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PREDSLOV
Po dvoch rokoch sa opäť stretávame na vrcholnom hydrogeologickom podujatí organizovanom výborom
Slovenskej asociácie hydrogeológov, národnou skupinou Medzinárodnej asociácie hydrogeológov a Katedrou
hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Tento ročník je venovaný
40. výročiu založenia Katedry hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
ktoré sme si pripomenuli v uplynulom roku 2017, ako aj životnému jubileu prof. RNDr. Igora Muchu, DrSc.
Celkom logicky teda bola zvolená ústredná téma konferencie " Hydrogeológia – vzdelávanie, veda a prax".
Prvá časť konferencie bude venovaná histórii Katedry hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave a krátkym prezentáciám venovaným výučbe hydrogeológie na Slovensku, v Čechách
a v Poľsku. Nasledujú odborné sekcie s aktuálnymi témami  Podzemná voda a monitoring, transport tepla
podzemnou vodou, moderné metódy v hydrogeológii, environmentálne záťaže a možnosti ich sanácie, kvalita
vody a jej znečistenie a hydrogeológia krasových hornín. Okrem rokovania v sekciách sú pre účastníkov
konferencie pripravené dve odborné exkurzie a spoločenské posedenie, na ktorom budú udelené medaily
Slovenskej asociácie hydrogeológov.
Dovoľte mi vysloviť naše úprimné poďakovanie odborným garantom konferencie a členom jej vedeckého
a organizačného výboru, vďaka ktorým sa toto vrcholné hydrogeologické podujatie mohlo uskutočniť.
Poďakovanie patrí všetkým účastníkom konferencie, ktorí aj týmto spôsobom vyjadrili svoju spolupatričnosť
k hydrogeologickej komunite a záujem o ďalší rozvoj hydrogeologického poznania. V neposlednom rade
ďakujeme aj redakčnej rade časopisu Podzemná voda, v ktorej boli uverejnené vybrané príspevky konferencie.
Na záver si dovoľujeme popriať všetkým účastníkom 19. slovenskej hydrogeologickej konferencie
príjemný a obohacujúci priebeh tohto podujatia, ako aj príjemné chvíle strávené v kuloárnych diskusiách a na
spoločenských stretnutiach.
prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
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ÚVOD
Hydrogeológia patrí k hlavným aplikovaným odborom v geológii. V celej histórii Katedry hydrogeológie (a jej
predchodkyne, Katedry inžinierskej geológie a Katedry podzemných vôd) boli využívané poznatky všetkých
geologických odborov na výchovu vysokoškolsky vzdelaných odborníkov a riešenie výskumných úloh a úloh
pre prax pri zabezpečovaní ochrany, množstva a kvality podzemných vôd.
Základnou úlohou Katedry hydrogeológie bolo a je vychovávať odborníkov v odbore hydrogeológia,
v spoločnom študijnom programe Inžinierska geológia a hydrogeológia, ktorý bol zriadený vládnym nariadením
už v roku 1952, súčasne so založením Katedry inžinierskej geológie. Hydrogeológia sa dostala do názvu katedry
v školskom roku 1957  1958 pri premenovaní katedry na Katedru inžinierskej geológie a hydrogeológie.
KRÁTKA HISTÓRIA KATEDRY HYDROGEOLÓGIE
V roku 2017 uplynulo 40 rokov od vzniku samostatnej Katedry hydrogeológie na Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Pôvodná Katedra inžinierskej geológie vznikla 1. 9. 1952 na Fakulte
geologicko-geografických vied Univerzity Komenského a v tomto roku bolo vládnym nariadením aj zahájené
štúdium inžinierskej geológie a hydrogeológie. Významným medzníkom vo vývoji katedry bol rok 1958, kedy
na základe pozvania vedúceho katedry prednášal a viedol terénnu prax diplomantov i asistentov vynikajúci
hydrogeológ prof. A.M. Ovčinnikov z Moskovského geologicko-prieskumného inštitútu. Počas svojho pobytu na
Slovensku prof. A.M. Ovčinnikov poskytol informácie a konzultácie pracovníkom a študentom katedry. Pre
študentov napísal skriptá „Základné problémy hydrogeológie a metódy hydrogeologického výskumu“ (vyšli
v slovenčine v roku 1960) a od toho času sa činnosť katedry rozšírila na jej úplný vedecko-pedagogický profil.
Prvým učiteľom hydrogeológie na katedre bol Vavrinec Böhm (všeobecná a regionálna hydrogeológia), ktorý
nastúpil na katedru v roku 1955. Katedra inžinierskej geológie a hydrogeológie vznikla v roku 1959 (vedúci
Milan Matula) ako nástupkyňa Katedry inžinierskej geológie a bola včlenená do Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského. Ďalší rozvoj hydrogeológie na katedre bol zabezpečený tým, že po habilitácii ako
docent v roku 1961 prišiel z Výskumného ústavu vodohospodárskeho Dušan Duba (základy hydrológie
a hydrauliky). Ladislav Melioris (hydrogeochémia) nastúpil na katedru v roku 1958 po ukončení štúdia
Inžinierskej geológie a hydrogeológie a na vedeckú ašpirantúru k prof. Ovčinnikovovi bol vyslaný v rokoch
1961 – 1964. Do novozriadeného hydrogeochemického laboratória nastúpil v roku 1960 Alojz Pospíšil.
Pedagogickú a vedeckú činnosť katedry v oblasti hydrogeológie posilnil v roku 1962 absolvent Inžinierskej
geológie a hydrogeológie Igor Mucha (hydraulika). V roku 1965 prišla na katedru Kvetoslava Hyánková
(hydrogeochémia). Problematickými pre študijný odbor boli roky 1960 – 1965, kedy sa rozprúdil zápas
o štúdium inžinierskej geológie a hydrogeológie a špecialisti z rôznych geologických odborov sa mali
vychovávať len cestou postgraduálneho štúdia. Osobnosti z významných orgánov podporili štúdium inžinierskej
geológie a hydrogeológie s tým, že bratislavskí absolventi tejto špecializácie majú veľmi dobrú úroveň, a preto
žiadali, aby štúdium pokračovalo. V roku 1965 na základe rozhodnutia Ministerstva školstva inžinierska
geológia a hydrogeológia bola znovu zaradená do výchovného procesu ako samostatný študijný odbor,
realizovaný na príslušných katedrách univerzít v Prahe a Bratislave. Katedra inžinierskej geológie
a hydrogeológie sídlila v niekoľkých pôvodných miestnostiach na Gottwaldovom námestí, v roku 1970 sa jej
podarilo vybudovať 18 nových miestností v Petržalke a zariadiť laboratóriá.
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Samostatná Katedra hydrogeológie vznikla v roku 1977, a to vyčlenením sa zo spoločnej Katedry inžinierskej
geológie a hydrogeológie. Jej prvým vedúcim sa stal Ladislav Melioris (1977 – 1981), potom funkciu vedúceho
prevzal Igor Mucha (1981 – 1990). K pôvodným členom katedry prišiel Peter Némethy so znalosťami odborníka
z hydrogeologickej praxe a nové posily mladých absolventiek Evy Pavlíkovej (1978), Zlatice Ženišovej (1978)
a Miriam Fendekovej (1980) a na katedru neskôr nastúpili po ukončení štúdia aj František Čech (1981) a Andrej
Trnovec (1987).
V roku 1981 bol menovaný prvý profesor hydrogeológie na Slovensku – prof. RNDr. Ladislav Melioris, DrSc.
a nastúpil do funkcie dekana PriF UK. V roku 1984 bol RNDr. Vavrinec Böhm, CSc. menovaný docentom.
V roku 1989 doc. RNDr. Igor Mucha, CSc. obhájil doktorskú dizertačnú prácu „Modelovanie prúdenia
podzemných vôd“. Celkove doktorské práce obhájili 4 hydrogeológovia a bol im priznaný titul „DrSc.“
(L. Melioris, I. Mucha, O. Franko, E. Kullman). Kolektív Katedry hydrogeológie sa v roku 1979 presťahoval do
Mlynskej doliny, do nových priestorov Prírodovedeckej fakulty (pavilón CH-2) a v roku 1988 do nových
priestorov pavilónu G.
Od roku 1977 v rámci novej sústavy študijných odborov bolo na fakulte opäť uskutočňované samostatne aj
štúdium inžinierskej geológie a hydrogeológie, teraz spoločne pod gesciou Katedry inžinierskej geológie
a Katedry hydrogeológie. Veľká pozornosť sa sústredila na obsahovú inováciu učebných plánov. V učebných
plánoch päťročného štúdia inžinierskej geológie a hydrogeológie sa v prvých troch ročníkoch zdôraznil široký
teoreticko-metodologický základ (prvé dva ročníky boli spoločné), vo štvrtom a piatom ročníku sa podľa potrieb
praxe uplatňovala účelná špecializácia, najmä výberom tematiky diplomovej práce a voliteľných predmetov
(prednášok, cvičení i praxe), s dôrazom na obsahovú modernizáciu látky, zvýšenie rozsahu a efektívnosti cvičení
a na využívanie výpočtovej techniky. Veľká pozornosť patrila problematike ochrany a tvorby životného
prostredia.
Úroveň slovenskej hydrogeológie významne ovplyvnila výchova nových vedeckých pracovníkov, ktorú
vykonávala naša katedra vo vednom odbore 12-02-9 Hydrogeológia. Vedecká výchova sa uskutočňovala formou
internej i externej vedeckej ašpirantúry, ktorú absolvovali okrem domácich pracovníkov i odborníci z praxe a zo
zahraničia. Školiteľmi boli postupne profesori D. Duba, L. Melioris, I. Mucha, ďalej V. Böhm, P. Pospíšil,
K. Hyánková, E. Kullman, O. Franko a V. Hanzel. V rokoch 1972 – 1994 úspešne obhájilo kandidátsku prácu
24 hydrogeológov a bol im priznaný titul „CSc.“. Významným medzníkom vo vedeckej a pedagogickej práci
katedry bol nákup stolového počítača WANG 2200 B v roku 1974, ktorý bol jedným z prvých počítačov na
Univerzite Komenského. Iniciátorom tohto nákupu bol Igor Mucha, ktorý sa zaslúžil o prienik výpočtovej
techniky do študijných plánov, do výchovy mladých vedeckých pracovníkov a tiež do jeho využitia pre odborné
a vedecké práce katedry.
V roku 1989 sa Katedra hydrogeológie premenovala na Katedru podzemných vôd (vedúci Igor Mucha). V roku
1990 bol doc. RNDr. Igor Mucha, CSc. menovaný profesorom hydrogeológie. V roku 1990 prevzal vedenie
katedry Ladislav Škvarka, po jeho náhlom úmrtí (1992) sa vedúcou katedry stala Miriam Fendeková, ktorá
habilitovala v roku 1999. V roku 1995 sa po hlasovaní členov katedry, súhlase dekana fakulty a akademického
senátu zmenil názov katedry na pôvodný názov – Katedra hydrogeológie. Pedagogický a vedecký kolektív
katedry bol stabilizovaný, ale v roku 1990 odišiel do súkromnej praxe Igor Mucha. Postupne sa kolektív
rozširoval o mladých pracovníkov Denisu Gulišovú (1990), Vladimíra Zváča (1990), Andreja Cibulku (1991),
Renátu Fľakovú (1993), Davida Krčmářa (1995), Annu Roháčikovú (1996), Mareka Hudáčka (1997), Štefana
Marenčáka (1998), Soňu Kupčovú (2001), Želmíru Greifovú (1999), ktorí zotrvali na katedre rôzne dlhý čas.
V tomto období odišli do dôchodku významní pedagogickí pracovníci katedry, a to v roku 1998 Vavrinec Böhm
a Kvetoslava Hyánková a v roku 2001 Ladislav Melioris. Významná časť pedagogickej práce bola v tomto
období venovaná príprave študijných plánov v kreditnom systéme, ktoré sa rozdelilo na bakalársky, magisterský
a doktorandský stupeň. V bakalárskom stupni vznikol jeden študijný program Geológia. Pedagogickým
pracovníkom postupne pribudli povinnosti aj v rámci bakalárskeho stupňa štúdia s novým typom záverečnej
práce – bakalárskou prácou. Nemenil sa však osvedčený študijný odbor v magisterskom stupni štúdia, ktorým
ostala Inžinierska geológia a hydrogeológia.
V priebehu rokov sa štúdium v študijnom odbore Geológia a v špecializácii Inžinierska geológia a hydrogeológia
(v zameraní Hydrogeológia) postupne menilo nielen z pohľadu obsahu, ale aj systémom štúdia a jeho kontroly
a hodnotenia (Ženišová, 2002). Vedúcou katedry bola do augusta 2002 M. Fendeková, od septembra 2002 do
augusta 2013 Z. Ženišová, a od septembra 2013 do augusta 2017 opäť M. Fendeková. V roku 2002 sa
habilitovali Z. Ženišová a P. Némethy. Do kolektívu katedry pribudli v roku 2004 Jana Miklasová a Silvia
Vojtková na krátke obdobie.
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V roku 2005 bola uskutočnená reštrukturalizácia fakulty, začal nový spôsob financovania jednotlivých pracovísk
Prírodovedeckej fakulty na základe výkonov pracoviska (katedry) vo vede a pedagogike. V tomto období sa
značne znížil počet vysokoškolských a technických pracovníkov na súčasný stav, s výnimkou Petra Némethyho,
ktorý pôsobil na katedre do roku 2009. V roku 2007 prišiel na katedru M. Fendek, habilitoval v roku 2008
a ukončil svoje pôsobenie v roku 2017. V roku 2010 sa habilitovala R. Fľaková a v roku 2011 sa habilitoval
D. Krčmář. V roku 2010 bola vymenovaná za profesorku M. Fendeková a v roku 2014 Z. Ženišová. Od
septembra 2017 je vedúcou katedry doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
V súčasnosti je Katedra hydrogeológie vyprofilovaná na kolektív, ktorý má 4 vysokoškolských učiteľov,
1 laborantku a 1 sekretárku katedry. Z hľadiska odbornosti dvaja členovia katedry pokrývajú tzv. kvantitatívnu
hydrogeológiu (M. Fendeková a D. Krčmář) a dvaja hydrogeochémiu a kontaminačnú hydrogeológiu
(Z. Ženišová a R. Fľaková). Zároveň je vytvorený priestor pre nástup nového odborného asistenta. Katedra má
dvoch riadne vymenovaných profesorov, a to prof. M. Fendekovú a prof. Z. Ženišovú, na funkčných miestach
profesorov. Na katedre pracujú aj 2 pedagogickí pracovníci na funkčných miestach docentov.
ŠTÚDIUM HYDROGEOLÓGIE V RÁMCI GEOLOGICKÉHO VZDELÁVANIA
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave poskytuje vysokoškolské bakalárske vzdelávanie v oblasti prírodných
vied okrem iného v študijnom odbore Geológia. Fakulta zabezpečuje výučbu len v študijných odboroch alebo ich
špecializáciách, na ktoré dostala akreditáciu od Ministerstva školstva a sú uvedené v štatúte Univerzity
Komenského. Novoakreditované študijné programy sú platné od šk. roku 2015/2016. Ustanovená dĺžka
bakalárskeho štúdia je 3 roky. Ak magisterské štúdium nadväzuje na bakalárske je jeho ustanovená dĺžka 2 roky.
Štúdium na fakulte je založené na báze kreditného systému, ktorý vychádza z princípov Európskeho prenosu a
akumulácie kreditov (ECTS). Na organizáciu štúdia, hodnotenie jeho priebehu a ukončenie štúdia sa využíva
systém akumulácie a prenosu kreditov. Vysoké školy poskytujú vysokoškolské vzdelávanie v rámci
akreditovaných študijných programov. Študijné programy sa uskutočňujú v troch stupňoch. Študijný program
prvého stupňa je bakalársky študijný program. Študijné programy druhého stupňa a študijné programy spájajúce
prvé dva stupne vysokoškolského vzdelávania sú magisterské študijné programy. Študijný program tretieho
stupňa je doktorandský študijný program. Štúdium vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania
môžu poskytovať len univerzitné vysoké školy (univerzity).
Štúdium hydrogeológie má na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského dlhú tradíciu. Katedra
hydrogeológie PriF UK je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré vychováva hydrogeológov vo všetkých
troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Na bakalárskom stupni štúdia sa katedra podieľa na výučbe predmetov
v dvoch študijných programoch – Geológia a Geológia vo využívaní krajiny (v rámci študijného odboru 4.1.23
Geológia), na magisterskom stupni štúdia v študijnom programe Inžinierska geológia a hydrogeológia
a v doktorandskom stupni štúdia v odbore 4.1.26 Inžinierska geológia v študijnom programe Inžinierska
geológia.
Bakalársky stupeň štúdia je realizovaný v rámci zamerania sa študentov na inžiniersku geológiu a hydrogeológiu
ako súčasti dvoch akreditovaných bakalárskych študijných programov: (1) Geológia, garant: prof. RNDr. Roman
Aubrecht, Dr., (2) Geológia vo využívaní krajiny, garant: prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc. Obidva
programy poskytujú možnosť pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni v št. programe Inžinierska geológia
a hydrogeológia. Aktuálne platná štruktúra povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov študijného
programu Geológia v bakalárskom stupni je v tab. 1.
Študent môže po úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia štúdium na fakulte ukončiť alebo sa môže na
základe písomnej žiadosti prihlásiť na magisterské štúdium (na našu katedru na magisterský študijný program
Inžinierska geológia a hydrogeológia). Podmienkou úspešného ukončenia bakalárskeho štúdia je obhajoba bakalárskej práce, štúdium sa končí priznaním titulu "bakalár" (skratka Bc.). Do konca roku 2017 štúdium so
zameraním na hydrogeologické témy bakalárskej práce úspešne ukončilo a titul Bc. získalo 55 poslucháčov
(Fľaková et al., 2017).
Pedagógovia katedry sa podieľajú aj na výučbe v bakalárskom študijnom programe Environmental studies
v rámci študijného odboru Ochrana a využívanie krajiny, ktorý je celý vyučovaný v anglickom jazyku. Vedú
povinné predmety Hydrogeology, Monitoring of Natural and Sewage Waters Quality, Hydrology and
Hydroclimatology a Methods of Hydrogeological Investigation.
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Tab. 1 Predmety bakalárskeho študijného programu „Geológia“
Rok/
Semester
1/Z

