatívne sondy. 
V tomto úseku sa podzemná voda 
vodárenský využíva pri Svidníku. 
Z náplavov Ondavy sa 5 studňami 
odoberá 4—11 l . s " 1 podzemnej 
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vody na zásobovanie mesta. 
V úseku Svidník — vodná nádrž 

Domaša sa údolná niva rozširuje až 
na 1500 m. Zúženia údolnej nivy sa 
viažu na odolnejšie pieskovcové sú-
vrstvia. Údolná niva sa zužuje na 
400. ojedinelé až na 100 m (Kaštie-
lik 328). 

Mocnosť údolných náplavov sa 
v tomto úseku zväčša pohybuje 
okolo 4.0 m. pričom mocnosť vrch

nej krycej vrstvy piesčitej hliny, 
prip. silne zahlineného štrku je len 
okolo 0.5 m. miestami štrk vystu

puje až na povrch. Na ľavej strane 
údolia sa prakticky v celom úseku 
vyskytuje vyšší stupeň údolnej ni

vy. Na ňom dosahuje mocnosť ná

plavov okolo 7—8 m. mocnosť vrch

nej krycej vrstvy piesčitej hliny až 
silne zahlineného štrku 2—3 m. 
Aj v miestach vyústenia bočných 
dolín sa mocnosť náplavov (nápla

vové kužele) zväčšuje. Štrkové ná

plavy sú zvodnené zväčša len 
v mocnosti okolo 2—3 m. Podzem

ná voda je len slabo napätá alebo 
má voľnú hladinu, najmä v blízkosti 
tokov. Koeficient filtrácie sa pohy

buje v rozmedzí rádu 10"'1 m . s"1 

a výdatnosť sond poväčšine okolo 
2—3 l . s " 1 . v miestach zasahovania 
náplavových kužeľov len do 1.0 
l . s 1 . 

V úseku Duplín—Sitnik sú hod

noty koeficienta filtrácie v rozme

dzí rádu 10":i m . s"1 a výdatnosť 
hydrogeologických sond sa pohybu

bujú okolo 5—10 i . s"1, miestami 
až 20 l . s " 1 . Zvodnené náplavy 
Ondavy sa v tomto úseku vodáren

ský využívajú pri Duplíne. kde sa 
horizontálnym drénom v súčasnosti 
odoberá okolo 10 l . s " 1 podzemnej 

vody pre Svidník, a pri Stropkove, 
kde sa pod sútokom s Chotčiankou 
10 studňami odoberá 16—30 l . s " 1 

podzemnej vody na zásobovanie 
mesta. Ďalší odber sa pripravuje 
pri Sitniku. kde sa počíta s odbe

rom okolo 30 l . s  1 (F. M i č á k 
1973). Poniže Miňoviec sa podzem

ná voda využíva pre Miňovce—Tu

rany a N. Kelču. Zo 4 studní sa 
v náplavoch odoberá 3—5 l . s  1 . 

Z prítokov Ondavy je význačnej

šia Ladomírka. Chotčianka a Oľka. 
Náplavy Ladomírky sú vodáren

ský zaujímavé od Hunkoviec po 
ústie. Údolná niva tu dosahuje šírku 
300 až 700 m. Mocnosť náplavov sa 
pohybuje najčastejšie v rozmedzí 
3—5 m. Štrkové náplavy sú zvod

nené spravidla len okolo 1.5 m. oje

dinelé až 3.0 m. Vrchnú kryciu 
vrstvu do hĺbky okolo 2.0 m tvorí 
piesčitá hlina až silne zahlinený 
štrk. Podzemná voda je zvyčajne 
mierne napätá. Koeficient filtrácie 
zvodnených náplavov sa pohybuje 
v rozmedzí rádu 10"'' m . s"1. Vý

datnosť sond sa pohybuje zväčša 
okolo 2.0 l . s " 1 . niekde až na 5.0 
l . s " 1 . Podzemná voda v náplavoch 
Ladomirky sa vodárenský využíva 
pri Ladomirovej. kde sa odoberá 
z 1 studne 1 — 5 l . s " ' podzemnej 
vody na zásobovanie obce. Nižšie 
po toku sa tesne nad Svidníkom 
odoberá horizontálnym drénom 
K) l . s " 1 podzemnej vody pre 
mesto. 

