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ANALÝZA TEPLOTY PODZEMNEJ VODY V BRATISLAVE
GROUNDWATER TEMPERATURE ANALYSIS IN BRATISLAVA CITY
Dav id K rčmá ř, Dan iela R usnáková, Ema Tót hová, R enáta Fľaková, Zla t ica Ženišová
ABSTRACT
While groundwater temperature at small depth is normally tightly connected to the surface temperature,
this does not hold true in towns and cities where aquifers with shallow depth are mostly influenced by
urban development so that groundwater temperature in different parts of the town is distinct to that in
rural areas. Heat produced from heated basements and underground utilities was identified as the main
source of higher groundwater temperature below inner-city areas. This study focuses on the capital city
of Bratislava where the Slovak Hydrometeorological Institute monitoring network determines
temperatures for different parts of the city and different kinds of land use. The main task was to
compare surface temperatures with groundwater temperatures and analyse their correlation with
different types of built up areas. Our results determined that the mean average groundwater temperature
in the “Old Town” city centre is 5 °C higher than in suburban and rural areas.
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ÚVOD
Pojmy ako mestská tepelná anomália a mestský
tepelný ostrov (z ang. Urban Heat Island) predstavujú
územia, v ktorých dosahuje teplota vplyvom antropogénnej činnosti, vyššie hodnoty ako v okolí (Epting,
Huggenberger, 2013). Vplyv antropogénnej činnosti sa
primárne odráža na zvýšení priemernej teploty vzduchu
a povrchu, pričom neskôr dochádza k zvýšeniu teploty
pôdy a podzemnej vody. Práca Howarda (1818) bola
jednou z prvých publikácií, v ktorej bola spracovaná
problematika mestského tepelného ostrova. Mestský
tepelný ostrov bol analyzovaný na základe pozorovaní
merania teploty vzduchu v jednotlivých častiach
Londýna. Tematika mestského tepelného ostrova je
v zahraničí spracovaná pomerne obsiahlo. Uvedenú
tematiku v posledných rokoch riešili Solecki et al.
(2005), ktorý opisuje mestský tepelný ostrov v New
Jersey, Giradharan et al. (2006) v Hong Kongu, Zhu
et al. (2010; 2015) v Kolíne a vo Winnipegu, Epting
a Huggenberger (2013) v Baseli a Benz et al. (2016)
opisuje tepelný ostrov v piatich nemeckých mestách.

Vznik tepelného ostrova je podmienený viacerými
faktormi, a to globálnym otepľovaním (Kurylyk et al.,
2015; Menberg et al., 2014) a najmä vplyvom
urbanizácie (Taylor, Stefan, 2009; Taniguchi et al.,
2007). Jednou z možností, ako odhadnúť teplotu
podzemnej vody, je využiť teplotu povrchu terénu.
Štúdie ukázali, že existuje vysoká korelácia medzi
teplotou povrchu a teplotou podzemnej vody a je tak
možné použiť teplotu povrchu na odhad teploty
podzemnej vody (Benz et al., 2016). Ukazuje sa však,
že nielen materiály na povrchu, ako asfalt a betón
spôsobujú zvyšovanie teploty (Epting, Huggenberger,
2013), ale významným antropogénnym zdrojom tepla sú
podzemné priestory, ako napríklad vykurované garáže,
suterény, teplovody alebo trať metra (Benz et al., 2016;
Epting, Huggenberger, 2013). Táto zvýšená teplota má
negatívne dôsledky, napríklad je potrebné vynaložiť
zvýšené náklady na ochladzovanie budov v letných
mesiacoch (Akbari et al., 2001) alebo môže mať
negatívny dopad na kvalitu podzemných vôd (Bonte
et al., 2011).
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Zvyšovanie teploty povrchu sa dá eliminovať
zvýšením podielu zelených plôch v meste, nakoľko
rastliny prijatú tepelnú energiu uvoľňujú prostredníctvom evapotranspirácie (Gago et al., 2013). Na
druhej strane sa táto zvýšená teplota dá využiť pomocou
tepelných čerpadiel ako výhodný zdroj energie (Russo,
Cvita, 2009).
Z domácich autorov, ktorí sa venujú danej téme
anomálie teplôt, možno uviesť štúdiu Horeckej
a Tekušovej (2011), ktorá sa zaoberá anomáliou teploty
podzemnej vody v centre Bratislavy. Metodika riešenia
je založená na vyhodnocovaní zmien teploty vzduchu
v Bratislave. V závere je konštatované, že „Získané
klimatologické poznatky... jasne poukazujú na nutnosť
doplnenia súčasnej siete staníc o účelové mestské
klimatologické stanice, ktoré by umožnili merať teplotu
vzduchu v centrách predpokladaných tepelných
ostrovov.“ Tometz a Mihalová (2013) stručne
charakterizujú teplotné pomery podzemnej vody
v oblasti Bratislavy, v rámci prieskumu využitia teploty
podzemných vôd pre tepelné čerpadlá. Vhodnosť
lokality na umiestnenie tepelného čerpadla závisí od
výdatnosti vrtu, teploty a kvality podzemnej vody.
Oblasť Bratislavy bola vyhodnotená ako vhodná
s dostatočnou výdatnosťou a teplotou podzemnej vody.

