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Návrh ochrany objektov Trojičného námestia v Banskej Štiavnici proti účinkom 
podzemnej vody 

ONDREJ ŤA VODA . JÁN VLČKO . MARIÁN SKAVINIAK:. ANNA HYÁNKOVÁ'. TATIANA DURMEKOVÁ 
1 Katedra inžinierskej geológie PF UK. Mlynská dolina. 842 15 Bratislava 

: Geologický prieskum, š. p.. stredisko Banská Štiavnica 

(Doručení 4. 10. 1989) 

Influence oľ hydrogeological conditions on the maintenance of buildings at the Trinity Square in Banska 
Štiavnica, Central Slovakia 

The maintenance aimed at sa\ ing historic buildings in Banská Štiavnica started in the seventies however several 
buildings of the Trinity Square. nameK their underground parts, could not fully be used due to the permanent 
negative influence of groundwater. Beside the detailed engineering geological zoning map ( 1 : 1 (XX) scale) 
of the historic town centre further remedial measures have been initiated e. g. the reconstruction of the sewage 
network, individual maintenance of buildings by sealing injection and drainage (drillings realized from under
ground space for drainage purposes) as well as by cleaning out and made accessible the underground spaces 
(adits, cellars) renewing the natural ventilation. For the improvement of these measurements it is possible to 
complete them by supplementary injection or by electroosmosis. 

Úvod 

Mestská pamiatková rezervácia Banská Štiavnica patrí 
medzi najvzácnejšie historickoarchitektonické klenoty 
Slovenska. Obnova pamiatkových objektov v historic
kom jadre sa začala koncom sedemdesiatych rokov, keď 
už zub času veľmi poškodil kultúrne dedičstvo a každé 
ďalšie otáľanie s obnovou mohlo priniesť obrovské straty 
pre súčasné i ďalšie generácie. 

Vyhlásenie vlády SSR č. 58 z roku 1978 bolo počiatoč
ným impulzom pre komplexný prístup k záchrane histo
rického jadra s cieľom prinavrátiť mestu pôvodnú identi
tu. 

Napriek tomu, že od onoho vyhlásenia uplynulo viac 
ako desaťročie a sanačné práce pokročili do takej miery, 
že viaceré objekty mestskej pamiatkovej rezervácie na 
Trojičnom námestí sú už obnovené, neslúžia na plnú 
spokojnosť svojich užívateľov. 

Predovšetkým podzemné priestory, súčasť takmer 
každého interiéru objektu, sú permanentne vystavované 
negatívnym účinkom podzemnej i povrchovej vody, čím 
sa nielen stávajú nefunkčnými (podľa projektových zá
merov mali slúžiť kultúrnospoločenským cieľom), ale 
zhoršuje sa aj celkový stav objektov. Pri objektoch, kto
ré sa pamiatkovo obnovujú, sú nutné dodatočné zmeny 
v projektovej dokumentácii, v dôsledku čoho vznikajú 
neúnosné časové i materiálové straty. 

Problém ochrany podzemných priestorov objektov 
Trojičného námestia pred účinkami podzemných, prí
padne povrchových vôd riešia pracovníci Katedry inži
nierskej geológie PF UK. ktorí od r. 1987 v rámci prí
pravy komplexnej územnoplánovacej dokumentácie pre 
mestskú pamiatkovú rezerváciu Banská Štiavnica v spo

lupráci s IGHP, š. p., závod Žilina zostavujú inžinier
skogeologickú mapu v mierke 1 : 1 000. Stručné zhrnu
tie doterajších výsledkov, ktoré sa dosiahli pri riešení 
tejto problematiky, je predmetom predkladaného prí
spevku. 

Fyzickogeografické pomery 

Trojičné námestie  ústredná časť historického jadra 
 sa nachádza v severnej časti mesta, ktoré ako celok 
orograficky patrí Štiavnickým vrchom. Rozprestiera sa 
v údolí sz.jv. smeru s pomerne strmými svahmi, najmä 
vo východnej časti. Sklony svahov dosahujú v priemere 
1525°, s maximom 40° za objektom Banského múzea. 
Nadmorská výška v severnej časti dosahuje 624 m n. m., 
smerom na juh klesá na úroveň 599 m n. m. Generálny 
sklon námestia je 6°. Západnou (ľavou) časťou námestia 
preteká potok, pritekajúci z oblasti Červenej studne, 
ktorý je v súčasnosti kanalizovaný. Pred objektom (Ľu
dová škola umenia) 15/11 sa stoka rozdvojuje a pri kosto
le sv. Kataríny napája na Štiavnický potok. 