Náplavy Chotčianky sú vodáren

ský zaujímavé už v hornej časti 
údolia, kde má tok bystrinný cha

rakter. V okolí Staškoviec a Havaja 
(Poliansky p.) dosahuje údolná niva 
šírku okolo 200 m a mocnosť ná
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plavov je až 7,0 m. Ojedinelé hy

drogeologické sondy (ST1. HV1), 
ktoré tu boli odvŕtané, dosahovali 
výdatnosť okolo 7,0 l . s  1 . Poniže 
Bukoviec klesá mocnosť náplavov 
Chotčianky na 5.0. miestami až na 
2,0 m, a štrk je často dosť zahline

ný. Zvodnená je len spodná, čis

tejšia poloha mocná 1—2 m. Pod

zemná voda je zvyčajne slabo na

pätá. Koeficient filtrácie sa pohy

buje v rozmedzí rádu 10"'' m . s"1, 
miestami tiež 10 :> m . s"1. Výdat

nosť jednotlivých sond sa pohybuje 
okolo 1—2 l . s " 1 . len ojedinelé až 
8.0 l . s " 1 (Chotča ■■ CH1), časté 
sú aj sondy, ktoré možno pokladať 
prakticky za negatívne. 

Náplavy OTky sú pomerne málo 
preskúmané. V hornej časti toku je 
údolná niva málo výrazná. Náhle sa 
rozširuje od Pakostova. kde dosahu

je 200—300 m a túto šírku si udr

žiava aj nižšie po toku. Náplavy boli 
preskúmané len v okolí Jankoviec 
a Lukáčoviec. Mocnosť náplavovdo

sahuje 8 až 10 m. Zvodnená štrko

vá poloha má mocnosť len 1—3 m. 
zvyšok je piesčitá hlina až silne za

hlinený štrk. Koeficient filtrácie 
zvodneného štrku sa pohybuje 
v rozmedzí rádu 1G"'' m . s"1. Vý

datnosť hydrogeologických sond 
veľmi kolíše. a to od 0.1 l . s " 1 až 
do 12.0 l . s " 1 . Zväčša sa pohybuje 
okolo 1.0—2.0 l . s " 1 . Podobné hyd

rogeologické pomery možno oča

kávať aj nižšie až po sútok. 

Náplavy Laborca a jeho prítokov 

Náplavy Laborca možno za vo

dárenský zaujímavé pokladať už od 
Habury. Odtiaľ až po Medzilaborce 

dosahuje šírka údolnej nivy okolo 
300 m. ešte nižšie po toku zväčša 
500—800 m. pod sútokom s Výra

vou až okolo 1000 m. Mocnosť ná

plavov sa už pri Medzilaborciach 
pohybuje od 3 d;) 8 m, zväčša oko

lo 5—6 m. Smerom po toku moc

nosť náplavov celkove klesá na 
3—4 m (Radvaň n. Laborcom) a po

tom opäť mierne stúpa na 4—6 m 
(Koškovce—Udavské). Nižšie po 
toku mocnosť náplavov opäť dosa

huje okolo 7.0 m (Kochanovce). 
Vrchnú kryciu vrstvu tvorí piesčitá 
hlina až zahlinený štrk. Dosahuje 
mocnosť 0,5—2,0 m. miestami vy

stupujú štrkové náplavy až na po

vrch. Zvodnená je spodná časť štr

kových náplavov v mocnosti 2—5 m. 
Podzemná voda je väčšinou voľná, 
miestami slabo napätá. Koeficient 
filtrácie zvodnených náplavov sa 
spravidla pohybuje v rozmedzí rádu 
10"'' m . s"1, zriedka až 10";l m . s"1. 
Výdatnosť na jednu vŕtanú sondu 
je zväčša 2—4 l . s " 1 . menej často 
5—8 l . s " 1 , ojedinelé až nad 10 1. s" ' 
(Ľubiša. HVIV13). Podzemná 
voda v náplavoch Laborca sa vo 
väčšom rozsahu využíva len pri 
Medzilaborciach na zásobovanie 
mesta. Zo sústavy 10 studní nad sú

tokom s Vydraňkou sa odoberá 
20—25 l . s " ' podzemnej vody. 

