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BECKOVSKÉ STUDIENKY  (1) 

Studienka v chotári je niečo posvätné. V minulosti bola spočiatku základom života ľudí na kopaniciach 

a v horských oblastiach. Jej výdatnosť bola dôležitá pre ľudí a hlavne ako zdroj vody pre dobytok pri 

možnom vybudovaní hospodárskej usadlosti. V dnešnej dobe PET fliaš a sladených nápojov v nich 

akoby strácali studienky pomyselný význam. Napriek tomu studienka odzrkadľuje vzťah človeka 

k prírode a životnému prostrediu. 

V tomto cykle sa Vám pokúsim predstaviť studienky v beckovskom chotári i s pohľadom na 

geologickú stavbu a tektoniku daného územia. 

Hornatá východná časť je súčasťou Považského Inovca,  ktorý sa podľa regionálneho geologického 

členenia nachádza v pásme jadrových pohorí vnútorných Západných Karpát, patrí do oddielu 

Inovecké predhorie. Značná časť je budovaná vápencami, pričom územím prechádza niekoľko 

zlomov, ktoré silno narušujú hladinu podzemných vôd. V tektonike Seleckého bloku dôležitú úlohu 

zohráva priečna elevácia severojužného smeru pozdĺž Seleckého potoka po začiatok Kňažej doliny; 

ktorá bola spôsobená v prešmykovej zóne podsuvom kryhy z Inovca  pod Lazy a komplex Drieňového 

vrchu. Toto spôsobilo pretrhnutie toku spodných vôd z masívu Inovca do nášho chotára. 

Studienky v našom  k.ú. vytekajú zväčša v terénnych depresiách, v údoliach zarezaných pod hladinou 

podzemných vôd. Táto hladina nie je ani vodorovná ani pravidelná plocha. Nerovnosť hladiny je 

dôsledkom nepravidelnosti reliéfu, nerovnomerného rozdelenia zrážok a infiltrácie (vsiakavosti) 

a priesakového prúdenia (filtrácie) cez horniny s rôznou priepustnosťou. 

Ako prvú predstavím studienku na Smegovej. Táto studienka je dôležitý orientačný bod poľovných 

revírov. Stretajú sa tu  Selecký, Kálnický 

a Beckovský poľovný revír. Studienka vyteká 

v depresii v úpätnici kopcov Smegovej a Kopanej 

vo vzdialenosti 5 metrov od Rybníckeho potoka. 

Oba kopce počas Seleckej sukcesie sú budované 

v perme (pred 270 mil. rokov) Krivosúdskym 

súvrstvím z vulkanoklastických drobov 

a drobnozrnných zlepencov v prevahe svetlo 

zelenkavých pieskovcov. 

Foto: Studienka na Smegovej 

Počas môjho 35-ročného sledovania studienky sa nestalo, že by prestala tiecť. Pri postupnom 

uvedomovaní si jej dôležitosti v našom chotári pristúpili členovia ZO SZOPK Beckov k jej úprave. 

Pôvodné zakrytie studienky previedol Milan Hladký. Drevo postupne zgrnelo a pod ťarchou mokrého 

lístia a snehu sa strieška prepadla do studienky. Následne sme v roku 1998 previedli rekonštrukciu 

studienky s osadením agátového zrubu, strecha bola zakrytá bonským šindľom. V roku 2009 bola 

vymenená predná doska na strieške. 



Studienka tečie počas celého roka. V minulosti poslúžila ľudom pri prácach v lese, hubárom, 

poľovníkom a ochrancom prírody. V súčasnosti pri používaní balenej vody je navštevovaná len 

sporadicky. 

Studienka tečie do Rybníckeho potoka, ktorý priberá snehové a dažďové vody zo Suchých potokov, 

Doliniek, Klokočovky, Hubačovho jarka a Rybníkov. Rybnícky potok  sčasti tvorí katastrálnu hranicu 

medzi Beckovom a Kálnicou. 

Ďalšia studienka v Suchých potokoch patrí k studienkam 

tečúcim do leta počas jarných mesiacoch (napájaná 

snehovými vodami) . V ďalšom období po znížení hladiny 

spodnej vody tečie pod povrchom. Studienka má infiltračné 

územie v severovýchodnej časti Smegovej, pod Lazovým 

vrchom po Škrátkech jarok. Od ostatného územia je 

odrezaná zlomami so závrtmi. Studienka slúži na napájanie 

zveri a vtákom počas hniezdenia. 

 

Foto: Suché potoky 1984 

 

Podobný typ studienky je i v Hubačovom jarku.  Slúži na 

napájanie zveri a zvierat chovaných na Salaši  p. Smetanom. 