Geologické pomery 

Na geologickej stavbe územia sa podieľajú neogénne 
vulkanické horniny a kvartérne sedimenty. 

V dôsledku zložitého geologickotektonického vývoja 
záujmového územia i jeho okolia v postvulkanickom ob
dobí, spätého s tektonickým porušením zlomovými sys
témami SSV a JJV smeru (s menším zastúpením systé
mov SZJV a SSZJJV smeru), ako i výstupom hydro
termálnych roztokov a AuAg a PbZnCu zrudnením. 
sú efuzívne horniny intenzívne premenené. 
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Obr. 1. Schematická geologická mapa Trojičného námestia. 1  horni

ny formácie kvartérnych pokryvných útvarov (nerozlíšené). 2  pyroxe

nické andezity. 3  amfibolickobiotitické andezity. 4  rudné žily. 
5  podrúbané územie do hlbky 40 m. 6  banské haldy, odvaly. 
7  opustené štôlne. 8  banská šachta, 9  porušené objekty. 
Fig. 1. Schematic geological map of the Trinity Square. 1  Quaterna

ry. 2  pyroxene andesites. 3  hornblcndebiotitc andesitc. 4  ore veins. 
5  undermined area up to 40 m. 6  dump and heap. 7  abandoned 
adit. 8  shaft. 9  damaged buildings. 

Z vulkanických hornín sú v priestore Trojičného ná
mestia zastúpené najmä pyroxenické andezity 1. etapy 
vývoja štiavnického polygénneho stratovulkánu 
(obr. 1), ktoré v zdravom stave, čo je skôr výnimočným 
zjavom, predstavujú veľmi pevné, sivé až sivočierne, 
často tmavozelené, jemno až strednoporfyrické horni
ny, masívne, ojedinelé s náznakmi primárnej odlučnosti. 
Oveľa častejšie sú však v dôsledku postgenetického vý
voja oslabené pomerne hustou nepravidelnou sieťou 
puklín, miestami i rozsiahlejšími poruchovými pásmami. 
Najvýraznejšie smery sklonov, namerané v podzemných 
priestoroch objektov na Trojičnom námestí, sú: 100— 
11077080°. 13078090°. 30031078090°. 34077080° 
(obr. 2). Prítomnosť viacerých puklinových systémov 
podmieňuje polyedrický rozpad masívu, v niektorých je
ho častiach je pozorovateľná výrazná hranolovitá odluč
nosť. Pukliny sú zovrené. sfarbené limonitovými zátekmi 
alebo roztvorené do šírky 1 až 3 cm a vyplnené ílovitou 
hlinou tuhej až mäkkej konzistencie s prímesou hrubých 
zŕn a drobných úlomkov žltohnedej a hrdzavej farby. 
Pukliny jedného systému sa často vyskytujú opakovane 
po 10 až 20 cm alebo obmedzujú väčšie bloky veľkosti 
50 až 120 cm. 

Tektonické poruchy, vyskytujúce sa v andezitoch, ma
jú premenlivú šírku od 0,5 do 1,2 m a sú v centrálnej 

Obr. 2. Vyhodnotenie puklinatosti andezitového masívu v oblasti 
Trojičného námestia. A západná strana námestia. B východná stra

na námestia. Preručovanou čiarou je naznačený azimut priebehu ban

ských diel razených z pivničných priestorov objektov na Trojičnom ná

mestí. 
Fig. 2. Jointing of the andesite massif at Trinity Square. A  western 
side. B eastern side. Dashed line indicates underground workings 
drived from cellars of buildings. 

zóne najčastejšie vyplnené prachovitým ílom sivobielej 
farby (argilitom+). Cez intenzívnejšie rozpukaný a tla
kovo deformovaný andezit prechádzajú do zdravších 
častí masívu. Puklinové a poruchové systémy sú sledova
tefné na dĺžku niekoľkých metrov napr. v Banskom mú
zeu  47/11. v Joergesovom dome 51162. v budove SZM 
 202/11. Pozdĺž nich sú vyhĺbené niektoré úseky pod

+ Pod pojmom argilit chápeme označenie hydrotermálne alebo hypei

génne alterovaných hornín, v ktorých sú hojne zastúpené ílové minerá
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Obr. 3. Geologické rezy Trojičným námestím. 
Fig. 3. Geological profiles of the Trinity Square. 

zemných priestorov (pivníc i starých banských diel). 
Tektonické poruchy v andezitovom masíve predstavujú 
potenciálne šmykové plochy, pozdĺž ktorých môže dôjsť 
k posunu jednotlivých blokov hornín, resp. k ich vypa
dávaniu (napr. objekty 202/11 a 47/11), s následnými sta
tickými poruchami hornej konštrukcie (nadzemných čas
tí objektov). 

