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PRVÍ DVAJA OSEMDESIATNICI
V dobrej poľahobe, primeranej ich veku
a zdraviu, sa dožívajú osemdesiatky naši dvaja
kolegovia a moji verní kamaráti. Aj keď študovali
na odlišných vysokých školách (zdravotné
inžinierstvo, podzemné vody) profesne boli spojení
s ich veľkou celoživotnou láskou, minerálnymi
vodami. O ich životnej púti už bolo dosť
uverejnené, ja sa zmienim o ich spoločnej záľube,
a tou boli minerálne vody ako prírodné zdroje,
zdroje liečivé, stolové, kúpele a ich ochrana.
Výsledkom ich prvej krátkodobej spolupráce
boli dočasné ochranné pásma, pre 9 lokalít
liečivých a stolových minerálnych vôd, ktoré
P. Tkáčik vypracoval v r. 1959. Navyše v r. 1975
po dohode s Inšpektorátom kúpeľov a žriedel
MZ SR sa pod jeho vedením urobila revízia užších dočasných ochranných pásiem.
Výsledkom ich rozsiahlej dlhodobej spolupráce je monografické dielo „Minerálne vody Slovenska – Balneografia
a Krenografia” z r. 1977, ktorej autorom je P. Krahulec a kolektív. Toto dielo bolo ocenené osobitnou prémiou
Slovenského literárneho fondu v kategórii vedeckej a odbornej literatúry, ako aj uznaním SITH. Autor diela vedel, že
Henselova Balneografia z r. 1951 ako základný odborný dokument pre rozvoj kúpeľníctva na Slovensku už
nevyhovuje. Preto z jeho iniciatívy, ako vedúceho Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, sa prikročilo k súpisu všetkých
minerálnych prameňov na Slovensku. Podľa koncepcie a metodiky registrácie, ktorú s P. Krahulcom vypracovali
pracovníci Ústavu stavebnej geológie v Žiline E. Kellner, A. Porubský a P. Tkáčik sa pod vedením posledne
menovaného vykonávali terénne práce. Na nich sa okrem vedúceho projektu P. Tkáčika podieľali ďalší pracovníci už
IGHP Žilina M. Banský, A. Jakab, M. Klago, K. Malatinský, J. Orvan, A. Rebro a V. Struňák.
Celkovo bolo v rokoch 1957 až 1969 preskúmaných 2 300 prameňov, z nich bolo do základnej registrácie
pojatých 1 160. V rokoch 1971 a 1972 pod vedením A. Rebra vykonali jej revíziu K. Malatinský a M. Klago.
V rokoch 1963 až 1967 P. Tkáčik hlavne s A. Jakabom (technik) vypracoval 26 správ o registrácii minerálnych vôd
v okresoch Slovenska. V uvedenom diele okrem úvodných 5 kapitol, sa nachádza 1 160 základných chemickofyzikálnych rozborov minerálnych vôd s Palmerovými indexami a faktormi Mg/Ca a HCO3/SO4 (z indexov sa ľahko
zistia Palmer-Gazdove indexy).
Na uvedené dielo nadväzuje publikácia „Vody uzdravujúce a osviežujúce“ z pera A. Rebra a kolektívu z r. 1979.
V tejto práci o rozsahu asi 250 strán naši jubilanti napísali kapitoly s obsahom im vlastným. P. Tkáčik pojednal
o získavaní prírodných minerálnych vôd (prieskum, zachytávanie, materiály pri zachytávaní a o stave prieskumu
a jeho perspektívach) a P. Krahulec o novodobom kúpeľníctve. Obidvaja sa práve o tieto stránky minerálnych vôd
najviac zaslúžili. P. Tkáčik spolu so spolupracovníkmi v rokoch 1962 až 1983 preskúmal minerálne vody v Banskej
Bystrici, Santovke, Turčianskych Tepliciach a Sobranciach. Nedávno v r. 2008 spolu s J. Halmom a D. Panákom
urobil revíziu ochranných pásiem v Bojniciach.
P. Krahulec ako Inšpektor kúpeľov významnou mierou pomáhal na svet novým kúpeľným domom v Dudinciach
(ide o nové kúpele), Piešťanoch, Bojniciach, Trenčianskych Tepliciach, Bardejovských kúpeľoch, Turčianskych
Tepliciach, Nosiciach a ďalších.
Spoločnou niťou práce našich jubilantov je ochrana minerálnych vôd. Pokiaľ P. Tkáčik za najbližšiu zodpovednú
úlohu považoval určenie ochranných pásiem, P. Krahulec prízvukoval kompletnú ochranu. Jeho výhodou od začiatku
(1954) bola úzka spolupráca nielen s „najhydrogeológom“ O. Hyniem, ale aj „najbalneológom“ J. Henzelom,
ministrami zdravotníctva (on bol stále ten istý, ministrov 13) a lekármi v kúpeľoch. Takáto ochrana je podmienená
komplexnosťou kúpeľnej liečby, ktorá sa dá dosiahnuť v dômyselne vytvorenom prostredí. V ňom musia byť
harmonicky zladené klimatické, sociálne, hygienické a estetické faktory. Prostredie, v ktorom sa pacient v kúpeľoch
pohybuje, t.j. prostredie kúpeľného miesta, jeho okolia a priľahlej krajiny podmieňuje komplexnú liečbu. Takúto
liečbu v r. 2008 som absolvoval na Sliači a v r. 2009 v Dudinciach. Na vlastnej koži som zažil účinok 1-2 hodinových
prechádzok po širokom okolí kúpeľov (udržiavané chodníky v kúpeľoch, ďalšie neudržiavané).
Povinnosťou nás hydrogeológov, najmä pri vymedzovaní ochranného pásma I. stupňa, je prihliadať na uvedené
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prostredie, nakoľko jeho rozsah je obyčajne väčší ako rozsah územia v kúpeľnom štatúte. Za ich spoločnú prácu
na roli dedičnej im všetci ďakujeme. Čo im popriať?
Nech sú pri dobrom zdraví ešte dlho s nami,
nech sú takí čulí ako včielky v úli,
nech ich humor mladosti,
vábi dievky k veselosti.
Takíto boli na Balneotechnických dňoch 09,
v Turčianskych Tepliciach v októbri 2009.
RNDr. Ondrej Franko, DrSc.
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