Z prítokov Laborca je najvýznam

nejšia Udáva. Výrava a Vydranká. 
Náplavy Výravy a Vydraňky nie 

sú ešte hydrogeologický preskúma

né. Vodárenský zaujímavé môžu 
byť náplavy Výravy od Zboj neho, 
kde sa údolná niva náhle rozširuje 
a v smere po toku až po ústie do

sahuje šírku 300—500 m. 
Náplavy Udavy sú preskúmané 
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len nepatrne. V hornej časti toku sa 
dosť úzka údolná niva pri Papíne 
rozširuje na 400—500 m, pri Adi

dovciach až Udavskom dosahuje 
šírku 800—1200 m. Podľa ojedi

nelých hydrogeologických sond je 
mocnosť náplavov 5—7 m. Vrchnú 
kryciu vrstvu tvorí piesčitá hlina až 
hlinitý štrk. Spodná, čistejšia zvod

nená štrková poloha, má mocnosť 
2—5 m a koeficient filtrácie rádové 
10"'' m . s"1. Výdatnosť hydrogeo

logických sond pri Papíne je po

merne vysoká (7—8 l . s " 1 ) , nižšie 
po toku dosiahli ojedinelé sondy 
výdatnosť len 0,5—1.0 l . s " 1 . Nápla

vy Udavy sa využívajú pri Udav

skom. Z jednej studne v náplavoch 
sa odoberá 1 — 1.4 l . s " 1 podzemnej 
vody pre obec. 

Náplavy Cirochy 

Náplavy Cirochy sú vodárenský 
zaujímavé od okolia Stariny. Tu sa 
údolná niva náhle rozširuje až na 
500 m. Nižšie po toku sa údolná 
niva opäť zužuje. Ďalšie výrazné 
rozšírenie je opäť pri Stakčine. Od 
Sniny až po ústie dosahuje údolná 
niva šírku 155 až 500 m a náplavy 
v tomto úseku sú hydrogeologický 
dobre preskúmané. 

V hornom úseku údolia sa od 
Stariny po Stakčin mocnosť nápla

vov pohybuje zväčša v rozmedzí 
4—o' m. Pod vrchnou krycou vrst

vou (piesčitá hlina až silne zahli

nený štrk) je zvodnený viacmenej 
zahlinený štrk v mocnosti 1 — 2 m. 
ojedinelé až 4 m. Koeficienty filtrá

cie sú rádové 10"'' m . s"', výdat

nosť hydrogeologických sond do 
0.5 l . s " ' . ojedinelé 1,0 l . s " ' . 

V okolí Stakčína zasahuje do údo

lia z pravej strany rad náplavových 
kužeľov. Celková mocnosť náplavov 
sa tým zväčšuje až na 10—12 m, ale 
veľmi stúpa aj ich zahlinenosť, 
takže koeficient filtrácie sa pohy

buje rádové len 10~3 m . s"1 a hy

drogeologické sondy dosahujú len 
veľmi nízku výdatnosť (do 0,5 l . s " ' ) . 

Samotné údolné náplavy Cirochy 
dosahujú nad Sninou mocnosť oko

lo 5.0 m. Mocnosť zvodnenej štrko

vej polohy je okolo 3,0 m a výdat

nosť na jednu sondu okolo 4—6 
l . s " 1 . 