Výraznú úlohu pri degradácii horninového prostredia, 
popri tektonickej porušenosti, zohrali i procesy alterá
cie, ktoré podmienili inžinierskogeologickú heterogenitu 
horninového masívu. V závislosti od stupňa premeny 
nachádzame pyroxenické andezity od najintenzívnejšie 
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ptemenených, tzv. argilitov, ktoré majú charakter pies
čitých ílov, ílov až hlín tuhej až pevnej konzistencie (ob
jekty 202/11 a 47/11), cez argilitizované pyroxenické an
dezity so zachovanou pôvodnou štruktúrou, zodpoveda
júce poloskalným horninám a zeminám pevnej a tvrdej 
konzistencie, až po relatívne zdravé skalné horniny, čas
to s impregnáciou pyritu. Vertikálny i laterálny rozsah 
alterovaných hornín, ako ho máme možnosť sledovať 
v pivničných priestoroch i starých banských dielach na 
Trojičnom námestí, je veľmi premenlivý; často na veľmi 
krátku vzdialenosť a v rôznych hĺbkových úrovniach sa 
striedajú všetky tri opísané litologické typy hornín. 
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Obr. 4. Rajónová ínžinierskogeologícká mapa. 1 - hranice rajóno\. 
2 - hranice okrskov. 3 - podzemné priestory (pivnice, staré banské 
diela), 4 - vrty a kopané sondy. 5 - línie geologických rezov. 
Fig. 4. Engineering geological zoning map. 1 - boundary of zone. 
2 - boundary of subzone. 3 - underground structures (cellar, abandoned 
working), 4 - test pit and drilling holes, 5 - geological profile line. 

Z lítologických komplexov formácie kvartérnych po-
kryvných útvarov majú v priestore Trojičného námestia 
najväčšie zastúpenie navážky, ďalej hlinitokamenité ze
miny deluviálneho, proluviálneho, resp. fluviálneho pô
vodu, ako i eluviálne hlinitoílovité zeminy. Vzhľadom 
na charakter riešenej problematiky venujeme ich opisu 
iba obmedzený priestor. 

Navážky sa nachádzajú takmer v celom priestore záuj
mového územia a tvoria základovú pôdu. aj keď nie 
v celom rozsahu všetkých objektov Trojičného námestia. 
Ich hrúbka je premenlivá a kolíše od 2,8 do 3,2 m, pred 
budovou Banského múzea dosahuje až 5,5 m (obr. 3). 
Predstavujú veľmi nehomogénnu základovú pôdu. ktorú 
možno na základe excerpcie starších prieskumných prác 
charakterizovať ako hliny, resp. piesčité íly s obsahom 
cca 40 % navetraných až rozvetraných úlomkov andezi
tov veľkosti 5 až 30 cm. Charakteristický je vysoký po
diel stavebného odpadu, hlinitých črepov, kostí, popola 

zuhoľnatených zvyškov dreva a pod. (Osláč, 1980). Kon
zistencia hlín a ílov je tuhá, zriedkavejšie pevná, prípad
ne mäkká, stredná plasticita prevláda nad vysokou. Na
vážky sú stredne uľahnuté zeminy. 

Pod vrstvou navážok sa v priestore Trojičného námes
tia nachádzajú piesčité a ílovité hliny so 40 % podielom 
zvetraných až rozvetraných úlomkov andezitov. Hliny sú 
často mäkkej, zriedka tuhej konzistencie, ich hrúbka je 
do 3,5 m. Podľa ich charakteru možno usudzovať, že sa 
jedná o zeminy proluviálneho alebo fluviálneho komple
xu. 

Na priľahlých svahoch sa nachádzajú deluviálne pies
čité hliny hrúbky do 2,5 m s premenlivým obsahom 
úlomkov pomerne zdravých andezitov. Konzistencia 
hlín je obvykle pevná. 