Skúmané územie je tvorené fluviálnymi piesčitými
štrkmi, na ktorých sú uložené zahlinené piesky a hliny.
Na mnohých miestach sa nachádzajú antropogénne
sedimenty – akumulácie stavebných navážok, násypov
a skládok priemyselného a domového odpadu. Celková
hrúbka kvartérnych sedimentov sa pohybuje v rozmedzí
5 až 30 metrov, pričom hrúbka postupne narastá od SZ
smerom na JV. V podloží kvartéru sa nachádzajú
neogénne íly alebo v niektorých častiach neogénne
piesky. Kvartérne štrky sú vysoko priepustné s hodnotami koeficienta filtrácie rádovo od 10-4 do 10-2 m·s-1.
Prostredie sa však vyznačuje vysokou heterogenitou,
takže priepustnosť prostredia sa môže skokovo meniť na
krátkej vzdialenosti či už v horizontálnom alebo
vertikálnom smere.
METODIKA
Podkladom pre štúdiu boli dáta poskytnuté
Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ).
SHMÚ poskytol údaje o teplotách vzduchu (stanica
Letisko), Dunaja (stanica Propeler) a podzemnej vody
v 14 vrtoch. Ďalej boli poskytnuté hodnoty hladín
podzemnej vody a vodných stavov v Dunaji (tab. 1).

Tab. 1 Údaje o teplote vzduchu a vody, hladinách Dunaja a podzemnej vody (údaje SHMÚ)
Tab. 1 Groundwater and river temperature data, groundwater and Danube river level data (source SHMI)
Obdobie
Denné
Teplota vzduchu
Teplota a hladina Dunaja
Teplota a hladina podzemnej vody

údaje*

2011 – 2014
2010 – 2014
X

Týždenné údaje**

Mesačné údaje*

X
X
2010 – 2014
(1991 – 2014)***

1960 – 2014
1960 – 2014
X

Poznámka: * denné a mesačné údaje sú priemerné údaje vypočítané z dát meraných raz za hodinu; ** týždenné údaje sú merania realizované raz za
týždeň; *** pre sondy 708, 716 a 1438 boli poskytnuté týždenné dáta už od roku 1991
Notes: * daily and monthly data are mean values calculated from hourly measured data; ** monthly data are measurements done once a week; *** for
wells 708, 716 and 1438 week data already from the year 1991 was available

Skúmanie vzťahov medzi dvoma premennými je
možné robiť pomocou korelácie. Korelácia slúži na
stanovenie tesnosti závislosti medzi skúmanými
náhodnými veličinami. Korelačná závislosť je najjednoduchší prípad štatistickej závislosti, so zmenami hodnôt
nezávislej premennej X dochádza k zmenám závislej
premennej Y. Vyjadrenie je možné aj cez korelačný
koeficient ρ (ró), pričom v analýze bol použitý tzv.
jednoduchý korelačný koeficient podľa Pearsona, ktorý
vyjadruje mieru intenzity lineárnej korelácie medzi
dvoma náhodnými veličinami (Herber, 1990). Stanovovanie korelácií medzi dátami (tab. 2) bolo robené
v programe EXCEL, kde bola použitá funkcia RSQ,
ktorá je druhou mocninou Pearsonovho korelačného
koeficienta. Ak je medzi dvomi premennými (X, Y)
100 % korelácia, tak hodnota RSQ = 1. Keď medzi