V Snine zasahuje do údolnej nivy 
mohutný náplavový kužeľ Pčolinky. 
Náplavy sú veľmi hlinité a napriek 
väčšej mocnosti jednotlivé sondy 
dosahujú len malú výdatnosť a často 
sú aj negatívne. Ojedinelou výnim

kou je sonda S12 na sútoku Pčo

linky s Pichoňkou nad Sninou. 
Z nej sa odoberá na zásobovanie 
Sniny 7—17 l . s " 1 podzemnej vody. 

Náplavy Cirochy od Sniny až 
po ústie rieky dosahujú mocnosť 
4—6 m. Vrchnú kryciu vrstvu 
mocnosti okolo 1 m tvorí piesčitá 
hlina s obliakmi štrku až silne za

hlinený štrk. Zvodnená je spodná 
štrková poloha, a to v mocnosti 
okolo 3,0 m. Koeficient filtrácie sa 
pohybuje zväčša v rozmedzí rádu 
10_: ! m . s" ' , menej často v rozmedzí 
rádu 10"'' m . s"' . Výdatnosť sond 
sa pohybuje od 2 do 20 1. s" '. zväč

ša je pomerne vysoká v rozmedzí 
5—10 l . s  ' . Podzemná voda má 
voľnú hladinu alebo je len mierne 
napätá. V celom úseku sa vykonal 
rozsiahly hydrogeologický prieskum, 
ktorý dokumentoval na lokalite 
Dlhé n. C. a Bela n. C. 56 l . s " 1 na 
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úrovni kategórie B a na ďalších lo

kalitách 52 l . s " 1 na úrovni kate

górie C (L B a j o 1972). 
V tomto úseku zasahujú do údo

lia mohutné náplavové kužele to

kov vytekajúcich z Vihorlatu. 
Náhla sedimentácia uloženin spôso

buje ich menšiu vytriedenosť a 
značnú zahlinenosť. Priepustnosť 
materiálov a výdatnosť sond sú 
o jeden rád nižšie ako pri samot

ných náplavoch Cirochy (k — 10"''— 
10""' m . s~]. Q = 0,5—1,0 1. s"1). 

Náplavy Zbojského potoka a Uličky 

Náplavy týchto tokov sú vodá

renský zaujímavé až v oblasti ich 
sútoku pri Ulici. Náplavy tu do

sahujú mocnosť okolo 8—10 m. 
Zvodnená je spodná štrková poloha 
v mocnosti 5—7 m. Koeficient fil

trácie je okolo hodnoty 1.10_:' 
m . s"1. Výdatnosť hydrogeologic

kých sond sa pohybuje v rozmedzí 
3—10 l . s " 1 . V smere proti toku 
priepustnosť náplavov a výdatnosť 
sond prudko klesajú. Podzemná 
voda sa vodárenský využíva na zá

sobovanie Ulica. Z 1 studne sa 
v náplavoch na sútoku Uličky a 
Zbojského potoka odoberá 3—4 
l . s  1 podzemnej vody. 

Náplavy Ublianky 

Náplavy Ublianky sú vodárenský 
dôležité až od Uble po hranicu so 
ZSSR. Dosahujú mocnosť okolo 
5,0 m, pričom je zvodnená spodná 
časť štrku v mocnosti okolo 2—3 m. 
Podzemná voda je slabo napätá. 
Koeficient filtrácie je v rozmedzí 
rádu 10"'' m . s"1. Výdatnosť sond 

sa pohybuje od 0.5 l . s " 1 do 5.0 
l . s " 1 . 

Náplavy Sekčova 

Náplavy sú výraznejšie od Bar

tošoviec až po Raslavice. Šírka 
údolnej nivy tu dosahuje okolo 
200 m, pri Raslaviciach na sútoku 
s Hrabovcom až do 500 m. Mocnosť 
náplavov dosahuje okolo 5.0 m. 
v miestach zasahovania bočných 
náplavových kužeľov až okolo 7,0 m. 
Zvodnená je spodná poloha čistej

šieho štrku v mocnosti 2—3 m. 
Podzemná voda je zvyčajne slabo 
napätá. Koeficient filtrácie je v 
rozmedzí rádu 10 '■ m . s"1. Vý

datnosť na jednu hydrogeologickú 
sondu sa pohybuje okolo 0.5—1.0 
l . s " 1 . 