Povinné predmety
Všeobecná geológia (1) - Hók, Sýkora

Rozsah
výuky
2P+1C

Kredity
4

Mineralógia (1) - Bačík, Ozdín, Fridrichová

1/Z

2P+1C

4

Paleontológia (1) - Hudáčková, Kováčová, Sabol

1/Z

2P+2C

5

Matematika (1) - Bielik, Brixová

1/Z

2P+2C

5

Fyzika - Pašteka, Greif, Tornyai

1/Z

2P+2C

5

Chémia pre geológov - Chrappová, Jesenák

1/Z

2P+2C

4

Všeobecná geológia (2) - Hók, Sýkora

1/L

2P+1C

4

Mineralógia (2) - Ozdín, Uher

1/L

2P+1C

4

Mikroskopické vlastností minerálov - Huraiová

1/L

1P+2C

3

Štruktúrna geológia - Marko

1/L

2P+1C

4

Základy geologického prieskumu a baníctva - Šottník, Bednarik

1/L

2S

2

Základy geochémie - Hiller, Ivan, Jurkovič

1/L

2P+1C

4

Geomorfológia a kvartér - Bednarik, Joniak

1/L

2P

3

Kurz geodézie - Bednarik, Krčmář

1/L

T5d

3

Hydrológia pre geológov - Fendeková, Krčmář

1/L

2P+1C

4

Petrografia magmatických hornín - Ondrejka

2/Z

2P+1C

4

Historická a stratigrafická geológia (1) - Aubrecht, Józsa

2/Z

2P+1C

4

Základy hydrogeológie - Fendeková, Fľaková

2/Z

2P+1C

3

Základy inžinierskej geológie - Adamcová

2/Z

2P+1C

3

Základy aplikovanej geofyziky - Pašteka, Brixová, Mojzeš, Putiška

2/Z

2P+1C

3

Ložiská fosílnych palív a energetických surovín - Koděra, Lintnerová, Osacký

2/Z

2P

3

Terénne cvičenie z geológie - Hók, Sabol

2/Z

T5d

2

Petrografia metamorfovaných hornín - Putiš, Ružička

2/L

2P+1C

4

Petrografia sedimentárnych hornín - Putiš, Šarinová

2/L

2P+1C

3

Historická a stratigrafická geológia (2) - Aubrecht

2/L

2P+1C

3

Nerastné suroviny - Koděra, Šottník, Uhlík

2/L

2P+1S

4

Základy hydrogeologického prieskumu - Krčmář

2/L

2P

3

Fyzikálne a technické vlastnosti hornín - Adamcová, Durmeková

2/L

2P

3

Metódy geologického terénneho výskumu - Marko

2/L

1P+1C

2

Kurz geologického mapovania - Marko, Hók, Aubrecht, Vojtko

2/L

T17d

4

Geológia Slovenska - Aubrecht, Vojtko

3/Z

2P+1C

4

Bakalárska práca (alternatívny výber 1 predmetu)
Bakalárska práca z inžinierskej geológie a hydrogeológie - Fendeková, Adamcová

3/L

2

Bakalárska práca z environmentálnej geológie - Fendeková, Lintnerová

3/L

2

Seminár k bakalárskej práci (alternatívny výber 1 predmetu)
Seminár k bakalárskej práci z inžinierskej geológie a hydrogeológie - Durmeková

3/L

2S

2

Seminár k bakalárskej práci z environmentálnej geológie - Lintnerová, Ženišová

3/L

2S

2

Rok/
Semester

Rozsah
výuky

Kredity

Mikroskopia horninotvorných minerálov - Ondrejka, Ružička, Šarinová

2/Z

2C

2

Endogénne geologické procesy - Putiš, Hók

2/Z

Aplikovaná matematika - Pospíšil

2/Z

2P+1S

4

Metódy paleontologického výskumu - Kováčová, Hudáčková

2/Z

2P+1C

4

Základy GIS v inžinierskej geológii a hydrogeológii - Bednarik, Krčmář

2/Z

2C

2

Základy gemológie - Ozdín, Bačík, Fridrichová

2/Z

2P+1C

4

Spoločné povinne voliteľné predmety
(alternatívny výber 1 predmetu podľa zamerania bakalárskej práce)

4

2P+1C

4

2, 3/Z

2P+1C

4

Matematika (2) - Pašteka, Brixová

Fyzikálna chémia v geologických procesoch - Hiller, Huraiová

2/L

2P+1C

4

Použitie geofyzikálnych metód v geológii - Bielik, Brixová, Mojzeš, Putiška

2/L

Exogénne geologické procesy - Kováč, Šarinová, Šujan

2/L

2P
2P+1C

3
4

Aplikovaná fyzika - Brestenský (FMFI)

2/L

2P+1C

4

Geoinformatika - Rozimant, Mojzeš

2/L

2C

2

Základy environmentálnej geológie - Fendeková, Lintnerová, Adamcová, Hók

2/L

2P

3

Minerály Slovenska - Ozdín

2/L

2S

2

Rok/
Semester
3/Z

Rozsah
výuky
2P+2C

Hydraulika podzemných vôd - Krčmář

3/Z

2P+2C

5

Hydrogeochemické výpočty - Fľaková

3/Z

1P+2C

3

Laboraórne praktikum z inžinierskej geológie - Adamcová, Durmeková, Dunčková

3/Z

1P+3C

4

Základy stavebného inžinierstva - Bednarik, Tornyai

3/Z

2P+1C

4

Hodnotenie geologických hazardov a ich prevencia - Adamcová, Bednarik, Tornyai

3/L

2P+2C

5

Mechanika hornín (1) - Greif

3/L

2P+2C

5

Podzemné vody a ich prieskum (1) - Krčmář

3/L

2C+2P

5

Rok/
Semester
1/Z

Rozsah
výuky
2S

1/Z

2S

2

Povinne voliteľné predmety pre zameranie bakalárskej práce na inžiniersku
geológiu a hydrogeológiu
Hydrogeochémia (1) - Ženišová, Fľaková

Výberové predmety
Seminár z matematiky 1 - Bielik, Brixová, Karcol
Seminár zo všeobecnej geológie (1) - Hók
Úvod do environmentálnej anorganickej chémie - Jesenák, Bujdoš

Kredity
5

Kredity
2

1,2/Z

2S+2C

4

Seminár zo všeobecnej geológie (2) - Hók

1/L

2S

2

Organizácia geologickej služby a legislatíva - Ženišová

2/Z

1S

1

Biochemické procesy v pôdach a sedimentoch - Urík

2,3/Z

3S

3

Seminár z matematiky 2 - Pašteka, Brixová

2/L

2S

2

Geofyzika a geohazardy - Bielik, Dostál, Kušnirák, Mojzeš, Putiška

2/L

2S

2

Softvér pre hydrogeológiu - Krčmář, Fendeková, Fľaková, Ženišová

3/Z

2S

2

Využitie diaľkového prieskumu v aplikovanej geológii - Greif, Bednarik
Moderné laboratórnemetódy inžinierskogeologického výskumu - Durmeková,
Adamcová
Environmentálne záťaže - Ženišová, Adamcová, Šottník, Jurkovič

3/Z

1P+2C

3

3/L

3C

3

3/L

2P

3

Hydrológia (2) - Fendeková

3/L

2P

3

Monitoring kvality prírodných a odpadových vôd - Ženišová

3/L

2P

3

Mikrobiológia hydrosféry - Seman

3/L

3S

3

Fyzika Zeme - Ondrášková, Brestenský

3L

2P+1C

4

Predmety štátnej skúšky
Povinné predmety
Obhajoba bakalárskej práce z inžinierskej geológie a hydrogeológie
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Vysvetlivky: P – prednáška, C – cvičenia, S – seminár

Magisterský študijný program
Magisterské štúdium sa realizuje ako štúdium jednotlivých akreditovaných študijných programov. Akreditovaný
magisterský študijný program musí podľa vysokoškolského zákona garantovať inaugurovaný profesor, ktorý
pracuje na danej fakulte na plný úväzok a neprekročil hranicu veku 70 rokov. Magisterské štúdium sa podľa
zákona o vysokých školách končí štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba diplomovej práce a priznaním
titulu "magister" (skratka Mgr.). Absolventom magisterského štúdia vydá UK diplom o ukončení magisterského
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štúdia s uvedením študijného odboru, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie. Predmety štátnej skúšky ako aj
ich počet pre úspešné absolvovanie štátnej skúšky pre daný študijný program schvaľuje Akademický senát
fakulty. Štátna skúška pozostáva najmenej z troch predmetov.
Magisterský stupeň štúdia hydrogeológie sa realizuje v rámci akreditovaného študijného programu Inžinierska
geológia a hydrogeológia, garant: prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc. Aktuálne platná štruktúra povinných,
povinne voliteľných a výberových predmetov študijného programu Inžinierska geológia a hydrogeológia
v magisterskom stupni je v tab. 2.
Tab. 2 Predmety magisterského študijného programu „Inžinierska geológia a hydrogeológia“
Rok/
Semester

Povinné predmety

Rozsah
výuky

Kredity

Geológia Západných Karpát (1) - Plašienka, Vojtko

1/Z

P3

4

Metódy inžinierskogeologického výskumu a prieskumu - Adamcová

1/Z

P2,C2

5

Mechanika hornín (2) - Greif

1/Z

P2,C2

5

Podzemné vody a ich prieskum (2) - Fendek, Krčmář

1/Z

P2,C2

5

Hydrogeochémia (2) - Ženišová, Fľaková

1/Z

P2,C2

4

Terénny kurz technického prieskumu - Bednarik, Greif, Tornyai, Krčmář

1/Z

K5d

1

Legislatíva o vodách - Ženišová, Fľaková

1/Z

S1

1

Geológia Západných Karpát (2) - Plašienka, Vojtko

1/L

P3

4

Inžinierska geológia v stavebníctve - Greif, Bednarik, Durmeková

1/L

P2,C2

4

Ochrana podzemných vôd - Fľaková, Ženišová

1/L

P2,C2

5

Menežment a ochrana vodných zdrojov povodia - Fendeková, Krčmář

1/L

P1,S1

2

Inžinierskogeologické mapovanie - Bednarik, Greif, Tornyai

1/L

C2

1

Hydrogeologické mapovanie - Krčmář, Fendeková, Fľaková

1/L

C2

1

Terénne cvičenie (1) - Krčmář, Adamcová

1/L

I5d

1

Regionálna hydrogeológia - Fendeková, Krčmář

2/Z

P2,C1

4

Regionálna hydrogeochémia - Ženišová, Fľaková

2/Z

P1

1

Regionálna inžinierska geológia - Bednarik

2/Z

P2,S1

4

Zakladanie stavieb - Bednarik

2/Z

P2,C2

4

Rok/
Semester

Rozsah
výuky

Kredity

Diplomový seminár z inžinierskej geológie (1) - Greif, Durmeková

1/Z

S1

1

Diplomový seminár z hydrogeológie (1) - Fendeková, Fľaková

1/Z

S1

1

Diplomový seminár z inžinierskej geológie (2) - Greif, Durmeková

1/L

S1

1

Diplomový seminár z hydrogeológie (2) - Fendeková, Fľaková

1/L

S1

1

Diplomový seminár
(študent si vyberá predmety podľa zamerania diplomovej práce)

Diplomový seminár z inžinierskej geológie (3) - Adamcová, Bednarik

2/Z

S1

1

Diplomový seminár z hydrogeológie (3) - Fendeková, Fľaková

2/Z

S1

1

Diplomový seminár z inžinierskej geológie (4) - Adamcová, Bednarik

2/L

S1

1

Diplomový seminár z hydrogeológie (4) - Fendeková, Fľaková

2/L

S1

1

Rok/
Semester

Rozsah
výuky

Kredity

1/L

C2

1

1/L

C2

1

2/Z

C10

10

Diplomová práca
(študent si vyberá predmet podľa zamerania diplomovej práce)
Cvičenie k diplomovej práci z inžinierskej geológie - Adamcová
Cvičenie k diplomovej práci z hydrogeológie - Fľaková, Krčmář, Fendeková,
Ženišová
Diplomová práca z inžinierskej geológie (1) - Adamcová, Bedanrik
Diplomová práca z hydrogeológie (1) - Fendeková, Fľaková, Krčmář, Ženišová

2/Z

C10

10

Diplomová práca z inžinierskej geológie (2) - Adamcová, Bednarik

2/L

C10

10

Diplomová práca z hydrogeológie (2) - Fendeková, Fľaková, Krčmář, Ženišová

2/L

C10

10
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Povinne voliteľné predmety

Rok/
Semester

Rozsah
výuky

Kredity

(študent si vyberá minimálne 2 predmety v jednom školskom roku, z toho 1 podľa
zamerania diplomovej práce)
Vplyv skládok, odkalísk a environmentálnych záťaží na geologické prostredie Ženišová, Adamcová, Fľaková
Výskum stability svahov - Bednarik

1/Z

P2

3

1/Z

P1,C2

3

Štatistické metódy v hydrológii a hydrogeológii - Fendeková, Krčmář

1/L

P1,C2

3

Hydraulika podzemných vôd (2) - Krčmář

1/L

P1,C2

3

Stavebné nerastné suroviny - Adamcová, Durmeková

1/L

P2,C1

3

Aplikácia GIS v inžinierskej geológii - Bednarik, Tornyai

1/L

P1,C2

3

Inžinierska geofyzika a hydrogeofyzika - Pašteka, Mojzeš

1/L

3C

3

Monitoring a racionálne využívanie geologického prostredia - Greif

2/Z

P2,C1

4

Vodárenstvo a výpočet množstiev podzemných vôd - Fľaková, Krčmář

2/Z

P2,C1

4

Metódy sanácie znečistenia - Fľaková, Ženišová

2/Z

P2,C1

4

Poruchy stavieb - Vlčko, Bednarik

2Z

P2,S1

4

Hodnotenie vplyvov na geologické a životné prostredie - Adamcová, Fendeková

2/L

P2

3

Aktuálne problémy v inžinierskej geológii a hydrogeológii - Fendeková, Bednarik

2/L

P3

3

Rok/
Semester

Rozsah
výuky

Kredity

Seminár z hydrogeológie - Fendeková, Fľaková, Krčmář, Ženišová
Vyrovnávajúci seminár z inžinierskej geológie - Adamcová, Bednarik, Durmeková,
Greif
Environmentálne izotopy v hydrogeológii - Ženišová, Michalko

1/Z

S3

3

1/Z

S3

3

1/Z

P2,S1

3

Seminár z geológie Západných Karpát (1) - Vojtko, Plašienka

1/Z

2S

2

Diaľkový prieskum Zeme v inžinierskej geológii - Greif, Bednarik

1/Z

P1,C2

3

Výberové predmety

Modelovanie v hydrogeochémii - Fľaková, Šráček.