dvoma premennými neexistuje korelácia, vtedy sa
hodnota RSQ = 0.
Teploty vzduchu, povrchovej a podzemnej vody sa
menia podľa ročných období a ich priebeh má
sinusoidálny priebeh. Priebeh teploty podzemnej vody
je väčšinou posunutý v čase, napríklad maximálna
teplota povrchovej vody sa vyskytuje v lete, v júli, kedy
je najvyššia aj teplota vzduchu. Maximálne teploty
podzemnej vody sa vyskytujú zvyčajne o niekoľko
mesiacov neskôr. Pri analyzovaní dát je výhodné
preložiť meranými dátami sínusoidu pomocou metódy
najmenších štvorcov. Výhoda sínusoidy je tá, že je
charakterizovaná viacerými parametrami a to periódou,
amplitúdou a fázovým posunom. Pomocou hodnoty
fázového posunu je možné presne určiť, o koľko je
posunutý výskyt maxima teploty podzemnej vody voči
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povrchovej vode (Krčmář et al., 2016). Dáta boli spracované pomocou makier (VBA) v programe EXCEL
a vypočítané boli parametre sínusoidy pre jednotlivé
sondy SHMÚ.
Jedným z dôležitých parametrov analýzy je teplota
povrchu. Vďaka satelitnému snímkovaniu Zeme je
možné získať údaje o teplote povrchu. Jednou
z možností je použitie záberov z družíc Terra a Aqua
(pôvodne boli označené ako EOS AM-1) a to pomocou
zariadenia MODIS (Resolution Imaging Spectroradiometer; https://modis.gsfc.nasa.gov). Pomocou nástroja
Google Earth Engine (https://earthengine.google.com)
je možné získať údaje o teplote povrchu (4 hodnoty za
deň) s rozlíšením pixla 1 km. Ďalšou možnosťou
je použitie snímok zo satelitu LANDSAT
(https://landsat.usgs.gov). Výhodou je podrobnejšie
rozlíšenie pixla 100 m. Nevýhodou sú však vysoké
nároky na čistotu ovzdušia (bez vodných pár,
oblačnosti). Pomocou makra v Google Earth Engine
bola stanovená priemerná teplota povrchu za obdobie
2010 − 2014 získaných z MODISu. Pri výpočte
priemerných hodnôt teploty povrchu boli použité
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špeciálne postupy, nakoľko štandardne vypočítané
priemerné hodnoty majú tendenciu vychádzať nadhodnotené, nakoľko zvyknú prevažovať snímky
z "pekného" počasia, t.j. kedy bola aj teplota povrchu
väčšia.
Dáta boli spracované aj pomocou grafických metód,
v programe ArcGIS. Okrem bodového zobrazenia
vypočítaných hodnôt bol na plošné zobrazenie údajov
použitý proces interpolácie. Pomocou neho sa
vypočítala hodnota modelovaného javu v bode, ktorý
leží v priestore medzi vstupnými bodmi a cez ktoré má
funkcia
prechádzať
(www.esri.com,
citované
18. 8. 2017). Program ArcGIS poskytuje viacero
interpolačných metód, ako napríklad IDW, Kriging
alebo TIN.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Nakoľko pri transporte tepla v zvodnenej vrstve
s prúdiacou podzemnou vodou je najvýznamnejším
procesom advekcia, je potrebné poznať smer a rýchlosť