Hydrogeologické hodnotenie rieč

nych náplavov 

Z rozboru hydrogeologických 
pomerov vo vzťahu ku geologickej 
stavbe územia, ako aj vo vzťahu 
k hydrologickým pomerom tok'ov 
flyšového územia vidieť, že na 
priepustnosť riečnych náplavov 
okrem litologickej stavby znoso

vých oblastí veľmi vplýva spádová 
krivka jednotlivých úsekov a vod

natosť tokov. Riečne náplavy fly

šových tokov majú vyššiu priepust

nosť v tých častiach údolí, kde si 
toky ešte zachovávajú bystrinné 
prúdenie, ale zároveň už majú dosť 
veľkú vodnatosf a ich znosovú 
oblasť buduje zväčša pieskovec 
(Ondava v okolí Stropkova. Ciro

cha pod Sninou, Topia nad Barde

jovom). Naopak velmi nízka prie
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pustnosť. ako aj značný podiel hli

nitých sedimentov sa vyskytuje 
v úsekoch, kde sú spád toku a jeho 
vodnatosť menšie a v blízkej zno

sovej oblasti prevláda í lovec (Top ľa 
pri Giraltovciach, údolie Radom

ky). Na priepustnosť lokálne ne

priaznivo vplývajú proluviálne se

dimenty náplavových kužeľov za

sahujúcich do údolných náplavov. 
Ich slabá vytriedenosť a značná za

hlinenosť spôsobujú celkové zníže

nie priepustnosti (náplavové kužele 
v podhorí Vihorlatu, náplavový 
kužeľ Pčolinky a mnohé menšie). 

Využitie podzemnej vody. ako 
sme uviedli pri charakteristike ná

plavov jednotlivých tokov, zahŕňa 
len väčší odber podzemnej vody do 
vodovodov v správe Východoslo

venských vodovodov a kanalizácií. 
Okrem toho sa v menšej miere 
podzemná voda využíva na potreby 
priemyslových podnikov (Bardejov. 
Snina. Svidník. Stropkov). mno

hých poľnohospodárskych závodov 
(hospodárske dvory. SM a JRD), 
ako aj potreby obcí (obecné vodo

vod}' v správe MNV). 
Údolné riečne náplavy vo flyšo

vom pásme poskytujú ďalšie mož

nosti vodárenský využiť podzemnú 
vodu. Pri viacerých hydrogeologic

ký vhodných lokalitách možno po

čítať s odberným množstvom vody 
postačujúcim väčším spotrebiskám. 
resp. skupinovým vodovodom. 
V mnohých ďalších oblastiach 
možno lokálne využiť podzemnú 
vodu v náplavoch pre jednotlivé 
obce. resp. menšie skupinové vodo

vody. Aj v horných častiach väč

ších tokov, kde je šírka údolnej 
nivy len okolo 100—200 m. mocnosť 

zvodnených náplavov iba okolo 
2,0 m a ich koeficient priepustnosti 
rádové 10"'' m . s"1, možno využí

vať podzemné vody. V takýchto 
podmienkach treba málo efektívny 
odber studňami nahradiť horizon

tálnymi záchytnými zariadeniami 
(drénmi). 

Kvalita podzemnej vody 

Z hydrochemického hľadiska je 
podzemná voda riečnych náplavov 
flyšového pásma čisto hydrouhliči

tanovovápenatého typu, lokálne 
s vyšším obsahom horčíka. Je to 
voda nepatrne až slabo alkalická 
(pH 7.C—7.5) v teplote 6—10 CC. 
Celková mineralizácia sa pohybuje 
od 200 do 600 mg 1. zväčša v roz

medzí 300—400 mg 1. Celková tvr

dosť je 6—20 °N. 
Ukazuje sa. že celkovú minerali

záciu. ako aj obsah škodlivých kom

ponentov prírodného pôvodu, ako 
je mangán a železo, veľmi ovplyv

ňuje režim prúdenia podzemnej 
vody. V niektorých úsekoch údolí, 
kde sú obeh podzemnej vody a vzá