Studienka sa nachádza v dolnej časti terénnej depresie (eróznej ryhe) nazývanej Hubačov jarok. 

Infiltračné územie sa rozprestiera na južnej časti Lašida tvoreného lúžnanským súvrstvím z ružových, 

sivobielych  a bielych kremencov, prípadne kremenných pieskovcov a západnej časti Rybníkov 

patriacich do devónskeho komplexu pozostávajúcich z albitizovcaných chloriticko-muskovitických 

svorov budovaných pred 400 mil. rokov. 

V tejto časti posledná studienka je za 

Zbojníckym kopcom na Ivovej.  Taktiež 

tečie len do horúceho leta. Napája 

záchyt vody pre zver a obojživelníkov 

udržiavaný ZO SZOPK. Infiltračné územie 

patrí do Seleckej sukcesie z obdobia 

triasu (225 mil. rokov) budovanej 

lúžnanským súvrstvím  z kremenných 

pieskovcov, ohraničené je dvoma 

zlomami. 

Foto: Záchyt vody na Ivovej 

V ďalšom pokračovaní sa budeme zaoberať studienkami v juhozápadnej časti nášho chotára. 

Ing. Viliam Maslo (in: Beckovské noviny č. 1/2012) 
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 V prvej časti sme sa zaoberali studienkami v juhovýchodnej časti nášho chotára. V tomto diele sa 

presunieme na južnú až juhozápadnú časť k.ú. Beckova. 

Celý juh je budovaný „prvohorami“ v devóne (400 mil. r.), od Hubačovho jarka po Malý Hrabovník je 

na naše pomery dobre zavodnený. Priľahlá kálnická časť sa volá Rybníky – vo feudalizme vybudované 

rybníky boli napájané vodou z Rybnického potoka tečúceho zo Smegovej a prítokmi z Husárovej. 

Jediné osídlenie mimo intravilán v beckovskom chotári bolo v minulosti vo Veľkom Hrabovníku 

rodinou Krchnavou. Vodu pre domácnosť a zvieratá brali z kopanej studne. V dnešnej dobe 

z usadlosti zostali len ruiny. 

Studienka v Klíži  vyteká v prírodnej depresii na rozhraní podložia a chočského príkrovu. Podložie je 

budované najstaršími horninami „devónskeho komplexu“ (400 mil.r.) budovaného kryštalinikom 

z albitizovaných chloriticko-muskovitických svorov. Nadložie tvoria guttensteinské vápence  

budované beckovskou sériou v chočskom príkrove z obdobia anisu (215 mil.r.). Z hydrologického 

hľadiska sa guttensteinské  vápence vyznačujú dobrou puklinovou priepustnosťou. Dá sa 

predpokladať, že voda cez pukliny vápencov Horných Lipiek steká do podložia a presakuje 

v studienke. Výdatnosť prameňa je 0,45 litra za minútu. Studienka bola viackrát upravovaná 

a využívaná PD Beckov na napájanie mladého hovädzieho dobytka. PD Rozkvet Kálnica-Beckov 

v osemdesiatich rokoch vybudovalo prístrešok 

v Klíži na ustajnenie mladého dobytka počas 

sezónneho pasenia. Napájanie dobytka bolo zo 

studienky a dovážanej vody. Rozdelením 

družstva sa pasenie dobytka skončilo. 

V poslednom desaťročí vodu využíva pri pasení 

oviec agropodnikateľ p. Biras. 

Foto: Studienka v Klíži – napájanie dobytka 

 

V roku 2012 nový majitelia PD Beckov vybudovali v Klíži oplotkové hospodárstvo pre chov a pasenie 

mäsového hovädzieho dobytka. Úpravou prešlo i napájanie dobytka. Už po troch mesiacoch pasenia 

je vidieť, ako dobytok presvetľuje zarastené pasienky krovinami. 

Studienka v Kamienkom jarku vyteká na ľavom brehu 5 m nad dnom ryhy, ktorá pretína trosku 

chočského príkrovu budovanú beckovskou sériou guttensteinskými vápencami  z obdobia anisu. Je to 

studienka puklinového typu obohatená minerálmi s liečivými účinkami, jej výdatnosť je 0,21 litra za 

minútu Je veľmi obľúbená u obyvateľov pre jej liečivé účinky pôsobiace na oči, používajú ju i sestričky 

z kláštora. V sedemdesiatich  rokoch minulého storočia Prevádzka MNV Beckov robila 

protipovodňové opatrenia vybudovaním troch prehrádzok. Najväčšiu plochu malo horné jazierko. 