Obr. 1 Lokalizácia merných staníc SHMÚ a sond SHMÚ (S – meranie vodného stavu, T, S – meranie teploty a vodného stavu)
so znázornením priemernej hladiny podzemnej vody za roky 2010 – 2014
Fig. 1 Localisation of surface water and groundwater observation points SHMI (S – measurement of water stage, T, S –
measurement of groundwater temperature and stage) with hydroizohypses for average water stage for the 2010 – 2014 period
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prúdenia podzemnej vody. Preto prvým krokom bolo
vytvorenie mapy úrovne hladiny podzemnej vody, ktorá
zobrazuje priemerný stav za roky 2010 až 2014. Pri
interpolácii boli použité všetky sondy SHMÚ, ktoré sa
nachádzajú v danej oblasti (obr. 1). Základnými
okrajovými podmienkami, ktoré riadia výmenu vody
medzi zvodneným prostredím a okolím sú pohorie Malé
Karpaty, rieka Dunaj a zrážky. Zo severozápadu je
územie dotované najmä vodou z pohoria Malých Karpát
(obr. 1). Južná a východná časť územia je dotovaná
najmä infiltráciou vody z Dunaja. Problematické,
z hľadiska zdrojových vôd, je územie na ľavom brehu
rieky v okolí Starého mesta. Vzhľadom na
komplikované pomery (antropogénne prekážky −
základy budov, tesniace prvky, protipovodňová bariéra)
nie je jasné, pokiaľ je dominantný vplyv Dunaja. Ďalej
od rieky na sever je už podzemná voda dotovaná
prítokom podzemnej vody z Karpát. Medzi týmito
zónami sa nachádza prechodová oblasť, kde sa miešajú
vody z týchto dvoch zdrojov. Ďalšími okrajovými
podmienkami, ktoré ovplyvňujú prúdenie podzemnej
vody, sú ochranné protipovodňové podzemné clony
pozdĺž Dunaja, hydraulická clona v priemyselnom areáli
Slovnaftu a vodný zdroj Pečniansky les. Pokiaľ ide
o teplotu podzemnej vody, tak hlavné faktory pôsobiace
na jej teplotu je teplota vzduchu, teplota zemského
povrchu spolu s teplotou podpovrchových antropogénnych objektov a teplota vody v rieke Dunaj. Dôležitá
je aj hĺbka hladiny podzemnej vody pod povrchom,
pretože v nenasýtenej zóne teplo z povrchu je
transportované oveľa pomalšie, ako pod hladinou
podzemnej vody. Na území Bratislavy je priemerná
hĺbka hladiny podzemnej vody pod povrchom 6 m.
Priepustnosť prostredia, vyjadrená hodnotou koeficienta
filtrácie, je jedným z určujúcich faktorov šírenia tepla
v podzemnej vode. Z tohto pohľadu sú aluviálne štrkové
náplavy Dunaja s vysokou priepustnosťou (koeficient
filtrácie je v rozmedzí 10-4 m·s-1 až 10-2 m·s-1) vhodným
prostredím na rýchly prenos tepla. Vzhľadom na to, že
každý faktor pôsobí v danom prostredí ako okrajová
podmienka, pre výslednú teplotu podzemnej vody

v danom bode je rozhodujúca vzdialenosť od miesta
pôsobenia daných faktorov.
Všetky údaje boli štatisticky spracované (tab. 1).
Najvyššiu priemernú teplotu 16,1 °C dosahuje
podzemná voda v Starom meste. Ďalej nasleduje mesto
s vysokou hustotou budov, kde priemerná teplota
podzemnej vody dosahuje 13,8 °C, nasledujú
predmestské časti s nízkou hustotou budov s priemernou
teplotou podzemnej vody 11,5 °C. Najnižšiu priemernú
teplotu podzemnej vody majú okrajové časti, a to
11,3 °C. Podobný priebeh má aj priemerná teplota
povrchu, pričom najvyššie teploty boli zistené
v oblastiach s najvyššou hustotou zástavby (obr. 2).
Pre tri sondy (708, 716 a 1438), ktoré boli monitorované od roku 1991 (tab. 1), boli vypočítané trendy
zmeny teploty (tab. 2). Za rovnaké obdobie boli
vyhodnotené aj trendy zmeny teploty vody Dunaja
a teploty vzduchu (tab. 2). Z hodnotenia bolo preukázané, že na teplotách podzemnej vody je badateľný
trend zvyšovania teploty priemerne o 0,035 °C / rok.
Jedine teplota podzemnej vody vo vrte 1438 v Starom
meste nevykazuje tento trend. Je možné, že teplota
podzemnej vody na tomto mieste je najviac antropogénne ovplyvnená, a tak proces otepľovania nie je taký
viditeľný.
Pomocou povrchovej teploty, získanej zo snímok
MODIS, boli urobené korelácie medzi teplotou povrchu
a teplotou podzemnej vody pre rôzne časti mesta
(obr. 3). Priemerná teplota podzemnej vody je
o niekoľko stupňov nižšia ako priemerná teplota
povrchu. Mestské časti s vysokou hustotou zástavby
majú podobné priemerné teploty povrchu a podzemnej
vody. Predmestské a okrajové časti majú nižšiu
priemernú teplotu podzemnej vody o 1 °C až 2 °C, ako
teplotu povrchu. Korelačný koeficient medzi teplotou
podzemnej vody a teplotou povrchu bez Starého mesta
je 0,6 a so Starým mestom 0,5. Nie príliš vysoký
korelačný koeficient poukazuje na to, že výslednú
teplotu podzemnej vody musia ovplyvňovať aj ďalšie
faktory. Napríklad podzemná voda v sondách okolo
Dunaja je viac ovplyvňovaná teplotou vody v Dunaji,