jomná výmena medzi povrchovými 
tokmi a náplavmi živšie, je pod

zemná voda menej mineralizovaná 
a tiež obsah Fe a Mn je nepatrný 
alebo len nízky. V okrajových čas

tiach a tam. kde infiltráciu z po

vrchového toku do náplavov sťa

žuje nedostatočné zarezanie koryta 
až do dobre priepustnej zvodnenej 
polohy, býva vyššia mineralizácia 
a obsah Fe a Mn často prekračuje 
prípustné normové hodnoty. 

Možno zhrnúť, že sa na riečne ná

plavy flyšového pásma viažu dote
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raz nie dosť ocenené, avšak kvanti

tatívne najvýznamnejšie, technicky 
a ekonomicky najdostupnejšie zá

soby podzemnej vody. Pokiaľ je 
podzemná voda riečnych náplavov 
v prírodnom, neznečistenom stave. 
má predpoklady byť dobrou pitnou 
vodou. Lokálne zvýšený obsah že

leza a mangánu treba upravovať. 
Vylúčiť ostatné látky, ktoré sú 
v pitnej vode neželateľné, bude 
možno v súvislosti so zvýšenou 
ochranou povrchovej a podzemnej 
vody pred znečistením. 

Recenzoval P. Tkáčik 
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Hydrogeology of alluvial sediments in the flysch belt of NE 
Slovakia 

ĽUDOVÍT CIBUĽKA 

Aquiferous riverborne sediments re
present the most accessible source of 
water in flysch areas. In the flysch belt 
of NE Slovakia, such aquifers represent 
alluvial deposits of the Topia. Ondava 
and Cirocha rivers and of their larger 
tributaries as well as riverborne sedi
ments along larger tributaries of the 
Torysa river (Sskčov brook) and that of 
the Uh river (Ublianka. Ulička and 
Zboiský brooks). 

Alluvial deposits of the Topra river 
are important downstream from Livov 
village. The alluvial plain attains 
100—300 m breadth, above Bardejov 
town as much as 500—800 m The sedi
ment thickness is mainly around 5 m 
and beds are represented by gravel hori
zons with waterbearing lower portion 
of 4 m thickness. The filtration coeffi
cient is roughly 10"' 'm . s"1. Wateryields 
of single wells fluctuate between 
2—5 l . s  1 . Alluvial sediments are trap
ped at Mokroluh by 24—33 L . s  ' and 
over Bardejov by 20—38 l . s  1 . Downflow 
from Bardejov, the alluvial plain broadens 
to 500—1000 m, at Giraltovce it attains 
2000 m. The alluvial sediment thickness 

varies between ô—7 m. but loamy layers 
are here more frequent ad the filtration 
coefficient therefore decreases to 10"' 
m . s  1 . Also wateryields of single wells 
diminish to 1—3 l . s  1 . 

For watersupply purposes, alluvial 
deposits of the Topl'a river are also 
interesting (Solotvinec. Sveržovka. Šibská 
voda and Kamenec brooks). These are 
until less known. 

Alluvial deposits along the Ondava 
river are significant for their water 
supply as from the Cigel village. The 
alluvial plain broadens from 100 m to 
500 m near Svidník and thicknesses are 
4—8. m. but locally decrease to 2—3 m. 
Gravel deposits are aquiferous in lower 
3 m thickness, only locally but 1 m 
thick waterbearing horizon occurs at 
the base. Filtration coefficient fluctuates 
around 10'1 m . s  1 . Single wells have 
very different wateryields between 
0.5—3 l . s  1 and even negative wells 
occured. The downflow portion of river
borne sediments gradually broadens 
towards the Domaša valley dam where 
the alluvial plain is 1,500 m broad and 
thicknesses of alluvial sediments are 
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around 4 m. on the left elevated 
riverside up to 7 m. Aquiferous gravel 
occurs here in 2—3 m thickness. Filtra
tion coefficient was proved to be 10"' 
m . s - ' and water-yields of wells are 
2—3 l . s - 1 . At the Duplin section of the 
Ondava river the filtration coefficient is 
10--1 m . s - 1 and water-yields between 
5—10 l . s " 1 but locally up to 20 l . s - 1 

were found. 
Water trapping occurs at Duplin 

(10 1.S-1), Stropkov (30 l . s - 1 ) and Mi-
ňovce (5 l . s - 1 ) . 