1-2/Z

P1C2

3

Ložisková hydrogeológia - Fľaková, Ženišová, Hudáček, Bajtoš

1-2/Z

P2,S1

3

Aplikácia GIS v hydrogeológii - Krčmář

1/L

C3

3

Mikrobiológia vody pre hydrogeológov - Seman

1/L

S3

3

Modelovanie v hydrogeológii - Krčmář

1/L

P1,C2

3

Hodnotenie kvality prírodných vôd - Fľaková

1/L

C2

2

Seminár z geológie Západných Karpát (2) - Vojtko, Plašienka

1/L

2S

2

Podzemné stavby - Greif, Chabroňová

1/L

P2

3

Metódy interpretácie odporovej tomografie - Bielik, Putiška

1/L

C2

2

Minerálne vody - Ženišová

2/Z

P1,C1

3

Geologické aspekty veľkých inžinierskych stavieb - Adamcová, Greif

2/L

P2

3

Zraniteľnosť hydrogeologických celkov Slovenska - Ženišová

2/L

S3

3

Úložiská nebezpečných odpadov - Adamcová, Uhlík

2/Z

P2

3

Krasová hydrogeológia - Fľaková, Malík

1/L

S3

3

Moderné analytické metódy v hydrogeochémii - Bujdoš, Urík
Terénny kurz prieskumných a sanačných metód environmentálnych záťaží Jurkovič, Šottnik, Greif
Aktuálne problémy geochémie - Jurkovič, Hiller

1/L

S3

3

1/L

C3

3

1/L

S2

2
Kredity

Predmety štátnej skúšky
Povinné predmety
Obhajoba diplomovej práce

10

Hydrogeológia

2

Inžinierska geológia

2

7

Povinne voliteľné predmety (povinný výber: 1 predmet)
Regionálna geológia Západných Karpát

1

Regionálna hydrogeológia a hydrogeochémia

1

Regionálna inžinierska geológia

1

Vysvetlivky: P – prednáška, C – cvičenia, S – seminár

Podmienkou úspešného ukončenia magisterského štúdia je absolvovanie štátnej skúšky, ktorá pozostáva z dvoch
povinných predmetov – Inžinierska geológia a Hydrogeológia, jedného povinne voliteľného predmetu – študent
si vyberá z ponuky 3 predmetov (Regionálna geológia Západných Karpát, Regionálna hydrogeológia
a hydrogeochémia, Regionálna inžinierska geológia) a obhajoba diplomovej práce (tab. 2).
Záujem o zameranie sa študentov na hydrogeológiu dokazuje počet obhájených diplomových prác (tab. 3), ktorý
za obdobie 1964 – 2017 dosiahol 375. Z tohto počtu 336 prác bolo obhájených v študijnom programe Inžinierska
geológia a hydrogeológia a 39 v št. programe Environmentálna geológia (Fľaková et al., 2017). V roku 2018
bolo obhájených 5 diplomových prác. Študijný program Environmentálna geológia bol akreditovaný v rokoch
1997 až 2010. V tejto súvislosti je potrebné poďakovať všetkým kolegom, ktorý sa podieľali na pedagogickom
procese počas celej existencie Katedry hydrogeológie, osobitné poďakovanie patrí prof. RNDr. Ladislavovi
Meliorisovi, DrSc., prof. RNDr. Igorovi Muchovi, DrSc., doc. RNDr. Vavrincovi Bőhmovi, CSc., Ing.
Kvetoslave Hyánkovej, CSc., RNDr. Ing. Pavlovi Pospišilovi, CSc. a doc. RNDr. Petrovi Némethymu, CSc.
Tab. 3 Počet obhájených diplomových prác v študijnom programe (pôvodne špecializácii)
Inžinierska geológia a hydrogeológia na Katedre hydrogeológie
1978

7

1986

15

1994

12

2002

9

2010

3

1979

9

1987

8

1995

7

2003

13

2011

7

1980

6

1988

9

1996

5

2004

11

2012

6

1981

14

1989

15

1997

3

2005

12

2013

4

1982

10

1990

5

1998

11

2006

8

2014

7

1983

8

1991

8

1999

10

2007

4

2015

1

1984

11

1992

9

2000

8

2008

7

2016

0

1985

7

1993

8

2001

15

2009

3

2017

6

2018

5

Doktorandský študijný program
Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa sa zameriava na získanie poznatkov
založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je
výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy a techniky. Štandardná dĺžka štúdia
v dennej forme je najmenej štyri roky, v externej forme najviac päť rokov. Pred začatím prijímacieho konania na
doktorandské štúdium vypisuje fakulta témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania
uchádzať. Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. Študijný plán zostavuje školiteľ
a predkladá na schválenie odborovej komisii.
Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa sa na katedre v súčasnosti uskutočňuje
v rámci akreditovaného študijného programu 4.1.26 Inžinierska geológia. Poslucháči majú možnosť zamerať sa
na hydrogeológiu výberom témy dizertačnej práce a výberových predmetov. Na doktorandskom stupni štúdia, či
už na dennej, alebo externej forme, sa študenti môžu orientovať na rozmanité špecifické aspekty
hydrogeologického výskumu. Svoje poznatky dokumentujú vo forme vedeckých publikácií a prezentácií na
zahraničných a domácich vedeckých podujatiach. Aktuálne platná štruktúra povinných, povinne voliteľných
a výberových predmetov študijného programu Inžinierska geológia a hydrogeológia v doktorandskom stupni je
v tab. 4.
Tab. 4 Štruktúra predmetov doktorandského študijného programu „Inžinierska geológia“ a požiadavky na jeho
úspešné ukončenie
ŠTUDIJNÁ ČASŤ
Rok/
Semester
1/Z

Povinné predmety
Dizertačná práca 1 - školiteľ

8

Kredity
5

Dizertačná práca 2 - školiteľ

1/L

5

Dizertačná práca 3 - školiteľ

2/Z

5

/

5

Odborná angličtina - Dugovičová
Externá forma – dizertačná práca 1-5

Inžinierska geológia - Vlčko

Rok/
Semester
1/

Hydrogeológia - Fendeková

1/

Povinne voliteľné predmety

Výberové predmety (študent si vyberá minimálne tri výberové predmety podľa
zamerania dizertačnej práce)
Prúdenie, akumulácia a režim podzemnej vody - Krčmář, Fendeková

Rok/
Semester
1, 2/

Kredity
5
5
Kredity
3

Hydrogeologické špecifiká horninových komplexov Slovenska - Fendek

1, 2/

3

Hydrogeochémia - Ženišová

1, 2/

3

Minerálne a geotermálne vody - Fendek, Ženišová

1, 2

3

Znečistenie a ochrana podzemných vôd - Fľaková

1, 2

3

Geofaktory životného prostredia - Adamcová, Bednarik

1, 2

3

Inžinierskogeologické hodnotenie vlastností hornín - Greif

1, 2

3

Úlohy inžinierskej geológie v stavebníctve - Vlčko

1, 2

3

Kvantitatívne modelovanie v inžinierskej geológii - Bednarik, Greif

1, 2

3

Inžinierskogeologické podklady pre územné plánovanie - Vlčko

1, 2

3

Dizertačná práca 4 - školiteľ

2/L

5

Dizertačná práca 5 - školiteľ

3/Z

5

Dizertačná práca 6 - školiteľ

3/L

5

Dizertačná práca 7 - školiteľ

4/Z

5

4/

30

/L

12

/

30

/

20

/

14

/

10

/

28

/

19

/

15

/

14

/

10

/

8

/

6

/

4

/

3

VEDECKÁ ČASŤ
Dizertačná práca

Obhajoba dizertačnej práce (Dizertačná práca 8) - školiteľ
Externá forma – dizertačná práca 6-9
Vedecká činnosť
Získanie grantu UK pre mladých vedeckých pracovníkov
alebo ekvivalent grantu - školiteľ
Vedecká monografia alebo štúdia charakteru vedeckej monografie vydaná
v zahraničnom vydavateľstve (AAA, ABA) - školiteľ
Vedecká monografia alebo štúdia charakteru vedeckej monografie vydaná
v zahraničnom vydavateľstve (AAB, ABB) - školiteľ
Kapitola vo vedeckej monografii vydanej v zahraničnom vydavateľstve (ABC) školiteľ
Kapitola vo vedeckej monografii vydanej v domácom vydavateľstve (ABD) školiteľ
Publikácia v karentovanom vedeckom časopise (ADC, ADD) - školiteľ
Publikácie v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of
Science alebo SCOPUS (ADM) - školiteľ
Publikácie v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science
alebo SCOPUS (ADN) - školiteľ
Publikácia v zahraničnom nekarentovanom recenzovanom vedeckom časopise
(ADE) - školiteľ
Publikácia v domácom nekarentovanom recenzovanom vedeckom časopise
(ADF) - školiteľ
Vedecká práca v zahraničnom recenzovanom vedeckom zborníku, monografii, ...
(AEC, AFA, AFC) - školiteľ
Vedecká práca v domácom recenzovanom vedeckom zborníku, monografii, ...
(AED, AFB, AFD) - školiteľ
Abstrakt príspevku zo zahraničnej konferencie (AFG, AFK) - školiteľ
Abstrakt príspevku zo domácej konferencie (AFH, AFL)
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Autorské osvedčenia, patenty, objavy (AGJ) - školiteľ
Citácia v publikácii registrovanej v citačných indexoch Web of Science
a databáze SCOPUS (1,2) - školiteľ
Citácia v zahraničnej publikácii neregistrovanej v citačných indexoch (3) školiteľ
Citácia v domácej publikácii neregistrovanej v citačných indexoch (4) - školiteľ
Získanie grantu PRIF UK pre doktorandov, Grantu ústavu SAV alebo
ekvivalentného grantu - školiteľ
Iné činnosti - školiteľ

/

10

/

4

/

3

/

2

/L

8

1,2/

1

Ďalšie aktivity
Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (2/h., max. 16 kreditov/rok)*
Vedenie záverečnej bakalárskej práce

/

3

/L

6

Posudok na záverečnú prácu v bakalárskom štúdiu

/

2

Vedenie práce, ktorá sa zúčastnila ŠVK

/

4

Autorstvo vysokoškolskej učebnice, skrípt a učebných textov (ACA,ACB,BCI)
Autorstvo kapitoly vo vysokoškolskej učebnici, skriptách a učebných textoch
(ACC, ACD, BCK)
Absolvovanie zahraničnej stáže

/

20

/

7

/

7

Rok/
Semester

Kredity

2

15

* predmet nie je povinný pre externú formu
Predmety štátnej skúšky
Povinné predmety
Dizertačná skúška (rozprava o písomnej práci k dizertačnej skúške)
Obhajoba dizertačnej práce
Dizertačná skúška – povinne voliteľné predmety
(študent si vyberá jeden predmet podľa zamerania dizertačnej práce)
Metódy inžinierskogeologického výskumu
Metódy hydrogeologického výskumu
Dizertačná skúška – výberové predmety
(študent si vyberá jeden predmet podľa zamerania dizertačnej práce)
Prúdenie, akumulácia a režim podzemnej vody
Hydrogeologické špecifiká horninových komplexov Slovenska
Hydrogeochémia
Minerálne a geotermálne vody
Znečistenie a ochrana podzemných vôd
Geofaktory životného prostredia
Inžinierskogeologické hodnotenie vlastností hornín
Úlohy inžinierskej geológie v stavebníctve
Kvantitatívne modelovanie v inžinierskej geológii
Inžinierskogeologické podklady pre územné plánovanie

Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej
literatúry potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej práce. Vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva
z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. Vedeckú časť
doktorandského štúdia garantuje školiteľ. Súčasťou štúdia v dennej forme je aj vykonávanie pedagogickej
činnosti (v rozsahu 4 hodín týždenne). Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské
vzdelanie tretieho stupňa. Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa.
Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne
skúšky a obhajoba dizertačnej práce. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul "doktor",
v skratke "PhD." (skratka PhD. sa uvádza za menom).
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Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa sa podľa nového vysokoškolského zákona
transformoval zo spoločnej odborovej komisie pre vedný odbor „Hydrogeológia“ priamo na Katedru
hydrogeológie, garantom bol prof. RNDr. Ladislav Melioris, DrSc. Od školského roku 2005/2006 bol
akreditovaný študijný program Inžinierska geológia a garantom bol prof. Ing. Mirko Matys, CSc. Od šk. roku
2009/2010 je garantom prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc. a ako garant pokračuje aj po poslednej akreditácii
od šk. roku 2015/2016. Od roku 2016 pracuje nová odborová komisia 4.1.26 Inžinierska geológia v zložení: doc.
RNDr. Martin Bednarik, PhD. (predseda), prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc. (podpredseda), doc. RNDr.
Renáta Adamcová, PhD. (podpredseda), doc. RNDr. David Krčmář, PhD. (tajomník), doc. RNDr. Marián
Fendek, CSc., doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD., doc. RNDr. Ján Vlčko, CSc., prof. Ing. František Baliak, CSc.,
doc. Ing. Marian Drusa, PhD. a RNDr. Peter Malík, CSc. V roku 2018 dochádza k zmene, svoje pôsobenie
v komisii ukončil doc. RNDr. Marián Fendek, CSc., členkou komisie sa stala prof. RNDr. Zlatica Ženišová, CSc.
V súčasnosti študujú na doktorandskom stupni štúdia v študijnom program Inžinierska geológia so zameraním na
hydrogeológiu na katedre 3 interní a 5 externí študenti. Od začiatku existencie vedného odboru, resp. študijného
programu, do konca roku 2017 bolo obhájených 63 dizertačných prác s hydrogeologickým zameraním, po
obhajobe úspešní absolventi štúdia (predtým vedeckej výchovy) získali titul CSc., od roku 1997 je to titul PhD.
(tab. 5, Fľaková et al., 2017).
Tab. 5 Počet obhájených dizertačných prác v doktorandskom študijnom programe Hydrogeológia (do roku 2005)
a hydrogeologických dizertačných prác v študijnom programe Inžinierska geológia
1998