Tab. 2 Štatistické spracovanie dát SHMÚ
Tab. 2 Statistical SHMI data processing results

Priemer (°C)
Minimum /
maximum (°C)
Trend (°C / rok)
Korelácia s
teplotou vzduchu

Staré mesto*

mesto*

predmestie*

okrajové časti*

Dunaj**

Vzduch***

16,1 ± 1,1

13,8 ± 0,6

11,5 ± 0,9

11,3 ± 0,6

10,8 ± 6,2

10,9 ± 7,9

14,6 / 18,8

12,9 / 16,4

9,4 / 13,5

9,7 / 12,8

0,0 / 23,7

-11,3 / 30,6

0,00

0,04

0,04

0,03

0,03

0,04

0,45

0,56

0,57

0,54

0,96

1,00

Poznámka: * teplota podzemnej vody; ** teplota povrchovej vody; *** teplota vzduchu
Note: * groundwater temperature; ** surface water temperature; *** air temperature
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Obr. 2 Priemerná teplota povrchu zeme za obdobie 2010 – 2014 zistená spracovaním satelitných snímok a priemerná teplota
podzemnej vody (zobrazená krúžkami) za rovnaké obdobie
Fig. 2 Average land surface temperature for 2010 – 2014 from satellite images processing and average groundwater temperature
(displayed by circles) for the same period
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ako teplotou povrchu alebo je silne ovplyvňovaná
antropogénnymi vplyvmi. Benz et al. (2016) v svojej
práci porovnávajú teploty povrchu získaných zo satelitu
a teplotu podzemnej vody v piatich veľkých nemeckých
mestách, pričom zistili, že teplota podzemnej vody je
väčšia o niekoľko stupňov, ako teplota povrchu. Je to
spôsobené oveľa vyšším antropogénnym ovplyvnením
teploty podzemnej vody ako v prípade Bratislavy.
Medzi maximom teploty podzemnej vody a maximom teploty vzduchu, alebo povrchovej vody Dunaja je
evidentný časový posun v dĺžke niekoľkých mesiacov
(obr. 4). Veľkosť tohto posunu je rôzna a závisí najmä
od vzdialenosti od okrajovej podmienky (zdroja tepla)
a rýchlosťou šírenia sa tepla. V prípade Bratislavy je
situácia komplikovaná, nakoľko okrajových podmienok
môže byť viac, a tak v danom bode výsledný priebeh
teploty je daný superpozíciou jednotlivých vplyvov.
Presné určenie výskytu maximálnej teploty je možné
vypočítať preložením sínusovej funkcie pomocou
metódy najmenších štvorcov cez merané dáta, kde
jedným z parametrov sínusoidy je práve táto hodnota.

Pri korelácii údajov o teplote vody Dunaja a teplotou
podzemnej vody v sonde 718 bez časového posunu
(obr. 5), vyjde negatívny typ korelácie, kedy
s narastaním hodnoty jednej premennej hodnota druhej
premennej klesá. V prípadne uplatnenia časového
posunu 5 mesiacov vyjde pozitívny typ korelácie
s vyššou hodnotou korelačného koeficienta (obr. 6).
V prípade sondy 718, je hodnota druhej mocniny
korelačného koeficienta rovná 0,87, čo značí vysokú
hodnotu korelácie. Sonda 718 sa nachádza v mieste, kde
voda z Dunaja infiltruje vo veľkom množstve do
aluviálnych sedimentov, čo potvrdzuje aj vysoká
hodnota korelačného koeficienta, čiže zhoda medzi
teplotami podzemnej vody a Dunaja. Pre teplotu
podzemnej vody a teplotu vzduchu (obr. 7), pri
uplatnení časového posunu, vychádza nižšia hodnota
korelačného koeficienta 0,77. Z toho možno usudzovať,
že teplota podzemnej vody v mieste sondy 718 je
najviac ovplyvnená teplotou vody v Dunaji.
Na to, aby bolo možné analyzovať viac faktorov
ovplyvňujúcich teplotu podzemnej vody v danom
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19