Bezprostredný kontakt s predkvartémym podkladom 
tvoria horniny eluviálneho komplexu. Sú to pyroxenické 
andezity postihnuté vysokým stupňom hydrotermálnych 
a hypergénnych premien. Najčastejšie sú žltohnedej far
by, na čerstvom lome rýpateľné, pri údere kladivom ma
jú drobnoúlomkovitý rozpad. Materiál má charakter 
piesčitej hliny s rôznym podielom úlomkov andezitu. 
V miestach najintenzívnejších premien má elúvium cha
rakter piesčitého ílu pevnej konzistencie s rôznym podie
lom úlomkov. Vzhľadom na ich veľmi obtiažne rozlíše
nie od nadložných deluviálnych, príp. i tluviálnych sedi
mentov je problematické z archívnych údajov určiť ich 
skutočnú hrúbku. Dá sa predpokladať, že môže dosiah
nuť až 6 m (vrt J55, obr. 3). Rajónová inžinierskogeolo
gická mapa (princípy jej zostavenia uvádzajú autori 
v príspevku Vlčko et al., 1988) z okolia Trojičného ná
mestia s vyznačenými líniami rezov je na obr. 4. 

Hydrogeologické pomery 

Hydrogeologické pomery ovplyvňuje celý rad fakto
rov, z ktorých najvýznamnejšie sú geologickotektonická 
stavba, geomorfologické a klimatické pomery. Navyše 
celé územie Banskej Štiavnice a jej okolie je poddolo
vané, čo výrazne ovplyvňuje režim podzemných vôd. 

Horniny, ktoré sa vyskytujú v záujmovom území, mô
žeme z hydrogeologického hľadiska rozdeliť do dvoch 
skupín: neogénne vulkanické horniny a kvartérne sedi
menty. 

Určujúcim faktorom hydraulických vlastností efuzív
nych hornín, reprezentovaných pyroxenickými, v men
šej miere amfibolickobiotitickými andezitmi, je charak
ter puklinovitosti (priebežnosť, roztvorenosť. šírka puk
lín a charakter výplne) a stupeň alterácie. Priepustnosť 
andezitov je predovšetkým puklinová. Pukliny sú často 
vyplnené produktami hydrotermálnych premien a zve
trávania, čo podstatne znižuje priepustnosť. Dôležitú 
úlohu pritom zohráva aj vzájomné prepojenie puklino
vých systémov. 

Charakter a stupeň zvodnenia andezitov závisí okrem 
priepustnosti aj od plošného rozsahu infiltračnej oblasti. 
Väčšia časť zrážok infiltruje do pestrých a slabo vytriede
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ných litologických typov kvartérnych pokryvných útva
rov. Časť zrážok sa v nich akumuluje a časť infiltro
vaných vôd vyteká na povrch v podobe sutinových pra
meňov s malou výdatnosťou (0,01 až 0,5 1 . s~'). 

Hladina podzemnej vody v kvartérnych sedimentoch 
má prevažne charakter voľnej hladiny, pri výskyte sla
bo priepustných polôh (zvýšený podiel ílovitej frakcie) je 
mierne napätá. 

Podľa Atlasu SSR (Mazúr et al., 1980) priemerné roč
né zrážky dosahujú 841 mm s maximom v júni a mini
mom v januári a februári. Priemerné mesačné úhrny zrá
žok z poslednej dekády zo zrážkomernej stanice Banská 
Štiavnica udáva tab. 1, z ktorej je zrejmé, že s výnimkou 
roku 1984 nedosiahli ročné úhrny zrážok hodnoty dlho
dobého normálu. 

V horninách skalného podkladu môžeme podľa hĺbky 
výskytu podzemnej vody vyčleniť plytký a hlbší obeh. 
Z hľadiska riešenia daného problému nás zaujímajú 
podzemné vody s plytkým obehom, ktorý sa viaže na 
podpovrchovú zónu andezitov, do ktorej zrážková voda 
infiltruje cez kvartérne sedimenty alebo priamo po puk
linách. Mineralizácia nepresahuje 0,2 g . 1 ' a teplota sa 
pohybuje od 6 do 10 °C. Aj keď väčšia časť zrážkovej 
vody odteká, čo je podmienené najmä strmým reliéfom 
územia, výskyt priepustných poruchových zón umožňuje 
časti zrážok prenikať do väčších hĺbok a vytvárať hlbší 
obeh, pričom sa zvyšuje teplota i mineralizácia. 