1

2002

1

2006

1

2010

4

2014

1

1999

2

2003

3

2007

3

2011

2

2015

4

2000

2

2004

3

2008

2

2012

1

2016

2

2001

1

2005

1

2009

2

2013

2

2017

2

V rámci magisterského, ale najmä doktorandského stupňa štúdia, majú poslucháči možnosť časť štúdia
(semester či celý školský rok) absolvovať na niektorej z partnerských zahraničných univerzít v rámci
medzinárodného výmenného programu ERASMUS. Takto získané skúsenosti, ale aj jazykové znalosti, sú
významným prínosom k ďalšiemu rozvoju osobnosti budúceho hydrogeológa.
Rigorózna skúška
Absolventi študijných programov, ktorí získali titul "magister" môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou
je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo
v príbuznom študijnom odbore. Po jej vykonaní im vysoká škola udeľuje akademický titul, v prírodovedných
študijných programoch "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr."). Rigorózna skúška pozostáva z povinného
predmetu, ktorým je Hydrogeológia a z jedného z voliteľných predmetov, ktorými sú Hydraulika podzemných
vôd, Hydrogeochémia, Regionálna hydrogeológia a Metódy výskumu a prieskumu podzemných vôd. Súčasťou
je aj obhajoba rigoróznej práce. Zatiaľ bolo udelených 80 titulov RNDr. za úspešne absolvované rigorózne
skúšky so zameraním na hydrogeológiu. V roku 1998 na základe Vyhlášky Ministerstva školstva o rigoróznych
skúškach a obhajobách rigoróznych prác bolo obnovené rigorózne pokračovanie absolventov Prírodovedeckej
fakulty UK. Od roku 2000 do roku 2017 úspešne absolvovalo rigoróznu skúšku a získalo titul „RNDr.“ 29 našich
kolegov (Fľaková et al., 2017).
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ABSTRAKT
Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego jest jedną z
11 Katedr, z których 6 reprezentuje geologię a 5 geografię. Ponadto w strukturze Wydziału Nauk
o Ziemi funkcjonuje 10 samodzielnych jednostek, m.in. specjalistyczne laboratoria, Centrum Studiów Polarnych,
biblioteka, Muzeum Ziemi. Na Wydziale jest realizowanych 6 kierunków studiów: Geologia, Geologia
stosowana (studia inżynierskie), Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych (studia inżynierskie), Geofizyka,
Geografia, Turystyka.. Studia są prowadzone system dwustopniowym, które trwają odpowiednio 3 i 2 lata na
studiach licencjackich i magisterskich oraz 3,5 i 1,5 roku na studiach inżynierskich i magisterskich. Studia
doktoranckie trwają 4 lata.
W Katedrze zatrudnionych jest aktualnie 15 pracowników (w tym trzech profesorów, siedmiu doktorów, trzech
pracowników naukowo-technicznych oraz dwie doktorantki).Profil Katedry obejmuje zarówno szeroką
działalność dydaktyczną jak i naukowo-badawczą.
Katedra prowadzi zajęcia z szerokiego spektrum przedmiotów (wykłady ćwiczenie, ćwiczenia terenowe,
seminaria, pracownie dyplomowe, konwersatoria) w ramach pięciu wymienionych kierunków studiów, oprócz
Turystyki). W latach 1975-2018 wypromowano następującą liczbę dyplomantów w zakresie hydrogeologii i
geologii inżynierskiej: 24 doktorów, 323 magistrów, 231 licencjuszy.
Z kolei badania naukowe realizowane są w szerokim zakresie, przede wszystkim w hydrogeologii i ochronie
wód, niestety w mniejszym stopniu w geologii inżynierskiej. Główne kierunki badań hydrogeologicznych to:
wpływ urbanizacji, przemysłu i górnictwa na środowisko wód podziemnych, regionalne badania
hydrogeologiczne masywu górnośląskiego i jego obrzeżenia, formowanie się składu chemicznego wód
podziemnych pięter wodonośnych czwartorzędu, jury górnej, triasu i karbonu w warunkach antropopresji,
badania izotopowe i znacznikowe, zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiorników
zaporowych, monitoring środowiska i ochrona wód podziemnych, wpływ składowisk odpadów na środowisko
wód podziemnych, badania lizymetryczne, kartografia hydrogeologiczna, wykorzystanie nowoczesnych technik
modelowych w hydrogeologii.
Z badań z zakresu geologii inżynierskiej należy wymienić: badanie parametrów fizycznych i mechanicznych
gruntów ilastych oraz kartowanie geologiczno-inżynierskie obszarów zurbanizowanych. W wymienionej
tematyce w Katedrze wykonywane były interesujące badania naukowe realizowane zarówno w ramach badań
statutowych jak i licznych projektów krajowych i międzynarodowych. W latach 1991-2018 pracownicy Katedry
brali udział w realizacji 16 międzynarodowych projektów badawczych (w tym w ramach: PHARE, COST, V.
i VI. Program Ramowy Unii Europejskiej, UNESCO. Interreg CE) oraz 18 krajowych projektów finansowanych
przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki.
W ramach wieloletniej współpracy z różnymi przedsiębiorstwami i instytucjami samorządu terytorialnego (np:
Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów w Katowicach, CTL Maczki Bór S.A., Hutą Cynku „Miasteczko
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Śląskie” S.A, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Górniczej, Starostwem Powiatowym
w Tarnowskich Górach, Urzędem Miasta Tychy, Urzędem Miasta Sławków a także z grupą JARS – Mysłowice
i innymi), w Katedrze zrealizowano dotychczas 124 prace badawcze finansowane przez te instytucje.
Rezultaty realizowanych prac badawczych zostały prezentowane na licznych konferencjach krajowych
i zagranicznych oraz znalazły swe odzwierciedlenie w licznych publikacjach. Sumaryczna liczba publikacji
pracowników Katedry w latach 1985-2017 wynosiła 553 publikacje, w tym:
- publikacje w indeksowanych czasopismach (lista A MNiSW): 21 publikacji (Environmental Geology,
Aquatic Geochemistry, Chemical Geology, Journal of Hydrology, Isotopes in Environmental and
Health Studies, Mine Water and the Environment, Journal of Elementology, Physics and Chemistry of
the Earth, Water Resources Research, Applied Geochemistry, Environmental Earth Sciences,
Environmental Science Pollution Research);
- publikacje w czasopismach lista B MNiSW: 100 publikacji (2002-2017)
- monografie naukowe i rozdziały w monografiach: 74 ( 2002-2017)
- inne publikacje nie ujęte powyżej: 111 publikacji (2002-2017).
Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej ma także poważne osiągnięcia w życiu naukowym poprzez
organizację szeregu ważnych, tematycznych konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich, z których część
ma charakter cykliczny. Łącznie w latach 1980-2018 Katedra była organizatorem 42 konferencji, warsztatów
i seminariów krajowych i międzynarodowych. Wśród najważniejszych zorganizowanych konferencji można
wymienić: International Symposium Hydrogeology of Coal Basins (1987), 7th IMWA Congress “Mine water and
the environment” (2000), international conferences on groundwater vulnerability (1996, 2002, 2004, 2015,
2018), 6 edycji International Field Workshop for Young Hydrogeologists (2010, 2011, 2012,2014, 201, 2016),
Sympozjum “Współczesne Problemy Hydrogeologii” (2009), Ogólnopolską konferencję “Modelowanie
Przepływu Wód Podziemnych (2012) oraz współorganizację cyklicznej konferencji “Hydrogeochemia”
(Bratysława 2003, 2005, 2007, 2009, 2015, Ostrawa 2004, 2008, 2011, Sosnowiec 2002, 2006, 2013).
Katedra szczyci się owocną i szeroką współpracą międzynarodową (w tym z takimi uczelniami, instytutami
badawczymi i organizacjami międzynarodowymi jak: Uniwersytet Komenskego, Bratysława, Słowacja;
Technicka Universita Ostrava, Republika Czeska; Geological Survey of Slovak Republic; British Geological
Survey, Wallingford, Wielka Brytania; Uniwersytetem w Newcastle, Wielka Brytania; Aarhus University,
Dania; Menoufia University, Egipt; Ruhr Universitat, Bohum, Niemcy; Universytet Liege, Belgia; Bureau des
Recherches Geologiques et Minieres, Montpellier, Francja; Technical University of Denmark; Institute of
Environment & Resources, Lyngby, Dania; Technical University, Freiberg, Niemcy; University of Graz, Austria;
University of Copenhagen, Dania; Kubańska Akademia Nauk, Hawana, Kuba, Instytut Skorupy Ziemskiej RAN,
Irkuck, Rosja; Universite des Sciences et Techniques de Languedoc, Montpellier, Francja, University of
Ljubjana, Słowenia; Georg-August-Universität Göttingen, Niemcy; Colin Hayes University of Swansea (Wielka
Brytania;University of Brussels, Belgia; UNESCO, IAH i IMWA), a także licznymi ośrodkami naukowymi
w Polsce m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską, Akademią Górniczo – Hutniczą
w Krakowie, Politechniką Śląską w Gliwicach, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w
Katowicach, Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Uniwersytetem Wrocławskim,
Politechniką Wrocławską, Państwowym Instytutem Geologicznym PIB w Warszawie i innymi.
Z inicjatywy kierownika Katedry Prof. UŚ Dr hab. Andrzeja Witkowskiego powstało w 2012 r. ogólnopolskie
Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich (SHP). W Zarządzie dynamicznie rozwijającego się Stowarzyszenia
(ponad 150 członków) jest aktywnych 4 pracowników Katedry. W 2017 r. Stowarzyszenie wydało 1 tom
czasopisma branżowego „Hydrogeologia”. W 2018r. będą wydane dwa kolejne tomy.
LITERATURA
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ABSTRAKT
Výuka hydrogeologie na Univerzitě Karlově v Praze má dlouhou tradici, nejdelší v rámci české republiky.
Začátek samostatné výuky se datuje do roku 1952, kdy byla na tehdejší Geologicko-geografické fakultě (dnes
Přírodovědecké fakultě) v Praze na Albertově ustavena samostatná katedra hydrogeologie. Hlavní zásluhu na
jejím založení měl Ota Hynie, který na univerzitu přešel ze Státního geologického ústavu, jako všeobecně
respektovaný odborník a byl jmenován profesorem hydrogeologie. Před rokem 1952 se hydrogeologie
samostatně nevyučovala, a odborníci, kteří se studiu podzemních vod věnovali, byli vesměs původním
vzděláním geologové nebo absolventi stavebních fakult.
Období 1952-1969, tedy do úmrtí prof. Oty Hynie, bylo determinováno jeho silnou osobností, náplň a zaměření
celého studia vycházelo z jeho zkušeností a odborného záběru. Významný vliv zde měli i jeho další kolegové,
především prof. Quido Záruba, od samého začátku ztělesňující úzké propojení oboru hydrogeologie
s inženýrskou geologií (od roku 1954 společná katedra hydrogeologie a inženýrské geologie), a prof. Radim
Kettner, zakotvující hydrogeologii v širokém souručenství s ostatními geologickými vědami. Zhruba od roku
1954 se výuka hydrogeologie realizovala jako společné studium hydrogeologie a inženýrské geologie. Z analýzy
studijních plánů za celé období až do roku 2018 vyplývá, že základní kostra studia, tak jak ji nastavil prof.
Hynie, byla v podstatě zachována dodnes, samozřejmě s různými změnami reagujícími na vývoj oboru, ty však
byly jen dílčí a netýkaly se celkového nastavení studia. To lze od začátku charakterizovat silným důrazem na
geologický základ, dostatečný rozsah výuky matematiky (vždy minimálně 3 semestry), regionálněhydrogeologické znalosti a terénní praktickou výuku. Zajímavostí této etapy studia byly tzv. souborné zkoušky,
kdy studenti skládali zkoušky nikoliv z jednotlivých předmětů, ale z jejich skupin tvořících logický celek např.
4-5 předmětů.
Další etapu lze vymezit mezi roky 1970 a 1979, kterou lze charakterizovat jako snahu o zachování stavu
z předchozí etapy, kdy se kolegové a žáci prof. Hynie snažili pokračovat ve výuce podle předchozích nastavení,
s mírnými změnami reagujícími na vývoj oboru (objevují se některé nové předměty, Hydrogeologické výpočty
a Ochrana životního prostředí v roce 1977 nebo Hydrogeochemie v roce 1978). V roce 1979 proběhla reforma
studia a původně 3 skupiny geologických oborů, které s e doposud studovaly samostatně (1-základní geologie,
ložisková geologie, mineralogie, petrografie a paleontologie, 2-hydrogeologie a inženýrská geologie, 3- užitá
geofyzika) byly sloučeny do jednoho studijního oboru geologie, první dva roky byly společné, a teprve od
3. ročníku se vyučovaly specializované předměty. Objevují se další nové předměty (Geomorfologie, Technické
kreslení, Analogové a číslicové modelování).
Další reforma následovala brzy v roce 1983, kdy byly aplikované geologické obory vyňaty z jednotného studia
a opět se vyučovaly samostatně od 1. ročníku, tentokrát společně Hydrogeologie + inženýrská geologie + užitá
geofyzika. Vývoj oboru se v 80. letech odrazil v rozdělení předmětu Hydrologie a hydraulika na dva samostatné
předměty Hydrologie a Hydraulika podzemních vod, v zavedení předmětu Vodárenství, a v menším důrazu na
předmět Důlní hydrogeologie, která se stala volitelnou. Tato etapa byla přerušena událostmi v roce 1989, které
měly významný dopad na nestandardní průběh letního semestru školního roku 1989/90 a také nebyly připraveny
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učební plány na školní rok 1990/91, při výuce se proto významně improvizovalo, řada vyučujících odešla nebo
byla odejita, a do roku 1991 přišla řada nových pracovníků na všechna pracoviště.
Katedra hydrogeologie byla kompletně obměněna a došlo i celkové reformě studijních plánů (vrátil se koncept
společných prvních dvou let studia pro všechny geologické obory), s čímž souvisely i významné změny ve
studijních plánech. Došlo k vzájemnému oddělení studia hydrogeologie a inženýrské geologie. Zavedly se nové
předměty Matematika IV, Základy analytické chemie, Ochrana podzemních vod, Matematické metody
v hydrogeologii, další předměty se rozšířily na dvousemestrové (Hydrogeochemie, Hydraulika podzemní vody,
Regionální hydrogeologie), zanikla samostatná výuka předmětů Důlní hydrogeologie a Minerální vody.
Z původní katedry hydrogeologie a inženýrské geologie a katedry užité geofyziky se v roce 1992 stal Ústav
hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (sestávající z 3 oddělení podle oborů), jako jedné ze
4 ústavů geologické sekce; tato struktura se zachovala dodnes. V 90. letech se ještě objevila výuka nových
postupů – Dálkový průzkum Země a Metody GIS. V závěru 90. let se objevuje spíše formální dělení studia na
bakalářské (3-leté) a magisterské (5-leté) studium.
Další etapu je možné vymezit mezi roky 1999-2008, a v roce 2000 byl zaveden kreditní systém, významně se
změnila struktura studia, omezily se povinné předměty a rozšířila se nabídka volitelných předmětů. V roce 1999
se objevuje nový studijní bakalářský obor Hospodaření s přírodními zdroji, jehož hlavním úkolem bylo zvýšit
počet studentů na geologické sekci, který se během 90. let postupně snižoval. Oddělení hydrogeologie pro tento
nový obor zajistilo dva nové předměty: Hydrologie a hydrogeologie a Hospodaření s vodními zdroji. V letech
2000-2002 se objevují se nové předměty (Hydrodynamické zkoušky, Kontaminační hydrogeologie, Sanace
podzemních vod, Interpretace hydrogeologických dat), jiné se rozšiřují na dvousemestrové (Hydrochemie,
Ochrana podzemních vod). V roce 2003 proběhla další reforma studia a byl zaveden bakalářský stupeň (3-letý)
a 2-leté navazující magisterské studium, v souladu se snahou (asi ne zcela šťastnou) státu a EU o zvýšení
prostupnosti jednotlivých studijních oborů napříč obory a školami. Spíše personální než koncepční změny byly
v pozadí postupných úprav studijních plánů do roku 2008: došlo ke zrušení Právních předpisů v HG a IG,
předmětu Hydrologie, Sanační geologie, předmět Regionální hydrogeologie byl omezen na jeden semestr. Nově
se objevuje volitelná přednáška Stopovače v HG a Praktikum z numerického modelování.
Současnou etapou od roku 2008 lze charakterizovat jako období významných změn a turbulencí, způsobených
jednak problémy s personálním obsazením pracoviště, jednak se snahou zvýšit ubývající počet studentů, a také
s potřebou vyrovnat se s negativními dopady rozdělení studia na dva stupně, které umožnilo některým studentům
neabsolvovat některé klíčové předměty. V tomto období zaznamenáváme krátkodobé rozšíření výuky o celý
soubor IG předmětů (od roku 2008) a jejich opětovné postupné omezování, došlo k omezení výuky
Hydrogeochemie, zrušena byla výuka Izotopové hydrologie, rozšířila se výuka Stopovacích zkoušek,
Interpretace HG dat a Numerického modelování v HG. V roce 2011 byl zaveden nový bakalářský studijní obor
Geotechnologie jako společný projekt všech 3 aplikovaných geologických oborů (HG, IG, UG), v němž se
studenti setkávají s odbornými předměty již od 1. ročníku, na rozdíl od klasického studia Geologie, kde se s HG
předměty setkávají až ve 3. ročníku. Od školního roku 2017/18 byly ve spolupráci oddělení hydrogeologie
s geografickou sekcí fakulty zavedeny dva nové studijní obory – bakalářský obor Povrchová a podzemní voda
a navazující magisterský obor Hydrologie a hydrogeologie, oba vhodně kombinující výuku týkající se
povrchových i podzemních vod současně.
Závěrem je možné konstatovat, že změny ve výuce hydrogeologie na PřF UK v Praze v průběhu téměř 70 let
dobře odrážejí jak vědecký vývoj oboru, tak vývoj společnosti v ČR. Je však třeba zdůraznit, že jedním
z hlavních příčin změn ve výuce v průběhu desetiletí byly i personální změny na pracovišti. Vyučované
předměty a důrazy celého studia se vždy odvíjely od osobností, které zajišťovaly a zajišťují odborné
i pedagogické směřování pracoviště hydrogeologie v Praze. Přes různé administrativní a personální problémy
poslední doby je v Praze poskytována nejkomplexnější výuka hydrogeologie v celé ČR. Doufejme, že se
turbulence posledních let promění v blízké budoucnosti v ustálený a perspektivní vývoj tohoto důležitého oboru
studia.
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ABSTRAKT
V procese vývoja výučby geológie na Baníckej fakulte, dnes Fakulte baníctva, ekológie, riadenia
a geotechnológií (FBERG) Technickej univerzity v Košiciach, bol od počiatku jej vzniku kladený dôraz na
výchovu geológov riešiacich problematiku banskej geológie tak, ako si to vyžadovali podmienky rozvoja
spoločnosti. Významné zmeny v politicko-ekonomickej situácii nášho štátu na prelome osemdesiatych
a deväťdesiatych rokov minulého storočia, ktoré výrazne ovplyvnili útlm baníctva na Slovensku, sa odzrkadlili
aj na výchove odborníkov pre túto prax. V tom čase Katedra geológie a mineralógie Fakulty BERG TU
v Košiciach zareagovala pružne na tieto zmeny a vychádzajúc z určitých skúseností z vyučovania predmetov
úzko súvisiacich s baníctvom, geológiou a životným prostredím v minulosti, zachytila nové trendy v potrebe
výchovy odborníkov pre súčasnú a budúcu prax.
VÝUČBA HYDROGEOLÓGIE
Bolo by veľkou chybou, keby s problematikou hydrogeológie neboli oboznamovaní aj poslucháči štúdia
zameraného nielen na geologický prieskum, ale aj odborov súvisiacich s baníctvom a s ochranou a využitím
životného prostredia, ktoré sa v podmienkach Fakulty BERG neustále rozvíjajú.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že základom pre osvojenie si problematiky riešenia geológie vo vzťahu
k hydrogeológii sú všeobecné geologické disciplíny, ktoré sa vyučujú na FBERG od jej vzniku, teda od roku
1952. V súvislosti s častým riešením problémov odvodňovania baní a ich geotechnických problémov, sa neskôr
zaviedli do učebných plánov aj predmety hydrogeológia a inžinierska geológia.
V prvopočiatkoch bola predmetná problematika súčasťou predmetov zaoberajúcich sa ložiskovou geológiu ktorú
zabezpečovali významní odborníci v tomto odbore, ako napr. prof. Ladislav Rozložník; prof. Vojtech
Zorkovský. Neskôr, po spoločenských a politických zmenách v roku 1989, keď sa hydrogeológia spolu
s inžinierskou geológiou sformovali ako samostatný predmet, zabezpečovali výučbu odborníci prichádzajúci
z praxe, pôsobiaci krátko na FBERG ako pedagógovia (RNDr. Milan Sabol a RNDr. Vladimír Šťastný). Po ich
odchode tu prednáša externe hydrogeológiu RNDr. Ján Jetel a cvičenia vedie doktorand Ing. Jaromír Helma
a neskôr od roku 1995 Ing. Ladislav Tometz. V priebehu pôsobenia RNDr. Jána Jetela na FBERG získava na jej
pôde tento významný slovenských hydrogeológ akademickú hodnosť docenta. Po obhájení doktorandskej
a habilitačnej práce garantuje predmet hydrogeológia doc. Ladislav Tometz.
Chronologický vývoj posilnenia výučby hydrogeológie, možno najlepšie demonštrovať na témach diplomových
prác, zameraných na uvedenú problematiku. Prvá diplomová práca s hydrogeologickou tematikou sa objavuje
v roku 1962 (tab. 1). V ďalších dvoch desaťročiach sú síce práce podobného charakteru sporadické, no aj napriek
tomu je výučba hydrogeológie posilnená.
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Tab. 1 Diplomové práce s hydrogeologickou tematikou na FBERG TU v Košiciach
Rok
Názov diplomovej práce