30

18

25

17

16
15

15
10

14

Teplota vzduch (°C)

Teplota PV (°C)

20

5

13
0

12

11
I-12

-5
III-12

V-12

VII-12

IX-12

XI-12

I-13

1438

III-13

V-13

716

VII-13

708

IX-13

XI-13

I-14

III-14

V-14

VII-14

IX-14

vzduch

Obr. 4 Teplota podzemnej vody v Starom meste (vrt 1438), meste (vrt 716) a okrajovej oblasti (vrt 708) s viditeľným posunom
maxima o niekoľko mesiacov oproti teplote vzduchu
Fig. 4 Groundwater temperature in the Old Town (well 1438), town (well 716) and suburban area (well 708), with visible shift in
maximum value by some months compared to air temperature
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Obr. 5 Korelácia medzi teplotou Dunaja a teplotou podzemnej vody v sonde 718 bez časového posunu
Fig. 5 Correlation between Danube temperature and groundwater temperature in well 718 without time shift
R2 = 0.8686
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Obr. 6 Korelácia medzi teplotou Dunaja a teplotou podzemnej vody v sonde 718 s časovým posunom 5 mesiacov
Fig. 6 Correlation between Danube temperature and groundwater temperature in well 718 with 5 months time shift
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Obr. 7 Korelácia medzi teplotou vzduchu a teplotou podzemnej vody v sonde 718 s časovým posunom 5 mesiacov
Fig. 7 Correlation between air temperature and groundwater temperature in well 718 with 5 months time shift

mieste, bola vytvorená parametrická mapa (obr. 8),
ktorá zobrazuje naraz tri parametre, a to rozkyv
(amplitúdu) teploty, mieru posunu maximálnej teploty
podzemnej vody voči maximálnej teplote vzduchu
(fázový posun) a hustotu a typ zástavby (využitie
krajiny). Amplitúda a fázový posun hovorí o vzdialenosti skúmaného bodu od okrajovej podmienky (zdroja
tepla). V podmienkach s jednou výraznou okrajovou
podmienkou, ako napríklad Dunaj pri ostrove Sihoť
(Krčmář et al., 2016) platí, že so zväčšujúcou sa
vzdialenosťou od okrajovej podmienky narastá hodnota
fázového posunu a zmenšuje sa hodnota amplitúdy. Pri
paramterizácii kvôli zjednodušeniu boli zvolené len tri
triedy (tab. 3). Pre amplitúdu boli zvolené nasledovné
intervaly: amplitúda väčšia ako 0,8 °C bola zaradená do
1. triedy, amplitúda 0,5 °C − 0,7 °C bola zaradená do
2. triedy a amplitúda menšia ako 0,5 °C do 3. triedy.
Body v 1. triede sú najbližšie k okrajovej podmienke
a pravdepodobnosť ich ovplyvnenia ďalšími faktormi,
najmä antropogénnymi, je minimálna. Presne opačne to
platí pre body 3. triedy. Pre fázový posun boli zvolené
nasledovné intervaly: fázový posun menší ako 4
mesiace bol zaradený do 1. triedy, fázový posun 4 až 5
mesiacov bol zaradený do 2. triedy a fázový posun väčší
ako 5 mesiacov bol zaradený do 3. triedy. Aj v prípade
fázového posunu platí o triedach to isté ako pre prípad
amplitúdy. Posledným parametrom bolo využitie
krajiny. Okrajové oblasti mimo mesta boli zaradené do

1. triedy, predmestie s malou hustotou zástavby bolo
zaradené do 2. triedy a mesto spolu so Starým mestom
bolo zaradené do 3. triedy. Body v 1. triede predstavujú
oblasti s minimálnym alebo žiadnym antropogénnym
ovplyvnením. Body v 3. triede sú maximálne antropogénne ovplyvnené.
Tab. 3 Triedy pre jednotlivé hodnotené parametre
Tab. 3 Classes for given evaluated parameters
Trieda