Porušením podložia sa voda čiastočne stráca v podzemí a tiež pričinením teplého a suchého obdobia 

voda už netečie ako kedysi cez Jarmočný pľac ku Kaplnke, kde vsakovala do pôdy. Prehrádzky boli 

vybudované z nánosového materiálu z údolia bez použitia lomového kameňa na ich spevnenie. 

Prívalové dažde postupne tieto objekty zaniesli šutou a hlinou, hrádze rozrušili i s pomocou domácich 



obyvateľov. V roku 2000 sa začalo s opravou hrádze na hornom jazierku a jeho vyčistení od nánosov. 

Niekoľkoročné úsilie bolo znova 

prívalovými dažďami zničené. Opravy 

hrádze a čistenia jazierka sa zúčastňovali 

chlapci z Matiašky pod vedením Viktora 

Nožinu, členovia SZOPK Beckov 

a brigádnici na Letnom tábore ochrancov 

prírody OZ PRE PRÍRODU Trenčín. 

V súčasnosti sú v jazierku len mláky vody 

so žabami. 

Foto: Studienka „ Kamienka“ 

 

 

Studienka v Karlube je krasovo-puklinového typu vytekajúca z okraja trosky príkrovu budovaného 

guttensteinskými vápencami v seleckej sukcesii z obdobia triasu – anis (215 mil.r.). Studienka vyviera 

v hlinito kamenitom svahu vedľa starej cesty vedúcej do Karluba nad jarkom. V minulosti v mieste 

výveru vody boli osadené betónové skruže, ktoré prameňu nepomohli, skôr uškodili – voda sa dostala 

do spodnejších vrstiev a stratila sa. V mnohých prípadoch treba citlivo riešiť odtok vody zo studienky, 

a tak premiestniť odber vody. Výdatnosť prameňa v minulosti bola veľmi malá; pri kosení Karluba 

nám mnohokrát poslúžila. V dnešnej dobe je studienka väčšiu časť roka bez vody. 

Ako poslednú v tejto časti spomeniem studienku v Bukovine. Táto je  z hydrologického hľadiska 

krasovo-puklinová vytekajúca na zlome Bukovina – Krivosúd-Bodovka z rozhrania príkrovovej línii. 

Príkrov budovaný v seleckej sukcesii pozostáva z guttsteinských vápencov z obdobia anisu (215  

mil.r.), je  nasunutý na lúžnanskom súvrství pozostávajúcom z kremenných pieskovcov z obdobia 

namalu. Infiltračné územie zaberá západnú časť Lašida a Bukoviny po zlom. Studienka v suchom lete 

mala výdatnosť 0,6 litra za minútu. 

Agropodnikateľom p. J. Hajdúškom 

bola veľmi citlivo upravená na 

napájanie oviec z kovového válova 

a odber úžitkovej vody studňou. 

V súčasnosti po smrti p. Hajdúška 

hospodárstvo ovčina a okolie 

studienky pustne. 

Foto: Studienka v Bukovine 

 

Ing. Viliam Maslo (in: Beckovské noviny 

č. 3/2012) 
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V tejto poslednej časti sa presunieme na severozápadný okraj chotára Beckov pokrytý sprašou. Spraš 

sa vytvárala veternou eróziou v po ľadových dobách keď na našom území vládla tundra. Spraš tvoria 

prachové častice rozmerov 0,01 až 0,05 mm (40 – 60 %), práškový piesok (5 – 15 %), trocha piesku 

a ílovité  častice (25 – 35 %). Dôležitou časťou spraší je kremeň (60 – 80 %), ílovité  minerály  

(10 – 20 %) a uhličitan vápenatý (1 – 15 %), ktorý je rozptýlený v kryštálikoch a vyzrážaný v podobe 

žiliek. Uhličitan vápenatý dodáva spraši stálosť a pórovitosť, pre ktorú má spraš  kolmú odlučnosť a je 

priepustná. Táto vlastnosť spraše sa u nás prejavuje na sprašovej stene v Tehelni a pod Skalicami. 

Ďalšie odkryvy spraše sú na Kúte a Sychrove. V sprašiach nájdeme veľa schránok ulitníkov a môže sa 

nám pošťastiť nájsť i cicváre. Spraš pod Skalicami je viacvrstvová, možno v nej vidieť usadeniny 

naviate počas dvoch ľadových dôb. 