Autor

1962
Navrhnite spôsob dokončenia geologicko-prieskumných prác a otvárky
Ložiska Rákoš pod úrovňou XIV. obzoru s prihliadnutím na hydrogeologické
podmienky ložiska
1972
Hydrogeologické pomery oblasti Rožňavy a možnosť využitia podzemných vôd
pre zásobovanie obyvateľstva
1973
Štruktúrno-geologické a hydrogeologické pomery východnej časti
Juhoslovanského krasu
1975
Možnosti obohacovania zásob podzemných vôd umelou infiltráciou v údolí
rieky Hornád
1980
Hydrogeologické pomery južnej časti Slanských vrchov
1983
Geologické a hydrogeologické pomery lokality Hodonín (Mikulčice)
Objasnenie tektoniky magnezitového ložiska Burda vo vzťahu k riešeniu
hydrogeológie
1986
Hydrogeologické pomery v podloží a nadloží III. sloja Bane Dolina
1987
Racionalizácia čerpania vôd v poli Podhradie Bane Cígeľ k. p.
1988
Hydrogeologické pomery paleogénu východnej časti Levočských vrchov
1989
Geologicko-hydrogeologické zhodnotenie širšieho okolia Kráľovského Chlmca
1990
Geologicko-hydrogeologická charakteristika širšieho okolia a vlastného ložiska
dinasových kremencov na Šobove
1992
Hydrogeologické pomery paleogénu Spišskej Magury medzi Frankovou a
Haligovcami
1993
Orientačná hydrogeologická bilancia vybraných hydrogeologických štruktúr
triasových karbonátov križňanského príkrovu vo Veľkej Fatre
1994
Hydraulické vlastnosti hornín Horného Ponitria - regionálne zhodnotenie
Aplikácia stanovenia regionálnych charakteristík priepustnosti a prietočnosti
hornín nepriamymi metódami vo vybraných regiónoch
1997
Sanácia znečistenia horninového prostredia ropnými látkami na lokalite Lešť hydrogeologický prieskum
1999
Hydrogeologické pomery horného toku Torysy
2000
Antropogénne ovplyvnenia a ochrana kvality podzemných vôd kvartérnych
kolektorov v juhovýchodnej časti Košickej kotliny
Vzťah chemického zloženia a kvality podzemných vôd fluviálnych uloženín v
nive dolnej Torysy k hydrogeologickým charakteristikám
2001
Hodnotenie kvality podzemnej vody v povodí Bodvy
Hodnotenie chemického zloženia podzemných vôd Východoslovenskej nížiny
Hodnotenie hydraulických vlastností hornín v povodí Bodvy
2002
Hodnotenie zraniteľnosti podzemných vôd SZ časti Spišsko-šarišského
medzihoria
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František Mičák

Eva Tometzová
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Marian Dubecký
Mária Péčová
Tatiana Compelová
Ján Václav
Ingrid Daňková
Brigita Neškovicová
Jana Kašelová

Martin Cibuľka

Katarína Mičková
Jaromír Helma
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Miroslava Drahošová
Matej Ciba
Mária Burčová
Miroslava Kmecová
Tatiana Compľová
Zuzana Jarčušková
Lýdia Grečová
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Regionálne hodnotenie hydraulických vlastností kvartérnych sedimentov
dolného toku Ondavy
Marketing slovenských minerálnych vôd
2003
Hydrogeologické pomery vybranej časti pohoria Žiar
Hydrogeologický potenciál areálu Košickej zoologickej záhrady
Využitie geoinformačného systému pre hodnotenie zdrojov podzemných vôd
fluviálnych sedimentov dolného toku Hornádu
Využitie geoinformačného systému pre hodnotenie zdrojov podzemných vôd v
okrese Stará Ľubovňa
Využitie geoinformačného systému pre hodnotenie zdrojov podzemných vôd v
okrese Bardejov
2004
Prehodnotenie ochranných pásiem vodárenských zdrojov východnej časti
Slovenského krasu
2005
Využitie GIS pre spracovanie hydrogeologickej mapy okresu Rožňava
2006
Hydrogeologické pomery stratovulkánu Bogota
2007
Zhodnotenie kvalitatívnych parametrov podzemných vôd povodia Ondavy po
Kukučín
Zostavenie základnej hydrogeologickej mapy Galmusu v mierke 1:50 000
Hodnotenie zraniteľnosti podzemných vôd paleogénu Laborca po Humenné
Antropogénne ovplyvnenia a ochrana kvality podzemných vôd kvartéru Laborca
od Strážskeho po Stretavu
2009
Zhodnotenie hydrogeologických pomerov okresu Košice - okolie
2010
Hydrogeológia minerálnych vôd Pienin a Ľubovnianskej vrchoviny
Stanovenie geohydraulických vlastností hornín v okrese Spišská Nová Ves s
aplikáciou ich vodárenského využitia
Stanovenie geohydraulických vlastností hornín v okrese Prešov s aplikáciou ich
vodárenského využitia
2011
Modelovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov geotermálnej
štruktúry Bešeňovská elevácia; možnosti využitia pre rozvoj regionálnej
geotermálnej infraštruktúry
Vzťah chemického zloženia a kvality podzemných vôd okresu Sobrance k ich
hydrogeologickým charakteristikám
Hodnotenie ohrozenia kvality podzemných vôd v trase ropovou na území
Košickej kotliny
Vzťah chemického zloženia a kvality podzemných vôd fluviálnych sedimentov
horného toku Torysy k ich hydrogeologickým charakteristikám
2012
Hodnotenie hydraulických vlastností hornín v okrese Michalovce
Hodnotenie hydraulických vlastností hornín okresu Stará Ľubovňa
2013
Hodnotenie zdrojov minerálnych vôd východného Slovenska
Hodnotenie hydraulických parametrov hornín v okrese Rožňava
2014
Zhodnotenie hydrogeologických pomerov Prešovského kraja za účelom rozvoja
verejných vodovodov
Vzťah štruktúrnej stavby a hydrogeologických podmienok v okolí Družstevnej
pri Hornáde
2015
Zhodnotenie súčasného stavu vodárenského využitia kvartérnych sedimentov
dolného toku Roňavy
Hydrogeologické pomery severnej časti Košickej kotliny
2017
Zhodnotenie hydrogeologických pomerov juhovýchodného Slovenska pre
vodárenské účely
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Prenikaniu moderny do montánnych vied, akou sú geoinformačné systémy (GIS), sa nevyhla ani hydrogeológia.
V procese výučby na Katedre geológie a mineralógie je toho príkladom celá rada prác, ktoré takouto formou
hodnotia hydrogeologické pomery vybraných území. Uvedený prostriedok sa v súčasnosti javí ako veľmi
vhodná, často krát až nevyhnutná pomôcka aj pri spracovaní problematiky zameranej na hydrogeológiu.
Práce hodnoteného charakteru neabsentovali ani v rámci súťaží vedeckej odbornej činnosti študentov. Zvlášť
treba vyzdvihnúť práce M. Drahošovej (1996), M. Burčovej (2000) a M. Kmecovej (2000), ktoré vo svojej
kategórii obsadili prvé miesto v nie len v rámci Fakulty BERG. Navyše Ministerstvo školstva SR ocenilo
M. Drahošovú Pamätným listom sv. Gorazda. Toto ocenenie je určené žiakom a študentom za ich mimoriadne
výsledky dosiahnuté v študijnej činnosti. M. Drahošová dosiahla toto ocenenie za prvú cenu v medzinárodnej
študentskej súťaži, práve s prácou zameranou na hydrogeológiu.
Okrem pravidelnej výučby v predmetoch hydrogeológia, inžinierska geológia a geologický prieskum životného
prostredia, Ústav geovied (ÚGV) organizoval rôzne prednášky, semináre a konferencie zamerané na predmetnú
problematiku. V roku 1991 bol na pôde Fakulty BERG usporiadaný rekvalifikačný kurz, ktorého zámerom bolo
v súvislosti s útlmom baníctva na Slovensku, rozšíriť vedomosti ložiskových geológov o uvedené disciplíny.
Výstupom tohto kurzu je účelová publikácia (Slavkovský ed., 1991), ktorej autormi sú nielen pracovníci katedry,
ale aj renomovaní odborníci zo špecializovaných akademických inštitúcií a odborníci z praxe. Pre oblasť
hydrogeológie spracoval predmetnú časť a prednášky viedol jeden z najvýznamnejších slovenských
hydrogeológov doc. Ján Jetel.
Hydrogeologická tematika nielen vo vzťahu ku geológii, ale aj k ostatným odborom, v ktorých sa na Fakulte
BERG v súčasnosti študenti a doktorandi vzdelávajú, býva okrem iného aj témou dnes už pravidelného stretnutia
študentov, doktorandov a mladých vedecko-výskumných pracovníkov nielen zo slovenských inštitúcií, ale aj zo
zahraničia. Cenná na tomto podujatí je tá skutočnosť, že je organizovaná mladými pracovníkmi Ústavu geovied
FBERG TU v Košiciach.
Fakulta BERG sa tiež podieľala na organizovaní Slovenských hydrogeologických konferencií (SHK) pod
záštitou SAH. Bolo tomu tak v rokoch 2000 (X. SHK – Herľany 23.  26. 10. 2000), 2004 (XII. SHK – Herľany
13. 15. 4. 2014) a 2012 (XVI. SHK – Bardejovské Kúpele – 2.  5. 10. 2012).
Hydrogeologickú tematiku zameranú na minerálne vody majú aj medzinárodné konferencie organizované
hydrogeológmi – akademikmi z Technickej univerzity v Miškolci (Maďarsko) a University of Transylvania
v Miercurea Ciuc (Rumunsko). V rámci tejto putovnej konferencie sa FBERG – ÚGV pridal ako organizátor
k tomuto programu v poradí jedenástou (2.  5. 9. 2015) a ostatnou 14. Konferenciu o minerálnych vodách
Karpatského bazénu (22. – 24. 8. 2018).
Od roku 1995 je zjavná aj spolupráca na poli hydrogeológie medzi Ústavom geovied FBERG TU v Košiciach
a Katedrou hydrogeológie PRIF UK V Bratislave. Deje sa tak hlavne na poli účastí ich členov v doktorandských
a habilitačných komisiách a hodnotení predmetných prác.
HYDROGEOLÓGIA VO VEDE A VÝSKUME
Na univerzitách je prirodzenou symbiózou aj spájanie vyučovacieho procesu s vedou a výskumom. Inak tomu
nie je ani na Ústave Geovied FBERG TU v Košiciach. Vedecko-výskumné projekty zamerané na hydrogeológiu
nemajú síce dávnu históriu, ale nárast za posledných desať až dvadsať rokov v tomto smere je evidentný.
Najčastejšie sa uplatňujú formou grantových projektov a úloh riešených pre prax, menej ako medzinárodné
projekty, inštitucionálne úlohy a vedecké práce pre získanie vedecko-akademického titulu.
Aktivity pracovníkov Ústavu geovied FBERG TU v Košiciach sú aj na poli vedy a výskumu v oblasti
hydrogeológie ozaj plodné. Výstupmi prác sú spravidla publikácie vo forme početných článkov v časopisoch,
príspevkov z konferencií a rôznych účelových publikácií, ktorých konkrétne vyčíslenie a charakteristika je
náročná ako z priestorového, tak aj časového hľadiska, preto nie sú na tomto mieste zvlášť uvedené.
Doktorandské práce s hydrogeologickou tematikou na FBERG TU v Košiciach sa datujú len od roku 2000
a doktorandské štúdium, po úspešnom obhájení týchto prác, doposiaľ ukončilo 7 absolventov (tab. 2).
Pred vedeckou radou FBERG prezentovali úspešne svoje habilitačné práce zamerané na hydrogeológiu dvaja
docenti (tab. 3).
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Tab. 2 Doktorandské práce na FBERG s hydrogeologickou tematikou
Rok
Názov doktorandskej práce

Autor

2000
Ochrana podzemných vôd v trase ropovodu na území Košickej kotliny
a Slovenského krasu
2005
Vplyv litoštruktúrnych faktorov na hydrogeologický potenciál podzemných vôd
veporika Čiernej hory
2007
2009
Vzťah hydraulických parametrov neogénnych sedimentov Košickej kotliny
k litológii a tektonike
2013
Rozbor vybraných sanačných metód podzemných vôd a horninového prostredia
kontaminovaných ropnými látkami
2014
Composite conceptual model and hydrogeothermal evaluation of the Bešeňová
elevation hydrogeothermal structure, Liptov Basin, Slovakia
Kvantita a kvalita podzemných vôd pre tepelné čerpadlá v Košickej kotline

Ladislav Tometz

Jaromír Helma

Mária Burčová

Juraj Kotuč

Branislav Fričovský
Mária Chytilová

Tab. 3 Habilitačné práce na FBERG s hydrogeologickou tematikou
Rok
Názov diplomovej práce

Autor

2002
Určovanie hydraulických parametrov hornín hydrodynamickými skúškami pri
hodnotení využiteľného množstva podzemných vôd
Identifikácia, prieskum a sanácia environmentálnych záťaží

Ján Jetel
Ladislav Tometz

ZÁVER
Technická univerzita v Košiciach a s ňou aj Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií nedávno
oslávila 65 rokov svojho pôsobenia v Košiciach. Pri zrode výučby baníctva v Košiciach bola aj Katedra geológie
a mineralógie, dnes Ústav geovied, ktorá sa v počiatkoch zameriavala na oblasť geologického prieskumu pre
vyhľadávanie zdrojov nerastných surovín. S nárastom potrieb v iných oblastiach prieskumných prác sa dostávala
postupne do učebných plánov a vedecko-výskumných projektov aj problematika hydrogeológie, inžinierskej
geológie a geologického prieskumu životného prostredia. Tieto disciplíny, samozrejme za výdatnej pomoci
základných geologických vied, akými sú všeobecná geológia, mineralógia, petrografia, paleontológia,
stratigrafia, regionálna geológia, atď., ako aj špeciálnych predmetov ložiskového geologického prieskumu,
postupne prerástli v súvislosti s potrebami spoločnosti, do súčasného stavu. Pracovníci Katedry geológie
a mineralógie (ÚGV) zachytili tento trend včas a v primeranom rozsahu venovali a stále venujú pozornosť
uvedenej problematike, ako na poli pedagogickom, tak aj na poli vedy, výskumu a praxe. Dôkazom toho je aj
úspešnosť riešenia väčšiny študentských prác, ako aj dobré výsledky pri riešení vedeckých projektov, či už
v rámci grantových projektov, inštitucionálnych úloh, riešenia úloh pre prax a pod., ako aj pri obhajobe prác pre
získanie vedecko-akademických hodností a vedecko-pedagogických titulov, zameraných na predmetnú
problematiku. Niektoré výsledky týchto prác dosahujú medzinárodnú úroveň. Na v súčasnosti zložitom trhu
práce je uplatnenie absolventov ÚGV FBERG orientovaných na hydrogeológiu síce zložité, ale napriek tomu, aj
keď v obmedzenom rozsahu, sa niektorí v praxi uplatnili. V záujme terajšieho vedenia ÚGV je preto neustále
rozvíjať túto dravú vednú geologickú interdisciplínu, ktorá je priebežne rozširovaná aj o prieskumné práce na
špeciálne účely, ktorými sa zisťujú a overujú geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku podzemných
zásobníkov plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch, zriaďovanie
a prevádzku zariadení na priemyselné využívanie geotermálnej energie, zriaďovanie a prevádzku úložísk
rádioaktívnych a iných odpadov v podzemných priestoroch, sprístupňovanie jaskýň, zaistenie stability
podzemných priestorov a zabezpečovanie a likvidáciu starých banských diel.
Samozrejme to všetko sa musí diať s pevnou spoluúčasťou tradičných základných, nielen geologických, ale aj
ostatných disciplín v rámci fakulty (geodézia, dobývanie ložísk, mechanizácia a vŕtanie, ekonomika a pod.),
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súvisiacich s geologickým prieskumom. V tomto kontexte však v žiadnom prípade nemožno zabudnúť ani na
pôvodnú úlohu Katedry geológie a mineralógie, dnes ÚGV Fakulty BERG TU v Košiciach a v náležitom
rozsahu udržiavať aj výchovu absolventov pre klasický geologický prieskum nerastných surovín.
LITERATÚRA
Burčová, M., 2000: Antropogénne ovplyvnenia a ochrana kvality podzemných vôd kvartérnych kolektorov v juhovýchodnej
časti Košickej kotliny. Diplomová práca – archív ÚGV FBERG TU v Košiciach.
Drahošová, M., 1996: Sanácia znečistenia horninového prostredia ropnými látkami na lokalite Lešť - hydrogeologický
prieskum. Diplomová práca – archív ÚGV FBERG TU v Košiciach.
Kmecová, M., 2000: Vzťah chemického zloženia a kvality podzemných vôd fluviálnych uloženín v nive dolnej Torysy
k hydrogeologickým charakteristikám. Diplomová práca – archív ÚGV FBERG TU v Košiciach.
Slavkovský, J., ed., 1991: Učebné texty z inžinierskej geológie, hydrogeológie a sanácie. Rekvalifikačný kurz. Manuskript –
KGaM, FBERG, TU v Košiciach, 164 s.