V zdravých andezitoch dosahuje koeficient prietoč
nosti T = 1,0 . lf>5 až 6,5 . 1(H m V a koeficient filtrá
cie k = 1,84 . 10 " až 4,1 . 10" m s '. V tektonicky poru
šených andezitoch T = 1 . 10 ' a 10 ' nrs ' a k = 1. 10 ' 
až 10" m s ' (Ťavoda et al., 1988). 

Z klasifikácie vôd neovulkanitov vyplýva, že v plytko
povrchových podmienkach obehu prevažuje podzemná 
voda výrazného a nevýrazného CafMgJHCOj typu. 
Celková mineralizácia je nízka (M = 0,07 až 0,22 g . H) 
a pri anomálnom výskyte sulfidickej síry je zvýšený 
obsah síranov (M = 0,2 až 0,4). Hlbší obeh indikuje 
zvýšená mineralizácia prevažne M = 0,22 do 0,85 g . H, 
znížený obsah síranov a zvýšené zastúpenie zložky Na
HCOj. Na základe archívnych materiálov i z chemických 
analýz vôd z podzemných priestorov Trojičného námes
tia (tab. 2) možno získať predstavu o zastúpení niekto
rých iónov a pH. Vo vzorkách vody odohraných z vrtov 
sa zistil tiež agresívny CO:, a to uhličitanová agresivita na 
základové betóny a vysoká agresivita na oceľové 
konštrukcie. Portlandský cement sa musí sekundárne 
chrániť izoláciami voči uhličitanovej agresivite. U ostat
ných vzoriek vôd sa agresívny C0 2 nezistil. 

Záverom možno zhrnúť, že záujmové územie, tvorené 
horninovým masívom pyroxenických andezitov, pred
stavuje puklinové prostredie, v ktorom sa uplatňuje pre
dovšetkým plytký obeh podzemných vôd. Tento sa viaže 
na podpovrchovú zónu andezitov, ktoré sú značne tekto

pH 
Ca2+(mg .1 ' ) 
Mg2+(mg ,1i) 
HCXhOng .1 ' ) 
SOJ(mg . 1') 
HCOTmg. 1") 
(Heycr skúška) 

TAB. 1 
Mesačný a ročný úhrn zrážok (v mm) zo zrážkomernej stanice Banskú Štiavnica 

Monthly and annual precipitation in Banská Štiavnica rain gauge station 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

I. 

39 
56 
33 
43 
85 
21 
88 
85 
64 
12 

II. 

43 
31 
3 
79 
84 
31 
46 
27 
75 
33 

III. 

48 
49 
17 
60 
36 
70 
26 
40 
100 
39 

IV. 

65 
36 
9 
46 
33 
41 
45 
70 
34 
76 

V. 

61 
52 
55 
79 
194 
174 
33 
147 
95 
96 

VI. 

94 
116 
61 
67 
59 
70 
164 
52 
61 

VII. 

75 
47 
98 
27 
14 
48 
52 
18 
49 

VIII. 

32 
51 
37 
24 
47 
76 
75 
38 
105 

IX. 

59 
78 
19 
31 
217 
11 
9 
84 
81 

X. 

108 
65 
45 
37 
35 
13 
55 
33 
16 

XI. 

111 
66 
44 
40 
54 
104 
24 
67 
21 

XII. 

36 
131 
98 
46 
21 
39 
92 
40 
73 

Spolu 

771 
778 
514 
579 
879 
698 
709 
701 
774 

TAB. 2 
Chemizmus vzoriek vody odohranej z Trojičného námestia 
Chemical composition of water sampled on Trinity Square 