Amplitúda
(°C)

Fázový posun
(mesiac)

Využitie
krajiny
Okrajové
oblasti

1

> 0,8

<4

2

0,5 - 0,8

4-5

Predmestie

3

< 0,5

>5

Mesto a Staré
mesto

Parametrizácia bola spravená pre body, kde sa
nachádzajú sondy SHMÚ, a tak je tam známa teplota
podzemnej vody. Body, v ktorých je väčšina parametrov
v 1. triede, majú najmenej ovplyvnenú teplotu podzemnej vody antropogénnymi faktormi. Sú to napríklad
body na pravom brehu Dunaja (sondy 7107 a 791)
a sonda 7201, ktorá je v mieste intenzívnej infiltrácie
vody z Dunaja do zvodnenej vrstvy. Trocha
prekvapujúce zaradenie má sonda 2794, ktorej
amplitúda aj fázový posun ju zaraďujú až do 3. triedy,
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čo svedčí o jej veľkej vzdialenosti od okrajovej
podmienky, hoci podľa mapy je relatívne blízko Dunaja.
To znamená, že podzemná voda v tejto oblasti prúdi
paralelne s tokom Dunaja, čomu zodpovedá aj priebeh
hydroizohypsy na obr. 1. Zdrojová oblasť preto musí
byť niekde ďaleko od sondy západným smerom
v Rakúsku, pravdepodobne z oblasti Hundshaimských
kopcov. Taktiež prekvapujúco vyšli parametre pre Staré
mesto (sonda 1438), kde je amplitúda v 1. triede, ale
fázový posun v 2. triede. Je preto otázne, aká je
okrajová podmienka pre tento bod, či je to Dunaj alebo
podzemná voda z Malých Karpát alebo pravdepodobne
ide o kombináciu týchto dvoch okrajových podmienok.
Taktiež nie je celkom jasné, do akej miery môže

121
antropogénne ovplyvnenie spôsobiť zmenu fázového
posunu prípadne amplitúdy. Sonda 718, ktorá je
v mieste intenzívnej infiltrácie vody z Dunaja do alúvia,
má amplitúdu v 1. triede, čo sa aj očakávalo. Ale fázový
posun ju prekvapujúco zaraďuje až do 3. triedy. Je preto
možné, že teplota podzemnej vody v tomto mieste je
antropogénne ovplyvnená. Z toho je možné usudzovať,
že fázový posun je citlivejší na antropogénne
ovplyvnenie ako amplitúda. V zahraničnej literatúre
sme nenašli práce, ktoré by robili podobnú analýzu.
Je však zrejmé, že antropogénna činnosť je veľmi
významným faktorom, ktorý ovplyvňuje teplotu
podzemnej vody.

Obr. 8 Multiparametrická mapa ukazujúca ovplyvnenie teploty podzemnej vody jednotlivými parametrami (tab. 3) v miestach
sond SHMÚ
Fig. 8 Multi-parameter map of groundwater temperature influenced by particular parameter (tab. 3) on SHMI well sites

ZÁVER
Analýzou meraní teplôt podzemnej vody bolo
zistené, že teplota podzemnej vody v centre Bratislavy
je o niekoľko stupňov vyššia ako v okrajových častiach
mesta. Teplota vzduchu, teplota vody v Dunaji
a teplota podzemnej vody vykazuje trend zvyšovania
o 0,035 °C / rok. Teplota podzemnej vody v Starom