doc. Ing. Ladislav Tometz, PhD.
Ústav geovied
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Technická univerzita v Košiciach
Park Komenského 15, 042 00 Košice
Slovenská republika
ladislav.tometz@tuke.sk

21
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ABSTRACT
Monitoring is one of the basic tools for water planning, water use and water protection. Its primary feature is the
repeated performance of measurements (quantity) or sampling (quality) in precisely defined locations that make
up the monitoring network. The main objective of the State Hydrological Network for the Monitoring of
Groundwater Quantities is to monitor changes in the system of spring discharges and spring temperatures and to
monitor changes in the groundwater regime and its temperature (continuous or weekly steps) for the purpose of
processing of assessments, expertise and studies. It creates prerequisites for providing input to groundwater
hydrological regime for the general public (environmental information), for decision-making processes of state
water management and environmental protection authorities, water management organizations and legal entities
that need this information and superstructure to carry out their activities initializing and optimizing their
economic processes. Climate change and its consequences have been discussed for several years at national and
international level. One of its consequences is also the occurrence of drought in individual environment. Media,
the public are increasingly interested in information on changing climatic conditions and their impact on
individual components of the environment, whether soil, water (surface or underground). As a result of increased
public demand for this information, an online operational monitoring of groundwater on selected state
hydrological network facilities was put into operation in 2017.
ÚVOD
Monitoring podzemnej vody Slovenského hydrometeorologického ústavu (ďalej „ústav“) predstavuje jeden zo
základných nástrojov vodohospodárskeho plánovania, využívania a ochrany podzemných vôd. Predstavuje
opakovaný výkon meraní (kvantity) alebo vzorkovania (kvality) v presne definovaných miestach (v súlade so
schváleným Programom monitorovania vôd) na pozorovacích objektoch štátnej hydrologickej siete podzemných
vôd Slovenska. Hlavným cieľom monitorovania kvantity podzemnej vody je presné a dlhodobé sledovanie
výdatností a teploty podzemnej vody prameňov a hladiny a teploty podzemnej vody v sondách. Monitorovací
proces na národnej úrovni každoročne generuje rozsiahle súbory údajov pre účely spracovania posudkov,
expertíz a štúdií. Zabezpečuje informácie o hydrologickom režime podzemnej vody pre širokú verejnosť vo
forme ročeniek (informácia o prírodnom prostredí), pre rozhodovacie procesy orgánov štátnej správy a ochrany
životného prostredia, vodohospodárske organizácie a právne subjekty, ktoré pri výkone svojich činností
namerané údaje o podzemných vodách pri inicializácii a optimalizácii svojich hospodárskych procesov
potrebujú.
O zmene klímy a jej dopadov na jednotlivé zložky prírodného prostredia sa už niekoľko rokov hovorí na
národnej a medzinárodnej úrovni. Jedným z jej následkov je aj výskyt sucha v povrchových a podzemných
vodách. Média i široká verejnosť sa čoraz intenzívnejšie zaujímajú o aktuálne-operatívne informácie o dopadoch
sucha na vodné zdroje. V rámci zvýšeného dopytu verejnosti po týchto informáciách bol na ústave v roku 2017
uvedený do prevádzky online operatívny monitoring podzemnej vody na vybraných objektoch štátnej
hydrologickej siete s voľne dostupnými výsledkami meraní.
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MONITORING PODZEMNÝCH VÔD
Štátne monitorovanie kvantity podzemných vôd Slovenska realizované ústavom, je založené na koncepcii
kontinuálnych meraní na stabilnej, majetkovo-právne vysporiadanej a efektívnej pozorovacej sieti,
zabezpečujúcej plné pokrytie kvartérnych a predkvartérnych útvarov podzemných vôd pre hodnotenie ich
kvantitatívneho a chemického stavu a pokrytie významných vodohospodársky využívaných a vodohospodársky
perspektívnych území.
Rozmiestnenie pozorovacích objektov štátnej hydrologickej siete podzemných vôd v útvaroch podzemných vôd
musí napĺňať požiadavky:
-

Rámcovej smernice o vode 2000/60/ES;

-

Vyhlášky č. 418/2010 Z.z.;

-

Zabezpečenia dlhodobých, ucelených a antropogénne neovplyvnených radov pozorovaní vo vybraných
objektoch štátnej hydrologickej siete podzemných vôd pre hodnotenie hydrologického režimu a jeho
zmien,

-

Zabezpečenia relevantných údajov pre hodnotenie dôsledkov možných klimatických zmien na zdroje
podzemných vôd, pre hodnotenie dôsledkov sucha a pre vodohospodárske plánovanie;

-

Vyplývajúce z medzinárodných dohôd o výmene hydrologických informácií,

-

Vyplývajúce z výsledkov a požiadaviek medziročných hodnotení bilančného stavu útvarov podzemných
vôd;

-

Vyplývajúce z výsledkov aktuálneho hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd (Vodný
plán Slovenska a Plány čiastkových povodí Slovenska, II cyklus, 2014).

Získané údaje sú využívané pre:
-

hodnotenie režimu podzemných vôd a jeho zmien,
hodnotenie prírodných a využiteľných množstiev podzemných vôd,
hodnotenie kvantitatívneho stavu útvaru, alebo skupín útvarov podzemných vôd,

-

zabezpečenie doplňujúcich údajov k hodnoteniu chemického stavu útvarov podzemných vôd,

-

-

cielené hodnotenie dôsledkov vplyvov ľudskej činnosti najmä na
o hladiny podzemných vôd a výdatnosti prameňov,
o zmeny prúdenia podzemných vôd,
o stav útvaru alebo skupín útvarov podzemných vôd,
overenie metodických postupov hodnotenia kvantitatívneho stavu podzemných vôd,
navrhovanie monitorovacieho programu na nasledujúci rok,

-

identifikáciu významných poklesových trendov hladín podzemných vôd a výdatností prameňov,

-

spracovanie hydrologických a vodohospodárskych bilancií,

-

posúdenie miery prípustného antropogénneho ovplyvnenia množstiev podzemných vôd ich exploatáciou v
rámci útvaru podzemných vôd ako celku resp. hydrogeologického rajónu, alebo čiastkového rajónu,

-

posúdenie účinnosti prijatých opatrení v útvaroch podzemných vôd v zlom kvantitatívnom stave,

-

hodnotenie dopadov sucha na podzemné vody.

V súčasnosti štátna hydrologická sieť podzemnej vody pozostáva z 1143 sond a 359 prameňov (obr. 1).
V posledných rokoch sa čoraz častejšie vyskytuje sucho či už meteorologické, poľnohospodárske alebo
hydrologické (v povrchovej alebo v podzemnej vode) a rôzne negatívne následky s ním spojené. Medzi hlavné
dopady sucha v podzemnej vode, ktoré majú priamy vplyv na obyvateľstvo, patrí pokles hladiny podzemnej
vody prípadne úplne vyschnutie studní, pokles výdatnosti alebo vysychanie prameňov. Vtedy dochádza v najviac
postihnutých oblastiach prostredníctvom samospráv k obmedzovaniu využívania vody na závlahy a všetky
ostatné činností neslúžiace k pitným a hygienickým účelom.
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Obr. 1 Štátna hydrologická sieť podzemnej vody
Fig. 1 State hydrological groundwater network

Z tohto dôvodu narastá záujem ľudí po operatívnejších informáciách z monitorovania kvantity podzemných vôd
na objektoch štátnej hydrologickej sieti Slovenského hydrometeorologického ústavu. Rok 2011 je prelomový
v oblasti hodnoteniu režimu podzemnej vody a výdatnosti prameňov s ohľadom na výskyt sucha v podzemnej
vode. Hodnotenia sa realizujú v mesačnom kroku a súborné výsledky mesačných hodnotení sú súčasťou
každoročne vydávanej Hydrologickej ročenky – podzemné vody. Prvé hodnotenie bolo realizované v už
spomínanom roku 2011 na vybraných 102 objektoch štátnej pozorovacej sieti podzemných vôd (78 sond a 24
prameňov). Počet hodnotených objektov sa postupne navyšoval (tab. 1) v závislosti od možností uplatnenia
operatívnejšieho, mesačného zberu a spracovania nameraných údajov z monitorovacích objektov meraných
dobrovoľnými pozorovateľmi resp. automatickými prístrojmi bez prenosu dát online. V roku 2018 bolo
hodnotených už 135 objektov znázornených na obrázku 2.
Kľúčovými faktormi pre výber objektov pozorovacej siete podzemných vôd pre uvedené hodnotenie boli:
 meraná hladina podzemnej vody, alebo výdatnosť prameňov nie je antropogénne ovplyvnená,
 dĺžka pozorovania musí byť minimálne 30 rokov,
 pozorovacie rady nesmú byť prerušené,
 monitorovacie objekty musia priestorovo relatívne homogénne pokrývať územie Slovenska.
Tab. 1 Počet hodnotených objektov v jednotlivých rokoch
Tab. 1 The number of evaluated objects in each years
rok
Počet sond
Počet prameňov
Spolu

2011-2012
78
24
102

2013-2015
87
29
116

2016
86
39
125

2017
88
39
127

2018
96
39
135

Dopyt po aktuálnych, okamžitých informáciách ohľadne výskytu sucha v podzemnej vode či už zo strany médií,
alebo laickej verejnosti naďalej narastal a požiadavky boli vyslovene cielené na zavedenie operatívneho online
monitorovania podzemných vôd (historicky takýto spôsob monitorovania v podzemných vodách nebol nikdy
v minulosti realizovaný, a to ani na úrovni pilotných území). V roku 2017 bol po prvýkrát na Slovenskom
hydrometeorologickom ústave zavedený operatívny online monitoring podzemných vôd na siedmich sondách.
V roku 2018 sa počet objektov ešte navýšil a momentálne ústav prevádzkuje 18 monitorovacích objektov
s operatívnym online prenosom údajov (obr. 3).
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Obr. 2 Lokalizácia hodnotených objektov sucha v hydrologickom roku 2018
Fig. 2 Localization of evaluated objects of drought in hydrological year 2018

Obr. 3 Lokalizácia objektov s online prenosom dát
Fig. 3 Online monitoring network of groundwater

Hladina podzemnej vody a jej teplota resp. výdatnosť prameňa a teplota sú merané v hodinovom intervale
s online prenosom dát. Namerané a vyhodnotené údaje z operatívneho monitoringu podzemných vôd sú voľne
dostupné na hlavnej stránke SHMÚ :
- hydrológia,
o úsek hydrologická služba,
 odbor podzemné vody,
 monitorovanie, spracovanie výstupov a hodnotenie kvantity podzemných
vôd,
o operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd
a hodnotenie výskytu sucha v podzemných vodách.
Priamy link je http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=pzv_kvantita.
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Okrem lokalizácie a vizuálneho bodového zobrazenia celoplošného zhodnotenia výskytu sucha (obr. 4a) možno
zároveň získať základné údaje o jednotlivých pozorovacích objektoch: názov lokality, typ objektu
(sonda/prameň), dátum a čas posledného merania (aktuálna úroveň hladiny podzemnej vody/výdatnosť
prameňa, teplota vody (obr. 4a).
Pod mapou sa nachádza tabuľka s agregovanými informáciami o jednotlivých objektoch (17 sond a 1 prameň)
a výsledkoch posledných meraní (obr. 4b). Po kliknutí na vybraný objekt sa zobrazí mapka s bližšou lokalizáciou
objektu, tri grafy a dve tabuľky (obr. 5a až 5c).

Obr. 4a Vizualizácia operatívnych objektov
Vysvetlivky: červená farba – sucho, oranžová – mierne sucho, biela – normál, svetlo modrá – mierne nadpriemerná hladina,
tmavomodrá – nadpriemerná hladina
Fig. 4a Visualization of online monitoring objects
Legend: red color – drought, orange color – moderately drought, white color – normal, light blue – moderately aboveaverage groundwater level, dark blue color – above-average groundwater level.

Na obrázku 5a je zaznamenaný priebeh úrovne hladiny podzemnej vody v danom objekte v dennom kroku, za
jeden rok s hodnotami dlhodobého priemeru, dlhodobého maxima a dlhodobého minima. V tabuľkovej forme
vpravo sú zaznamenané hodnoty úrovne hladiny podzemnej vody s dátumom merania v dennom kroku
a rozdielom stavu. Rozdiel stavu je od predchádzajúceho dňa nameraný o 7:00 hodine.
Na obrázku 5b, je vyznačený priebeh úrovne hladiny podzemnej vody v jednotlivých stanovených mesačných
kvantiloch použitých na hodnotenie sucha. Údaje konkrétnej sondy z tohto grafu sú premietnuté bodovo na
obrázku 4a. Priebeh teploty podzemnej vody s jej maximálnou a minimálnou hodnotou je zobrazený na obrázku
5c. Vedľa v tabuľke je zaznamenaná nameraná teplota vody s dátumom a hodinou merania o 7:00. Výrazne
teplotne nadnormálne a zrážkovo podnormálne leto 2018 malo odozvu aj v podzemných vodách. Na základe
výsledkov operatívneho monitoringu podzemných vôd (obr. 6) je preukázaný významný podiel monitorovacích
objektov zaradených do kategórie suchých a mierne suchých v mesiaci august 2018, čo charakterizuje takmer
celoplošný výskať sucha na Slovensku v podzemnej vode.
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Obr. 4b Základné informácie o objektoch
Fig. 4b Basic information about online monitoring objects

Obr. 6 Vyhodnotenie operatívnych údajov (31. 8. 2018)
Fig. 6 Evaluation of the online data (31. 8. 2018)

27

Obr. 5a Priebeh hladiny podzemnej vody v danom objekte, 5b, priebeh hladiny podzemnej vody v jednotlivých stanovených
mesačných kvantiloch, 5c, priebeh teploty podzemnej vody
Fig. 5a Development of groundwater level in the given object, 5b, development of groundwater level in the specified
monthly kvantil, 5c, development of groundwater level temperature