5 6 7 

7.0 
72.95 
35.99 

183.00 
131,68 

2.2 

7,1 
175,75 
36,48 

189,10 
149,37 

2.2 

7.2 
68.1 
12,2 

287.7 
134,5 

9.9 

7.4 
75,27 
20,98 

280.01 
147,72 

7,7 
30,52 
32,10 

207,70 
35,39 

7.1 
62,04 
24,07 
68,28 

187,64 

7.5 
44,75 
16.05 

110,93 
74.48 

8 

7,75 
30;'52 
7.41 

19,89 
90.94 

6,8 
67,13 
14.81 

139,42 
106,14 

Lokalizácia odberu vzoriek: 1 — vrt J64 — pred objektom 51/162, 2 — vrt J65 — pred objektom 196. 3 — pred objektom 197. 4 — podzemné 
priestory objektu 20. 5 — podzemné priestory objektu 13/2, 6 — podzemné priestory objektu 51/162. 7 — pivnica domu č. 2. ul. Pod Červenou 
studňou, 8 — potok ul. Pod Červenou studňou, 9 — štôlňa Chcrubín. kutnohorská ulica. 
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nicky porušené, lokálne i hydrotermálne premenené (ar
gilitizované andezity až argility) a zvetrané. V dôsledku 
geomorfologickej pozície do andezitového masívu infil
truje iba menšia časť zrážkovej vody, prevažná časť rých
lo odteká a je predpoklad, že väčšie akumulácie pod
zemných vôd sa v záujmovom území nevyskytujú. Veľmi 
vážnym problémom je však navrhnutie čo najúčinnejšie
ho spôsobu odvedenia povrchových zrážkových vôd 
z priľahlých svahov študovaného územia. 

Ideový návrh ochrany podzemných priestorov objektov 
časti Trojičného námestia 

Objekty na oboch stranách Trojičného námestia zasa
hujú pomerne hlboko do priľahlých svahov a vytvárajú 
umelú prekážku rýchlemu a prirodzenému odtoku zrá
žok. Čiastočne tomu napomáha aj uzavretie tzv. sused
ských uličiek medzi jednotlivými objektami. Pretože 
uličný systém povrchového zachytávania a odvádzania 
zrážok je tiež zanedbaný a porušený, značná časť zrážok 
vsakuje do podložia, dotuje plytký obeh podzemnej vo
dy a atakuje priľahlé priestory objektov. Prirodzený re
žim podtekania podzemnej vody popod objekty mohol 
byť čiastočne nepriaznivo ovplyvnený aj spevňovacou in
jektážou podložia realizovanou v počiatočných fázach 
sanačných prác. 

Zložitá morfológia územia, geologické a hydrogeolo
gické pomery, ako aj rozmanitosť objektov a požiada
viek na ich využitie nevytvárajú vhodné podmienky pre 
budovanie jednotného ochranného systému objektov. 
Odporúčame preto individuálny prístup k ochrane jed
notlivých objektov, pričom požadovaný rozsah ochrany 
bude úmerný zamýšľanému využitiu objektu. Navrhuje
me použiť tzv. observačnú metódu, pri ktorej sa ochrana 
bude realizovať vo viacerých etapách, prípadne aj viace
rými metódami. Podľa efektu, ktorý navrhnuté a realizo
vané technické riešenie na zmenu sledovaného javu (zní
ženie, resp. zamedzenie priesakov) prinesie, sa bude 
v ňom pokračovať, alebo sa riešenie bude kombinovať 
s iným spôsobom ochrany. 

Na ochranu podzemných priestorov proti nepriazni
vým účinkom vody možno všeobecne použiť viaceré spô
soby, resp. ich kombinácie: 

 znížiť vsakovanie zrážkových vôd primeranou po
vrchovou úpravou ulíc a verejných priestorov, 

 zrekonštruovať a doplniť povrchové a podpovrchové 
odvodnenie verejných priestorov na urýchlenie odtoku 
vody do kanalizácie. 

 chrániť podzemné priestory tesniacimi prvkami, 
 vybudovať vhodný odvodňovací systém (ryhu. štôl

ňu, vrty, resp. ich kombinovať), 
 vytvoriť účinnú klimatizáciu (obnoviť a doplniť naj

mä prirodzené vetranie). 
 lokálne využiť tesniacu injektáž. prípadne elektro

osmotické vysúšanic muriva. 
Pre podmienky Trojičného námestia odporúčame ta

kýto postup ochrany: 

1. Zrekonštruovať a doplniť povrchové a podpovrcho
vé odvodnenie ulíc, všetkých dláždených dvorov a iných 
plôch a obnoviť funkciu susedských uličiek. Urýchliť tak 
povrchový odtok zrážkových vôd, zmenšiť vsakovanie 
do podložia v najbližšom okolí ohrozených priestorov 
a relatívne priaznivo ovplyvniť režim plytkého obehu 
podzemnej vody. Pretože morfológia sledovaného úze
mia je veľmi zložitá, sklony ulíc sú extrémne vysoké, 
osobitnú pozornosť treba venovať rozmiestneniu poulič
ných vpustí zrážkovej vody. 