Studienka v Tehelni dnes už neexistuje, bola zničená stavebnými úpravami v 80-tych rokoch 

minulého storočia. Voda vyvierala pod hliníkom, dnes je tu len mokrina pod úpätím upraveného 

svahu,  čoho dôkazom je i rastúce rákosie a sitina sivá. Päťdesiat metrov smerom k Beckovu je 

kopaná studňa vykladaná kameňom, slúžila ako zdroj pitnej vody do vybudovania obecného 

vodovodu rodine Švecovej, Tekulovej, Šprinclovej a Poľovnému združeniu Hurban Beckov. Po zrušení 

odberov vody zo studne celoročne vyteká voda na cestu. Dá sa predpokladať, že spodná voda vyteká 

z presunovej línie medzi vápencami Sychrova a podložím z kremenných pieskovcov v eróznej depresii, 

kedysi prekrytej sprašou. Pri ťažbe hliny vo vtedajšej Tehelni sa spodná voda dostala na povrch. 

Studienka v Červenej hore  vyteká v novo upravenej podobe pod 110 kV vedením vysokého napätia 

nad Kútom. Do jej infiltračného územia patria vápencové Bukovinky tvorené guttensteinskými 

vápencami. Voda puklinami vápencov na strete s karpatským keuperom Červenej hory 

pozostávajúceho z kremenných pieskovcov a pestrých bridlíc z obdobia Noriku (200 mil. r.) 

opariaceho do Seleckej sukcesie vyteká v miernej depresii spod jemno piesčitej hliny, respektíve 

spraše z obdobia Würmu. Studienku spočiatku využívali roľníci na osvieženie pri robotách, neskoršie 

prešla úpravami (bola premiestnená, prehlbovaná a osadená betónovými skružami), čo jej však na 

výdatnosti nepomohlo. Na Kúte  boli v 70-tych rokoch v letnom prístrešku umiestnené jalovice PD 

Beckov. Zámer bol podobný ako v Klíži, 

napájať z nej dobytok, aby tento nemusel 

chodiť na vodu cez cestu 2. triedy do Váhu. 

V roku 2011 bola zo skruží odstránená 

paleta, v studienke sa našla utopená brezia 

samica jazveca. Peter Bánovský a Milan 

Hladký studienku vyčistili a nanovo 

prekryli, aby sa podobná vec neopakovala. 

Okolie studienky udržiava P. Bánovský. 

Foto: Studienka v Červenej hore 

Bývalá studienka v Madutkovom jarku na 

Trbockom neexistuje. V 90-tych rokoch bola zavalená utrhnutým svahom a splavenou hlinou 



z okolitých pozemkov, tiež bola vyvrátená a zničená oskoruša v jarku. V 60-tych a 70-tych rokoch 

minulého storočia JRD Beckov pod tlakom štátnych orgánov a vidiny ľahšieho obrábania pôdy 

previedlo rekultivácie, t.j. odstránenie rokmi roľníkmi budovaných terás a skladov (záhrad) na Čertolí, 

Trbockom, Červenej hore, Miškovskej, Sychrovoch a Pieskovej doline,  čím umožnili vode rýchlejší 

odtok, v dôsledku čoho boli spáchané značné erózne škody, ako sú časté výmole, strže na Trbockom, 

Mačárke, v Kamienskom Jarku a zaplavovanie obce blatom. Studienka v Madutkovom jarku slúžila 

hlavne poľnohospodárom svojou kvalitnou vodou a tiež ako chladnička na nápoje počas horúcich 

letných dní. Vytekajúca voda v jarku je vhodným napájadlom pre zver a vtákov. 

Posledné boli dve studienky na Trbockom na parcele nad Mestskou lúkou vo vrbine. Okolie 

studienok bolo upravované počas rekultivácií a odvodnení. Studienky boli napájané zasakujúcou 

vodou z Bukoviniek, Mačárky a Červenej hory. O studienky sa starali Samko Tupý a Daniel Kaplavka. 

Po zavalení studienok blatom  a ich vyschnutí  je okolie značne znečistené odpadkami. 

Moja snaha pri písaní o studienkach Beckova bola poukázať na vzácnosť tečúcej vody vo vzťahu ku 

geologickému podložiu a tektonike. V prípade nášho chotára sú studienky veľmi vzácne, v minulosti 

nedostatok vody, okrem Salaša, neumožnil vybudovať žiadnu usadlosť mimo intravilánu obce. 

Beckovský ochrancovia prírody sústreďujú svoju pozornosť na studienky hlavne na Svetový deň vody, 

ktorý je 22. marca.         

Ing. Viliam Maslo (in: Beckovské noviny č. 1/2013) 

 Foto: Studienka v Červenej hore – 

pohľad zhora 