ZÁVER
Tieto operatívne údaje na stránke SHMÚ poskytujú nielen informáciu o aktuálnom stave hladín podzemnej vody
a výdatnosti prameňov, ale aj priebežné zhodnotenie výskytu sucha v podzemnej vode. Slúžiť má nielen pre
laickú verejnosť, ale aj odborníkom pre prípravu následných opatrení pri indikácii prvotných príznakov výskytu
sucha. Našim cieľom je prostredníctvom rozširovania siete tohto operatívneho monitoringu v rámci celého
územia Slovenska poskytovať aktuálne a presné údaje o stave podzemných vôd na Slovensku.
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25 ROKOV OD PREHRADENIA TOKU DUNAJA − ZMENA REŽIMU
PODZEMNEJ VODY
25 YEARS FROM DAMMING OF DUNAJ RIVER – CHANGE OF GROUNDWATER REGIME
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ABSTRACT
Groundwater represents the most important source of drinking water resources in Slovakia. They represent one
of the basic components of ecosystems and condition the level of economic development of the society and the
living standard of the Slovak population. At the end of last year (2017) was 25 years from damming the Danube
river and the VDG started operating. The contribution evaluates the territory of Žitný ostrov and the territory on
the right side of the Danube in two periods, before the fill water (1967 − 1987) and after filling (1994 − 2017).
ÚVOD
Podzemnej vode na území SR je venovaná mimoriadna pozornosť z dôvodu jej využívania ako hlavného zdroja
pitnej vody. Práve podzemná voda predstavuje neoceniteľný, dostupný a z kvantitatívneho, kvalitatívneho aj
ekonomického hľadiska najvhodnejší zdroj pitnej vody. Napriek priaznivým hydrogeologickým podmienkam
pre tvorbu, obeh a akumuláciu podzemných vôd, ich nevýhodou je ich nerovnomerné rozloženie.
Najvýznamnejšie využiteľné množstvá podzemných vôd sa nachádzajú v západoslovenskom regióne (56 %),
v stredoslovenskom regióne (27 %), vo východoslovenskom regióne boli evidované podstatne nižšie
dokumentované využiteľné množstvá podzemných vôd (17 %). Najväčšie množstvo podzemných vôd je viazané
na kvartérne sedimenty oblasti Dunaja s vodohospodársky najvýznamnejšou oblasťou v strednej Európe –
Žitným ostrovom (vrátane pravej strany Dunaja).
CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
Do hodnotenia je zahrnuté územie Žitného ostrova a územie na pravej strane Dunaja. Žitný ostrov predstavuje
územie ohraničené Malým Dunajom a starým korytom toku Dunaja. V oblasti Žitného ostrova je vybudovaná
špecifická sieť kanálov. Prietoky do Malého Dunaja sú regulované zátvorným objektom na ľavom brehu Dunaja.
Na území Žitného ostrova priaznivé hydrologické podmienky (prítomnosť rieky Dunaj) a geologicko-tektonické
podmienky (poklesový charakter územia, rádovo menej priepustné podložné neogénne sedimenty) vytvorili
rozsiahlu vnútrozemskú deltu naplnenú podzemnou vodou. Toto plošne rozsiahle teleso dosahuje hrúbku 10 m 
15 m v oblasti Bratislavy, smerom na juh a juhovýchod postupne narastá na približne 200 m (oblasť Šamorína)
až maximálne 400 m (oblasť Gabčíkova). Územie je celoročne ovplyvnené infiltráciou vôd z Dunaja do
zvodneného kolektora, kde sa podzemné vody formujú a akumulujú. Hydrogeologické pomery sú
charakteristické veľkými hrúbkami zvodnených štrkopiesčitých sedimentov kvartéru − vrchný pliocén.
Zvodnené kolektory vykazujú veľmi vysokú prietočnosť s medzizrnovou priepustnosťou a voľnú hladinu
podzemnej vody. V závislosti od zrnitostného zloženia a podielu piesčitej frakcie sa koeficienty filtrácie
pohybujú rádovo od 10-2 m.s-1 do 10-6 m.s-1. Smer prúdenia podzemnej vody je generálne zo západu na východ,
v smere toku Dunaja a od Dunaja do okolitého horninového prostredia. Rieka Dunaj je tak zdrojom neustáleho
dopĺňania zásob podzemnej vody, voda infiltruje do horninového prostredia celoročne, za všetkých vodných
stavov, mení sa len jej množstvo.
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Na pravej strane Dunaja ide z geologického hľadiska o mladú tektonickú depresiu vyplnenú dunajskými
štrkopiesčitými sedimentmi kvartérneho veku. Oblasť je celoročne ovplyvnená infiltráciou vôd z Dunaja do
zvodneného kolektora. Hrúbka štrkopiesčitých sedimentov sa v hodnotenom území zväčšuje smerom na juh –
juhovýchod, najmenšie mocnosti kvartéru sú v oblasti Petržalky (približne 15 m) najväčšie v Čunove (približne
100 m). Podložie kvartéru je v hodnotenej oblasti tvorené neogénnymi sedimentmi, generálny smer prúdenia
podzemnej vody je SV–JZ.
VYUŽITELNÉ MNOŽSTVO PODZEMNEJ VODY ŽITNÉHO OSTROVA A PRAVEJ STRANY
DUNAJA
Hodnotenie pokrýva územie zahrňujúce hydrogeologické rajóny Q 051 Kvartér západného okraja Podunajskej
roviny a Q 052 Kvartér juhozápadnej časti Podunajskej roviny
Sumárne využiteľné množstvo podzemnej vody v roku 2017 bolo pre oba rajóny vyčíslené na 22 560 l.s-1 (z toho
vyše 1424 l.s-1 schválené v A kategórii a viac ako 4853 l.s-1 schválené v B kategórii), čo predstavuje takmer
jednu tretinu celkového využiteľného množstva podzemnej vody v Slovenskej republike (obr. 1).

Obr. 1 Prehľad využiteľných množstiev podzemných vôd
Fig. 1 Overview of usable quantities of groundwater

Celkový odber podzemnej vody z oboch rajónov dosiahol v roku 2017 takmer 4202,0 l.s-1, čo predstavuje 18,6 %
dokumentovaných využiteľných množstiev. Hlavná časť odberov (viac ako 67 %) sa využíva pre zásobovanie
obyvateľstva pitnou vodou formou verejných vodovodov. Najväčšie odbery pre pitné účely sú z veľkozdrojov
Karlova Ves – Sihoť (361,3 l.s-1), Petržalka – Pečniansky les (243,1 l.s-1), Rusovce – Ostrovné lúčky
(665,5 l.s-1), Gabčíkovo (498,7 l.s-1), Šamorín (319 l.s-1), Jelka (412,4 l.s-1).
Ako ukazuje vývoj využívania podzemnej vody v rokoch 1989 – 2017, podľa účelu využívania (obr. 2) po roku
1990 nastal, uplatňovaním ekonomických opatrení pre odberateľov, ktoré súviseli so zvýšením ceny vody,
zavedením povinného merania spotreby vody u maloodberateľov, transformáciou podnikov, všeobecný pokles
odberov podzemnej vody. Najvýraznejšie sa to prejavilo v odberoch pre potravinársky priemysel (pokles
o 87 %) a pre verejné vodovody (pokles o 44,7 %), naopak vzostup zaznamenala rastlinná výroba a závlahy
(viac ako 5 násobok).
SHMÚ v rámci štátnej hydrologickej siete monitoruje v predmetnom území 250 monitorovacích objektov, z toho
220 s hodinovým krokom merania. Zvyšok objektov je monitorovaný s týždenným krokom merania (obr. 3).
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Obr. 2 Vývoj využívania podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch 51 a 52
Fig. 2 Development of use groundwater in hydrogeological units 51 and 52

Obr. 3 Mapa hodnotených monitorovacích objektov
Fig. 3 Map of evaluated monitoring objects

HODNOTENIE REŽIMU PODZEMNEJ VODY
Koncom minulého roka uplynulo 25 rokov od prehradenia toku Dunaja a spustenia prevádzky vodného diela
Gabčíkovo (ďalej len VDG). Tento akt vyvolal zmeny, z ktorých niektoré sú súčasťou tejto prezentácie. Pri
hodnotení režimových zmien podzemnej vody sa vychádzalo z porovnania štatistických údajov obdobia 1994 
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2017 (po napustení VDG a ustálení hladiny podzemnej vody) so štatistickými údajmi obdobia 1967  1987,
ktoré charakterizuje neovplyvnené obdobie pred napustením VDG.
Pre znázornenie smerov prúdenia pri rôznych výškach hladiny podzemnej vody boli zostrojené hydroizohypsy
hladiny podzemnej vody pri vysokých (rok 2010) a nízkych stavoch (rok 2017) za obdobie po napustení VDG.
Výškový rozdiel hladiny podzemnej vody v predmetnom území predstavuje na Žitnom ostrove 23 m (obr. 4).

Obr. 4 Hydroizohypsy hladiny podzemnej vody pri vysokých a nízkych ročných stavoch
Fig. 4 Groundwater level contour at high and low annual condition

Vplyvom prehradenia toku Dunaja došlo na väčšine hodnoteného územia k zmene režimu podzemnej vody. Pre
znázornenie týchto zmien sme využili rozdiely maximálnych a minimálnych hladín za obdobie pred napustením
VDG (1967 − 1987) a za obdobie po napustení VDG (1994 − 2017).
Maximálne hodnoty hladiny podzemnej vody boli počas obdobia po napustení VDG na prevažnej väčšine
záujmového územia vyššie ako maximálne hodnoty namerané počas obdobia 1967 − 1987 (maximálne + 17 cm).
Najvýraznejšie sa pokles prejavil popri prívodnom kanáli, na pravej strane Dunaja v oblasti Rusoviec a Čunova.
Poklesy maximálnych hladín sú badateľné aj na hornom ŽO a pri Komárne. Na pravej strane Dunaja prevažoval
pokles do 100 cm. Najväčšie poklesy maximálnych stavov môžeme sledovať v blízkosti zdrže, prívodného
kanála a ramennej sústavy, kde poklesy dosiahli až takmer 260 cm. Na ostatnom území pokles resp. vzostup
neprekročil 50 cm (obr. 5).
Na pravej strane Dunaja a v najvrchnejšej časti Žitného Ostrova boli vplyvom prehradenia toku Dunaja výrazne
vyššie priemerné stavy za obdobie 1994 − 2017 oproti hodnotám nameraným počas obdobia 1967 − 1987 (o +80
až +150 cm, ojedinele až +184 cm). Nepatrný vzostup minimálnych stavov je zaznamenaný aj v centrálnej časti
dolného ŽO (do +30 cm). Výrazné poklesy sa najviac prejavili popri prívodnom a odpadovom kanáli (do -80 cm,
ojedinele až -174 cm). Na zvyšnom území Žitného Ostrova sa priemerné hladiny pohybovali od -20 cm do +
20 cm (obr. 6).
Na zmeny režimu poukazuje aj rozkyv hladiny podzemnej vody. Vzťah Dunaja a hladiny podzemnej vody
dokumentuje suma týždenných rozkyvov − suma absolútnych hodnôt týždenných rozkyvov. Ich suma za
obdobie znázorňuje oblasti so zvýšeným, resp. so zníženým pohybom hladiny podzemnej vody. K utlmeniu
rozkyvu hladiny podzemnej vody došlo na pravej strane Dunaja, pozdĺž Dunaja, prakticky od Bratislavy až po
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Gabčíkovo (najviac v oblasti Čunova, Rusoviec, Bodíkov a Gabčíkova). Nepatrný pokles bol zaznamenaný aj
v centrálnej časti ŽO. Naopak k zvýšeniu rozkolísanosti došlo pozdĺž odpadového kanála a popri Dunaji
prakticky po Čičov, pričom plocha územia s útlmom hladín je väčšia ako plocha územia s nárastom rozkyvov.

Obr. 5 Rozdiely maximálnych hladín medzi obdobiami (1994 − 2017) a (1967 − 1987)
Fig. 5 Groundwater maximum level differences between periods (1994 − 2017) and (1967 − 1987)

Obr. 6 Rozdiely priemerných hladín medzi obdobiami (1994 − 2017) a (1967 − 1987)
Fig. 6 Groundwater average level differences between periods (1994 − 2017) and (1967 − 1987)
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Na ostatnom území sú vzostupy alebo poklesy priemerných ročných súm málo výrazné a nemožno ich
jednoznačne pripísať vplyvu vodného diela (obr. 7).

Obr. 7 Rozdiely súm týždenných rozkyvov medzi obdobiami (1997 − 2017) a (1967 − 1987)
Fig. 7 Differences of total weekly fluctuations between periods (1997 − 2017) and (1967 − 1987)

Obr. 8 Lineárny trend v priečnom profile horného Žitného ostrova
Fig. 8 Linear trend in the transverse profile of the upper part of Žitný ostrov island
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Trendy hladiny podzemnej vody sú spracované z objektov v dvoch profiloch (v oblasti horného ŽO a v strednej
časti ŽO obr. 8, obr. 9) jednak za obdobie 1965 − 1987 a za obdobie prevádzky (1994 − 2017). Pred
vybudovaním VDG pretrvávali poklesové trendy na všetkých objektoch: najvýraznejšie v hornej časti
záujmového územia popri Dunaji – pravá strana, Podunajské Biskupice, Kalinkovo; smerom po toku Dunaja sa
pokles zmenšoval, v okolí Sapu a Medveďova boli poklesy už len mierne. Po začatí prevádzky sa charakter
trendov zmenil na vzostupný; tento vzostup bol prvých päť rokov najvýraznejší práve v hornej časti VD nad
zdržou a popri nej, iba v okolí odpadového kanála pokles pokračoval naďalej, v okolí Sapu sa dokonca zväčšil.
Postupom času sa charakter trendov na celom území začal meniť na poklesový. Evidentné je zmiernenie poklesu.
Zaujímavý je pokles hladiny v oblasti Šamorína, kde sa hladina po výraznom vzostupe na začiatku prevádzky
VDG dostáva neustálym poklesávaním (takmer 2,0 m) už takmer na úroveň hladiny pred začiatkom prevádzky,
resp. už priamo na úroveň hladiny v polovici 80. rokov. V posledných rokoch však badať v tejto oblasti
zastavenie poklesu.

Obr. 9 Lineárny trend v priečnom profile strednej časti Žitného ostrova
Fig. 9 Linear trend in the transverse profile of the middle part of Žitný ostrov island

ZÁVER
Žitný ostrov predstavuje nádrž statických podzemných vôd s akumuláciou vyše 15.109 m3 pomerne kvalitnej
podzemnej vody. Dunaj ako dominantný fenomén tejto oblasti podmieňuje výšku hladiny podzemnej vody a tým
zároveň aj zásoby podzemnej vody v tejto oblasti. Prehradením toku Dunaja sa stlmili extrémy hladiny
podzemnej vody. V oblasti prívodného kanála nastal vzostup hladiny podzemnej vody, v blízkosti odpadového
kanála nastal naopak pokles. Hladina podzemnej vody po počiatočnom vzostupe, po prehradení toku vytrvalo
poklesáva. Situácia v oblasti Šamorína sa po počiatočnom výraznom vzostupe dostáva neustálym poklesávaním
hladiny až takmer na úroveň pred napustením, pričom pokles sa v posledných rokoch zastavil. Z hľadiska
významnosti zmien režimu podzemnej vody, z pohľadu kvantitatívneho hodnotenia podzemných vôd, možno
považovať vybudovanie vodného diela Gabčíkovo za prínos.
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ABSTRACT
At present, in many regions of the world, we note examples of significant problems in water supply and
management (World Water Assessment Programme, 2009). Many regions have serious problems with supplying the
population with good quality drinking water. An additional challenge is to meet the water demand of growing
agriculture and industry. The consequence of the growing demand for water is the depletion of resources and
their quality degradation, often leading to local water crises and even ecological catastrophes (Olkers, Hering &
Zhu, 2011; Welch, 2018; Hrkal, 2017).

The causes of local water crises are varied and depend on the degree of development of the region. In addition to
natural conditions (scarcity of water resources, climate change), the emergence of water crises is directly related
to poor water management, irrational agriculture and also the production of biofuels. In developing countries,
additional causes of such crises are also uncontrolled population growth, urbanization, political instability and
poor education (Hrkal, 2017).
Author presents examples of regional (in the scale of the country) and local (in the scale of the city) water crises.
Particular attention was paid to the use of water in agriculture (FAO, 2009; FAO&WWC, 2015), in the context
of the so-called water footprint and virtual water (Allan, 1997; Hoekstra & Hung, 2002; Zimmer & Renault, 2003;
Hoekstra & Chapagain A, 2008; Chapagain & Hoekstra, 2011; Chartles & Sood, 2013). Examples of both irrational
water management and examples of excellent, modern water management and water supply systems are
presented (Hazony, 2015; PUB Singapore’s Water National Water Agency, 2018) .
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VPLYV ZRÁŽOK NA VÝVOJ AKTIVITY ZOSUVU VO SVÄTOM ANTONE
THE IMPACT OF THE PRECIPITATION ON DEVELOPMENT OF LANDSLIDE IN SVÄTY ANTON
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ABSTRAKT
Po výdatných zrážkových úhrnoch z roku 2010, došlo k aktivizácií viacerých svahových deformácií na území
Slovenska. Do tejto skupiny zosuvov zaraďujeme i zosuv vo Sv. Antone (okres Banská Štiavnica), kde vplyvom
nevhodných antropogénnych zásahov (úprava svahu pre futbalové ihrisko) s kombináciou klimatických
podmienok došlo k aktivizácií zosuvu. Z celkovej rozlohy obce, približne 22,42 km², svahové deformácie
zaberajú plochu 4,42 km², čo predstavuje približne 20% (Rusnák et al., 2016). Problematika výskytu
geodynamických javov je v danom regióne viac než aktuálna, čo naznačuje aj nedávna minulosť počas ktorej, sa
pri rozširovaní a budovaní obytných domov reaktivizovali staré zosuvy a následné sanačné opatrenia si vyžiadali
vysoké finančné prostriedky.
Geologickú stavbu širšieho okolia zosuvu budujú intruzívne vulkanické komplexy Štiavnických vrchov (Vass et
al., 1988). Skúmané územie zaraďujeme do skupiny Neogénnych vulkanitov, do subregiónu efuzívnych
a vulkanoklastických hornín. Z hľadiska inžinierskogeologickej rajonizácie, územie zaraďujeme do rajónu
efuzívnych hornín (Hrašna, Klukanová, 2002). Dĺžka svahovej deformácie je približne 130 m, šírka 90 m,
prevýšenie medzi najnižším a najvyšším bodom je 18 m, generálny sklon svahu je 9°. Svahová deformácia má
výraznú polkruhovú odlučnú hranu zaberajúcu časť futbalového ihriska s výškovým rozdielom medzi
zosúvajúcou a stabilnou časťou do 30 cm. Akumulačná časť spôsobila uzavretie odvodňovacieho rigola pozdĺž
cesty.
Podstatná časť telesa zosuvu je budovaná siltom piečitým triedy F3 (MS) a vrstvou vysokoplastického ílu triedy
F8 (CH). Na rozhraní týchto dvoch litologických vrstiev, v hĺbke približne 10 m prebieha šmyková plocha
(Laurenčík, 2015). Vrchnú časť telesa zosuvu prevažne tvorí navážka, ktorá mala slúžiť pre zarovnanie terénu,
ktorý sa mal využiť ako plocha pre miestne futbalové ihrisko. Pre monitorovania svahovej deformácie bola
použitá technológia GNSS, ktorá sa vyznačuje vysokou presnosťou a nenáročnosťou merania priamo v teréne.
Pre účely monitorovania bol použitý rover R4 od spoločnosti TRIMBLE 5800. Samotné meranie prebiehalo
v režime fast-static s dobou observácie 30 minút na každom monitorovanom bode. Pre objektívne zhodnotenie
aktivity svahovej deformácie bolo v telese zosuvu rozmiestnených 5 monitorovaných bodov (body B.1 a B.2
v odlučnej hrane, bod B.3 v transportačnej časti a body B.4 a B.5 v akumulačnej časti). Monitorovanie zosuvu
prebiehalo v 3 etapách (1. etapa od 14. 11. 2013 do 27. 5. 2014; 2. etapa od 27. 5. 2014 do 12. 11. 2014; 3. etapa
12. 11. 2014 do 30. 3. 2015). Pre identifikáciu zosuvného efektu vzhľadom na klimatické faktory bola použitá
meteorologická stanica SHMÚ (Banská Štiavnica). Dostupné dáta z meteorologickej stanice boli spracované do
dlhodobého mesačného priemeru od roku 1935 po rok 2015.
Výsledky poukázali, že počas 2. etapy monitorovania, mesačné úhrny zrážok za mesiace júl – o 175 %, august –
o 203 %, september – o 198 % (2014), výrazne prekročili dlhodobé mesačné priemery, čo sa odrazilo na
zvýšenej aktivite zosuvu. Počas tejto etapy rýchlosť zosúvania na monitorovanom bode B.4 dosiahla hodnotu až
60.82 mm.rok¯¹.
Tak ako je to v mnohých prípadoch významných zosuvoch na Slovensku (napríklad zosuv v Šenkviciach
(Rusnáková et al., 2016), zosuv v Ľubietovej (Greif, Vlčko, 2012), alebo zosuv na Hodrušskom tajchu (Bednarik
et al., 2018), tak i v prípade zosuvu vo Sv. Antone môžeme za hlavný spúšťač označiť zrážky. Na základe
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výsledkov dosiahnutých z GNSS monitorovania svahovej deformácie v katastri obce Sv. Anton počas v obdobia
od 14. 11. 2013 do 30. 3. 2015 svahová deformácia vykázala pohyb, ktorý môžeme klasifikovať ako extrémne
pomaly s rýchlosťou pohybu do 61 mm.rok-1. Ako spúšťací efekt môžeme charakterizovať klimatické
podmienky s kombináciou nevhodného antropogénneho zásahu do prostredia, čo sa preukázalo na výsledkoch
merania najmä počas 2. monitorovanej etapy.
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ABSTRAKT