2. Pri individuálnej ochrane objektov možno použiť 
metódy odvodnenia alebo chrániť objekty tesniacou clo
nou. Odporúčame uprednostniť metódy odvodnenia. 
Ochrana tesnením by nasmerovala priesak do nižšie po
ložených objektov, preto ju možno použiť len ojedinelé. 
Pri odvodnení masívu sa voda zachytí pred priesakom 
k objektu a gravitačné sa odvedie, alebo sa prečerpá do 
kanalizácie. Pri objektoch, kde je možný prístup k zad
nému obvodovému múru (napr. objekt ĽŠU 15/11), mož
no na odvodnenie výhodne použiť pomerne nenáročnú 
ochranu hĺbkovou drenážou. 

Z ďalších spôsobov odvodnenia (štôlňa, vrty) odporú
čame použiť odvodňovacie vrty, razené priamo z ohroze
ných podzemných priestorov, prípadne z pomocných 
rozrážok. 

Toto riešenie má niekoľko výhod: 
 drenážne vrty bude možné optimálne orientovať 

vzhľadom ku prevládajúcemu smeru puklín a tak zvýšiť 
ich účinnosť, 

 vrty bude možné podľa potreby doplňovať, 
 odvodnenie vrtmi bude oproti odvodňovacej štólni 

účinnejšie a aj ekonomicky výhodnejšie. 
3. Súčasne s odvodnením horninového masívu treba 

obnoviť, prípadne doplniť prirodzené vetranie podzem
ných priestorov, čo vyžaduje vyčistiť a sprístupniť všetky 
štôlne, komíny a zabezpečiť ich funkciu. To spolu s vy
hrievaním vybraných priestorov vytvorí optimálnu klí
mu pre ich postupné vysušenie. 

4. Na základe predchádzajúcich tec. .wkyeii opatrení 
sa dostaví efekt, ktorý bude možné vylepšovať doplnko
vými metódami, menovite dotesňovacou injektážou 
a elektroosmotickým vysúšaním. Najmä posledná metó
da však bude efektívna len vtedy, ak sa budú realizovat 
vyššie opísané, resp. iné odvodňovacie opatrenia. 

Pri každom objekte treba individuálne formulovať po
žiadavky na vysušenie priestorov a úmerne k tomu vypra
covať v spolupráci s dodávateľom stavebných prác rozsah 
odvodňovacích, prípadne iných sanačných cpairen:. 

Záver 

Doterajšie skúsenosti z obnovy historického jadra 
Banskej Štiavnice ukazujú, že nedostatočné rešpektova
nie zásad komplexnosti a etapovosti prieskumných prác 
môže viesť k tomu, že niektoré javy geologického pro
stredia zostanú úplne neodhalené, alebo sa objavia až 
v priebehu rekonštrukčných prác. Ich bezprostredný 
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vplyv na úspešnú realizáciu vytýčených cieľov je obvykle 
spojený s n e ú m e r n ý m i f inančnými n á k l a d m i . 

Je p r a v d e p o d o b n é , že pro jek tan t i a investori n e a k c e p 

tovali výsledky v y k o n a n é h o inž in ie rskogeolog ického 
pr i e skumu z Tro j i čného námes t ia v p l n o m r o z s a h u , a t o 
spôsobi lo súčasnú n e u t e š e n ú si tuáciu. Jej r iešenie j e t aké 
zloži té , že pre ňu n e m o ž n o nájsť defini t ívne r iešen ie . 
Z t o h o aspek tu sme vychádzali aj pri vypracovan í ideo

vého návrhu ochrany . Obse rvačná m e t ó d a však dáva zá

ruky , že aj n e p r e d v í d a n é oko lnos t i , k t o r é sa m ô ž u pri 
realizácii sanačných o p a t r e n í vyskytnúť, b u d e m o ž n é 
včas a úspešne vyriešiť. O správnost i nav rhovaných opa

t r en í sa dozv ieme už v najbližšom o b d o b í , keď pracovn í 

ci I G H P , š. p . , závod Žilina budú realizovať sanačné 
práce na o b j e k t e Ľudove j školy umenia . 
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Pokračovanie zo s. 43(> 

mentačních oblastech solenovského more pŕiléhajících k souši, 
zatímeo napr. v paleogénu Centrálních Karpát, v intrakarpatské 
pánvi nebo v Transylvanii chybéjí. i když zde jsou místy mocné 
polohy pyroklastického materiálu (napr. v tardských jílovcích). 