The most important tributary of the 
Ondava river represents the Ladomir-
ska brook from Hunkovce village to the 
mouth. Alluvial deposits along other 
tributaries (Chotčianka and OIka 
brooks) are less important for hydro
geological properties. 

Alluvial deposits of the Laborec river 
are significant as from Habura village. 
The alluvial plain broadens from 300 m 
to 1.000 m and thicknesses are 4—5 m 
with lower 3—4 m thick aquiferous 
10 rn. s  ' and locallv to 10~J m . s 

Water yields of single wells are 2—4 
horizon. Filtration coefficient equals to 
l . s  1 , less frequently 5—8 l . s  1 and 
only rarely 10 l . s  1 . Considerable 
trapping occurs only at Medzilaborce 
with 20—25 l . s  1 . From the larger tri
butaries, alluvial sediments of Výrava 
and Udava brooks are iess known. 

Alluvial deposits are well developed 
along the Cirocha river as from Starina 
village. For waterbearing purposes, 
alluvial deposits are significant from 
Snina town to the mouth, where the 
alluvial plain attains 1.500 m. Sediments 
have 4—6 m thickness with 3 m thick 
lower aquiferous level. Filtration coefi
cients fluctuate around 10~ ; m . s  1 . 
water yields of single wells are 2—20 
l . s  1 but mostly between 5—10 l . s  1 . 

An extensive hydrogeological investi
gation ascertained utilizable groundwa
ter reserves of 56 l . s  1 (B category) a n d 
52 l . s  1 (C category). From the left 
riverside, the alluvial plain of the La
borec river interferes with extensive 
alluvial fans derived from the Vihor
lat Mts. piedmont area. Rapid sedimen
tation, worse sorting and frequent ele
vated loam content in alluvial deposits 

caused here considerable decrease of 
permeability and of wateryields from 
single wells. 

Alluvial deposils of the Zbojský and 
Ulička brooks are interesant for wa
terbearing capacity downward from 
their interflow. Riverborne sediments 
of the Ublianka brook are remarkable 
downflow from Ubla village. Alluvial 
deposits of the Sekčov brook are less 
important. 

The permeability of riverborne sedi
ments is influenced, besides the lithology 
of source areas, also by gradient curve 
of streams and by their waterbearing 
capacity. The most permeable gravel 
deposits occur at places where streams 
maintain torrential stream characteristics 
but have sufficient waterbearing capa
city and the source area is built mainly 
by sandstone. 

Groundwaters of riverborne sedi
ments in flysch areas are of pure car
bonatebicarbonate type with locally 
elevated magnesium content and a total 
mineralization of 300—4000 m g l  1 with 
very slight to slight alcaline nature. For 
use as potable water, the elevated iron 
and manganese contents are sometime 
a negative factor. At places of more 
intense circulation and water interchan
ge between the surficial stream and 
groundwater. the mineralization is 
commonly lower and the iron and man
ganese contents also decrease. 

The survey ascertained significant 
sources of groundwater in the flysch 
belt. Further utilization of this ground
water reserve requires complementary 
survey and hydrogeological investigations. 
Besides that, a consistent protection of 
groundwater reserves against pollution 
or against total devastation of water
bearing horizons by gravel exploitation 
is necessary. Groundwater is of good 
drinkingwater quality and the only 
elevated iron and manganese contents 
require simple treatment. The possibility 
to exclude further pollutants depends on 
the consistent protection of surficial and 
groundwater of the region against pollu
tion. 

Preložil 1. Varga 