meste od roku 1991 nevykazuje trend zvyšovania
(tab. 2). V Starom meste sa od roku 1991 nezmenili
sídelné pomery, takže antropogénny vplyv pravdepodobne ostal rovnaký a je oveľa väčší ako trend
otepľovania teploty vzduchu. Preto na teplotách
podzemnej vody nie je viditeľný trend stúpnutia.
Teploty povrchu získané pomocou satelitných snímok
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MODIS ukazujú dobrú koreláciu s teplotou podzemnej
vody v mestských častiach. V Starom meste je priemerná teplota podzemnej vody vyššia, z čoho vyplýva, že
teplotu podzemnej vody ovplyvňujú aj ďalšie faktory,
ako sú suterénne priestory, inžinierske siete a teplovody.
Pri korelovaní teploty podzemnej vody a teploty
vzduchu, teploty povrchu alebo teploty povrchovej vody
je vhodné uplatniť časový posun medzi výskytom
maxima jednotlivých teplôt. V prípade Bratislavy bol
potrebný časový posun 4 až 5 mesiacov. Presnú hodnotu
posunu je možné vypočítať pomocou parametrov
sínusoidy, ktorá sa preloží meranými dátami pomocou
metódy najmenších štvorcov. Ďalším užitočným údajom
je aj amplitúda, čiže rozkyv teplôt. Pomocou veľkosti
časového posunu a útlmu amplitúdy sa dá vypočítať
rýchlosť advekčného transportu tepla (Krčmář et al.,
2016) a pomocou smeru a rýchlosti prúdenia odhadnúť,
ako ďaleko sa nachádza daný bod od okrajovej
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podmienky. Pomocou porovnávania hustoty zástavby
s hodnotami fázového posunu a amplitúdy je možné
presnejšie zisťovať smer prúdenia podzemnej vody,
odhadovať o akú zdrojovú vodu ide alebo či ide o viac
zdrojov podzemnej vody v danom mieste. Multiparametrálna analýza nám umožňuje lepšie chápať
a poznávať procesy prúdenia a transportu podzemnej
vody v zložitom systéme zastavanej časti mesta
Bratislavy.
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SUMMARY
Groundwater temperatures in shallow aquifers are closely linked to urban structures, and elevated heat flux from
manifold anthropogenic sources stimulates increased subsurface temperatures in many cities (Benz et al., 2016). As a
result, large-scale sub-surface heat islands develop and these substantially change the physical-chemical and
ecological conditions in urban aquifers. This study focuses on conditions in the Slovak capital city of Bratislava
where productive aquifers are supplied by surface water from Danube river, groundwater from the Carpathian
mountains and precipitation.
Herein, we recorded short term temperature measurements in 14 wells between 2010 and 2014. Long-term
groundwater temperature measurements have been recorded at 3 selected wells (1438, 716 and 708) since 1991.
These temperature time series are measured at shallow depths of approximately 8 meters and they record substantial
seasonal variations. All temperature data from monitoring network of the Slovak Hydrometeorological Institute
(SHMI) was statistically evaluated with results listed in Table 2. The warmest groundwater was determined in the
“Old Town”, where maximum registered temperature was 18.8 °C with 16.1 °C mean. In contrast, the maximum
groundwater temperature in rural areas was 12.8 °C; 6 °C less than in the Old Town and its mean of 11.3 °C was
4.8 °C less than recorded in the Old Town.
Each groundwater temperature time series was compared with air temperature, Danube river temperature and
satellite-derived land surface temperature trends. Clear correlation supports strong coupling between atmospheric,
land surface and groundwater temperatures (Tab. 2, Figs. 6 and 7). The correlation coefficient between town
groundwater and air temperature is 0.56. Analysis of the main differences among generally increasing temperature
trends for all selected wells was also possible. Average trend of groundwater temperature, air and Danube river
temperature is +0.035 °C / year. Only the Old Town revealed no temperature trend; most likely due to anthropogenic
influences such as building density or underground facilities remaining unchanged for many years with prevailing
warming air trend.
Annual temperature graphs had sinusoidal shape, with maximum air temperatures usually occurring in July.
Groundwater temperature maxima have a time shift of approximately 4 months, thus providing warmest groundwater
temperatures in November (Fig. 4). This must be taken into account in correlating data (Figs. 5 and 6).
While our example determined negative correlation without time shift at RSQ = 0.61, correlation becomes positive at
RSQ = 0.86 after applying time shift correlation. Our study also included multifactor-analysis of groundwater
temperatures for all wells (Fig. 8). Groundwater temperature amplitude, phase shift and land use were selected as the
three factors (Tab. 3) and each factor had three classes displayed in different colours in a given circular sector.
In conclusion, multifactorial mapping enabled investigation of anthropogenic influences and, importantly, our
multifactor analysis appears unique because we were unable to find any article reporting this type of correlation.
Moreover, this multifactor analysis confirmed strong anthropogenic influences on city groundwater temperature.