J . S o t á k : Prínos štúdia karbonátového detritu zlepencov ma

gurskej a ždánickej jednotky k poznaniu paleogeografie predfly

šového fundamentu 

V referáte odznela interpretácia poznatkov o charaktere valú

nových asociácií a blokových bradiel vo flyšových jednotkách 
vonkajších Západných Karpát (Morava) vychádzajúca z predlo

žených faktov, svedčiacich o existencii sliezskej kordiléry (látko

vé zloženie zlepencov, litorálne. lakustrické i hypergénne sedi

menty strednej kriedy a paleogénu vo valúnoch. proximalita zle

pencov viazaná na vonkajší zdroj, protismerné paleoprúdové 
systémy v susedných žľaboch, biofaciálne osobitosti mezozoika 
a pod.). Zmeny paleogeografických predstáv si vyžiadalo najmä 
preukázanie pelagických fácií stredného a vrchného triasu, gres

tenských, algäuských a hierlatzských fácií liasu, bositrových 
bridlíc a krinoidových fácií dogeru. fácií typu ,,Ammonitico 
Rosso", radiolaritov a silicitov zo spodnejšieho malmu. majoli

kových fácií typu pieninských vápencov a krinoidovokalpione

lových fácií typu falsztynských a lysanských vápencov, pestrej 
škály fácií karbonátových platforiem (foraminiferové vápence 
norika  rčtu. vápence s Protopeneroplis striata, klypeinové vá

pence, štramberské vápence a pod.), ale aj produktov mezozo

ického vulkanizmu (ofikalcity s ncptunickýmí dajkami červe

ných vápencov vrchného triasu?  liasu. kremenné porfýry, ryo

lity. andezity, amygdaloidné spility. vitrofirické tufy. vulkano

psamitické horniny atd.) vo valúnoch sliezskej kordiléry. Z cha

rakteru skúmaného mezozoika vyplýva, že pieninskomagurský 
priestor sa do albu vyvíjal ako jednotné paleogeografické pás

mo. Predstavoval okrajovú traverzu oceánskej domény váhika 
a rneliatika. Jeho difenciácia sa začala už v strednom triase, keď 
sa listrickým poklesom zahlbovali priestory založené na mobil

nejšej kôre. Tento proces vo vrchnom triase a jure prerástol do 
aktívneho spredingu hlavne v areáloch váhika a rneliatika. Oceán

sky priestor rneliatika s pieninskomagurskou podzónou. kto

rá sa podobne ako severné vetvy penníd a východných dacíd 
vyvíjala na paleotektonicky členitej kôre, bol karpatským analó

gom penninského a siretského oceánu. Tieto diachrónne otvára

né oceánske priestory separovali šelfové fragmenty alpskokar

patského systému od stabilnej Európy. Pieninskomehatsky oceán 
bol uzatváraný bočné sunutým centrálnokarpatským segmen

tom, pričom sa na kolíznej hrane v albe vytvorila akrečná pyra

mída  pieninská kordiléra (Adrusovov chrbát). Externejšie sa 
sformovala sliezska kordiléra. ktorá už od albu ovplyvňovala 
vývoj flyšových Karpát ako význačný paleogeografický feno

mén. Samotný zdvih sliezskej kordiléry bol výsledkom krustál

nej kolízie v spodnej kriede, ktorá zrejme predstavovala feno

mén platňovej tektoniky. Stratigrafické anomality materiálové

ho zloženia flyšových zlepencov nasvedčujú, že sliezska kordilé

ra sledovala priebeh transformného rozhrania, na ktorom sa for

mou aktívnej hrany dvíhali anektované časti brunie a zaklinené 
časti predflyšového fundamentu. V etape flyšovej paleogeogra

fie sa vo vnútornom pásme externíd vytvorili okrajové trenče 
s akrečnými prizmami subdukčnej jazvy (napr. bielokarpatsko

krynický príkrov; Roth, 1980). Vrchnokriedové a paleogénne 
flyše po sformovaní do pyrenejských laramských a sávskošta

jerských štruktúr prakticky vymazali staršie vývojové fenomény 
tohto pásma. 