Parma je mesto v severnom talianskom regióne Emilia-Romagna ležiace na Pádskej nížine. Približne 15 km
južne od mesta sa rozprestiera pohorie Apeniny, ktoré tvorí južnú hranicu Pádskej nížiny. V rámci vzájomnej
spolupráce Katedry hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a Univerzity v Parme, bola na jeseň
v roku 2017 realizovaná spolupráca na dvoch lokalitách s rôznou problematikou.
Prvá z lokalít sa nachádza priamo v meste Parma, kde sa v období september 2016 – august 2019 realizuje
európsky projekt Interreg – AMIIGA s názvom Posúdenie prírodnej atenuácie ako možnej sanačnej metódy
(Assessment of natural attenuation potential as a remediation option). Podzemná voda na území mesta je
znečistená chlórovanými uhľovodíkmi. Cieľom projektu je v rámci monitorovacích meraní a vzorkovaní
podzemnej vody zhodnotiť prírodnú atenuáciu na území mesta. Z geologického hľadiska je podložie mesta
tvorené kvartérnymi fluviálnymi sedimentmi riek Parma, Taro, Enza a Baganza, reprezentované najmä
štrkovými a piesčitými sedimentmi. Z hydrogeologického hľadiska je v okolí Parmy typický mnohovrstvový
kolektor. Hladinu podzemnej vody možno pozorovať v hĺbke okolo 10 m p.t. Smer prúdenia podzemnej vody je
S – SV. Znečistenie je monitorované v hĺbke 9 – 12 m p.t. Pre pitné účely sa využíva podzemná voda z hĺbky až
36 m. Prostredie je znečistené chlórovanými uhľovodíkmi (PCE), aromatickými uhľovodíkmi (BTEX).
V monitorovanom území boli v rokoch 2005 – 2015 namerané prekračujúce hodnoty PCE v rozmedzí od 0,16 –
24,48 µg/l. Podľa zákona je limitná hodnota pre PCE 1,1 µg/l (DIRETTIVA 98/83/CE DEL CONSIGLIO del 3
novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano) (www.intereg-central.eu, 2018).
Celkovým cieľom projektu je identifikovať znečistenie, stanoviť veľkosť kontaminačného mraku, identifikovať
šírenie sa znečistenia a zistiť možnosť využitia prírodnej atenuácie v prostredí. V rámci spoločných prác boli
realizované odbery vzoriek v decembri 2017 na 6 lokalitách. Vzorky podzemnej vody sa odoberali bajlerom
a ponorným čerpadlom a boli odoberané pre rôzny druh laboratórnych analýz.
Druhá lokalita s názvom Case Pennetta sa nachádza v Severných Apeninách v podskupine ToskánskoEmiliánske Apeniny, v provincii Parma (35 km vzdialená od mesta), obci Solignano (Comune di Solignano).
Severné apeninské pásmo je výsledkom dlhodobého tektonického prekrývania dvoch rôznych paleografických
domén: vnútornej jednotky Ligúrie a externej Umbrisko-Marchskej jednotky. Geologická história týchto
tektonických jednotiek je veľmi zložitá (Soldati et al., 2006). Samotný zosuv je súčasťou Ligúrskej jednotky
(vrchná jura – spodný eocén) (Bertolini et al., 2017) a je tvorený flyšovými pieskovcami Arenarie di Scabiazza
a ílovcami. Na predmetnom území sa realizuje hydrogeologický, geofyzikálny a inžinierskogeologický
monitoring zosuvného telesa. Celková rozloha zosuvu Case Pennetta je 34,29 hektárov. Od začiatku 20. storočia
bola oblasť zasiahnutá niekoľkými zosuvmi pôdy, ktoré boli vyvolané zrážkovou činnosťou. Zosuv ohrozoval
cestnú komunikáciu, mosty a železničnú trať na trase Parma – La Spezia. Zosuvné teleso bolo stabilizované no
v roku 1992 sa v dôsledku zrážkovej činnosti reaktivizoval a následne stabilizoval. V roku 1997 bol historický
zosuv reaktivizovaný. Spúšťačom zosuvných pohybov boli zrážky. Zosuv bol 1000 m dlhý a 150 m široký.
V októbri a novembri v roku 2000 boli pozorované prvé náznaky pohybu na zosuve, ktoré predchádzali
opätovnému reaktivizovaniu zosuvu v apríli v roku 2001 (www.geo.regione.emilia-romagna.it, 2018). Touto
svahovou deformáciou bola zničená železničná trať a steny okolitých budov boli popraskané. Odhaduje sa pohyb
hmoty po šmykovej ploche okolo 1 – 2 miliónov m3 zeminy. V súčasnosti je zosuv s dĺžkou 1600 m a šírkou
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130 m stabilizovaný (Quagliarini et al., 2018). Na hydrogeologický monitoring sa využíva 6 piezometrov – dva
nad telesom zosuvu, jeden v odlučných trhlinách a tri v odlúčenej hrane zosuvu. V rámci in-situ meraní bola
meraná hladina podzemnej vody a stiahnuté dáta o hladine podzemnej vody a teploty vody z datalogerov.
Taktiež bola odoberaná zrážková voda zo zrážkomerov. Merania a odber zrážkovej vody boli realizované v
intervale raz za mesiac. Počas terénnych meraní bol poškodený jeden z piezometrov. Pravdepodobná svahová
aktivita spôsobila pokrivenie piezometra. Odobraté vzorky zo zrážkomerov sa vyhodnocovali v laboratóriu, kde
boli spravené izotopové analýzy na δ18 O a δ2 H.
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Ivan Dostal − Jaroslav Buša
Univerzita Komenského v Bratislave Slovenská republika, mala26@uniba.sk

ABSTRAKT
Príspevok sa zaoberá svahovou deformáciou, ktorá sa nachádza v katastri obce Ruská Nová Ves nachádzajúcej
sa na východnom Slovensku asi 4 km od krajského mesta Prešov. Ide o pomerne veľký plošný zosuv, ktorý sa
aktivizoval po výdatných zrážkach v roku 2010. Pravdepodobnou príčinou aktivácie svahovej deformácie bolo
prevlhčenie kvartérnych ílovitoštrkovitých sedimentov a následné prevlhčenie neogénnych ílov, nachádzajúcich
sa v podloží. S prevlhčením je spojená značná degradácia ich šmykových parametrov.
Cieľom príspevku je zhodnotenie inžinierskogeologický pomerov záujmovej lokality a následné posúdenie
vplyvu vody na tieto pomery v kontexte zhoršenia stabilitných. . Pre potreby naplnenia tohto cieľa boli odobraté
a zdokumentovane vrtné jadrá 2 novovzniknutých vrtov. Boli tiež odobraté vzorky zemín, ktoré boli určené na
laboratórne testovanie. Laboratórne práce pozostávali zo zisťovania základných fyzikálnych charakteristík
potrebných na zatriedenie zemín podľa príslušnej normy. Šmykové parametre zemín boli zisťované na
krabicovom šmykovom prístroji od firmy Tecnotest. Súčasťou prieskumu bol aj monitoring, v rámci ktorého boli
vykonávané inklinometrické merania a merania hĺbky hladiny podzemnej vody. Namerané dáta boli
vyhodnotené a na základe zistených informácií bola matematicky namodelovaná samotná svahová deformácia.
Posúdenie stability prebehlo v prostredí programu GEO 5. Záver príspevku sa venuje aj ideovému návrhu
sanačných opatrení na tejto svahovej deformácii.
Tento príspevok vznikol vďaka podpore projektu APPV 0129/12 a projektu VEGA 1/0559/17.
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ABSTRAKT
Výzkum využití geotermální energie na Litoměřicku navazuje na předchozí práce, zejména Myslila, v jejichž
rámci byl v roce 2006 vybudován geotermální průzkumný vrt PVGT-LT1 hluboký 2111 m. Projekt RINGEN
byl připraven za účinné podpory města Litoměřice, a je řešen v letech 2017 − 2020. Je zaměřen především na
vytvoření odborného zázemí pro výzkum efektivního využívání hlubinné geotermální energie, jako významného
zdroje obnovitelné energie. Výzkumná infrastruktura RINGEN je koncipována také jako jeden z uzlových bodů
evropské sítě geotermálních testovacích lokalit. Webová stránka projektu je www.rin-gen.cz, kde je řada dalších
informací.
Výzkumná infrastruktura zahrnuje zejména vybudování specializovaného geotermálního centra v lokalitě
Litoměřice, ve kterém budou soustředěny klíčové vybavení, technologie a zázemí pro výzkumné týmy
7 partnerů, jež tvoří 3 univerzity, 3 ústavy Akademie věd a Česká geologická služba, dodatečně se k projektu
připojili další dva univerzitní partneři. Objekt GTE centra byl navržen tak, aby poskytl potřebné zázemí
v podobě jednotlivých laboratoří a technických místností, a rovněž dostatečně velké prostory pro uskladnění
větší mobilní techniky, nářadí a geologických vzorků. Centrum v současné době vzniká přestavbou současné
skladovací haly, která v dřívějších dobách sloužila Armádě ČR. Dokončení stavby se očekává na jaře 2019,
a Centrum by mělo sloužit nejširší odborné veřejnosti, jako výzkumná základna, prostor pro semináře a další
odborná jednání a setkávání.
Pro účely řešení projektu byl vytvořen široký tým z mnoha odborníků různých geologických oborů. Nositelem
projektu je Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta (PřF UK), dalšími partnery jsou Geofyzikální ústav AV,
v. v. i., Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. (ÚGN), Ústav struktury a mechaniky hornin, v. v. i. (ÚSMH), Česká
geologická služba (ČGS), Technická univerzita Liberec − Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie
a inovace (TUL) a České vysoké učení technické − Centrum experimentální geotechniky (ČVUT). Dodatečně se
k projektu připojili Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem a Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava.
Součástí projektu jsou i špičkoví odborníci na danou problematiku z několika zemí EU, kteří projektu zajišťují
nezbytný mezinárodní rozměr, spolupráci s předními geotermálními výzkumnými týmy v zahraničí
a mezinárodní vědeckou excelenci. Pro projekt je klíčová dlouhodobá spolupráce s městem Litoměřice, které se
profiluje jako město zaměřené na rozvoj udržitelné energetiky, chce se stát nízkoemisním městem, a geotermální
projekt je součástí strategických cílů města.
Součástí výzkumné infrastruktury bude postupně budovaná unikátní lokální monitorovací síť, která zahrnuje jak
povrchové seismometry a dilatometry, tak podpovrchové stanice v různých hloubkách. Výzkumná činnost je
založena na rozvoji a testování metod pro ocenění energetického potenciálu hlubinného tepla, technologií
stimulace propustnosti hornin pro tvorbu podzemních geotermálních EGS výměníků a metod pro seismické
monitorování. Výsledky výzkumu budou široce využitelné v aplikační sféře, neboť přispějí k efektivnější,
bezpečnější a rutinní těžbě geotermální energie a umožní snížení nákladů na vlastní vrtné práce, zvýšení
energetického výkonu geotermálních zdrojů a eliminaci potenciálních negativních efektů těžby zemského tepla,
42

jež se mohou projevovat seismickými otřesy na zemském povrchu. Očekáváme, že dosažené výsledky budou
využitelné také v dalších stavebních a energetických oborech, jako je podzemní stavitelství nebo těžba
uhlovodíků.
Vědecká část projektu se skládá ze 4 výzkumných programů:



Tepelný tok a teplotní podmínky v zemské kůře (zpřesnění a optimalizace technik pro teplotní karotáž
a dlouhodobý teplotní monitoring, zvýšení úrovně znalostí o tepelném toku, teplotních podmínkách
v zemské kůře, a o tepelných vlastnostech hornin).
Indukovaná seismicita a tektonické napětí (optimalizace využití seismického monitorování pro získání
údajů o průběhu stimulace hornin, zjištění deformačního chování horninového masivu v důsledku
stimulace).



Hydrogeologie, hydrochemie a termohydraulické modelování (optimalizace hydraulických výzkumných
metod pro získání údajů o hydrofyzikálních parametrech hornin tepelného výměníku, optimalizace
provozu výměníku a identifikace rizik na základě výzkumu interakce voda − hornina, chemického
a izotopového složení podzemních vod, a vývoj a experimentální ověření termohydraulických
numerických modelů).



Geologie zájmové oblasti (charakterizace geologie v zájmové oblasti geotermálního zdroje
v Litoměřicích, výzkum horninového materiálu geotermálního výměníku).

Třetí výzkumný program je speciálně zaměřen na řešení hydrogeologických otázek souvisejících s výzkumem
a využíváním geotermální energie. Z největší části je pokrýván odborníky z České geologické služby. Skládá se
ze 3 výzkumných sekcí:
1. Hydrogeologie a hydraulika (hydrogeologické mapování blízkého okolí, návrh monitorovacího systému
podzemních vod, různé typy hydrodynamických zkoušek v dostupných mělkých a středně hlubokých
vrtech, které jsou určeny pro instalaci seismometrů, speciální tlakové zkoušky v málo propustných
horninách krystalinika, laboratorní testy filtračních charakteristik hornin a interakce hornin s vodou).
2. Hydrogeochemie (výzkum a modelování procesů chemické interakce hornin s vodou s ohledem na
rozpouštění termodynamicky nestabilních a usazování stabilních minerálů v důsledku změn tlaku
a teploty, složení podzemní vody hlubinného proudění v krystaliniku, aplikace geochronologických
metod a výzkum izotopického složení podzemních vod, jejich stáří a původu).
3. Termohydraulické modelování (kalibrace a experimentální ověření tepelně hydraulických modelů,
vývoj matematických modelů pro optimalizaci využívání geotermální energie v horninách
s mikroporézní a puklinovou strukturou, ověření možností modelování dynamické stimulace
horninového masivu a účinnosti tepelného výměníku, modelování deformace horninového prostředí
a souvisejících změn propustnosti v důsledku hydraulické stimulace s využitím dat ze zahraničních EGS
projektů).
Na realizovaný projekt RINGEN by měly do budoucna navazovat další výzkumné projekty financované
z různých národních a mezinárodních výzkumných programů, z nichž by měly být zajištěny další výzkumné
práce a také realizovány vlastní hluboké exploatační vrty a tepelný výměník v hloubkách kolem 5000 m.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek
vznikl
v rámci
projektu
„Modernizace
výzkumné
infrastruktury
RINGEN+“
č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001792, spolufinancovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
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ABSTRAKT
Výskum transportu tepla je v súčasnosti predmetom záujmu mnohých vedných disciplín. Vyplýva to
z praktického dosahu na riešenie problémov súvisiacich s využívaním geotermálnej energie a stanovením
teplotných parametrov dôležitých pri dimenzovaní tepelných čerpadiel. Prostredníctvom skúmania tepla je tiež
možné kvantifikovanie parametrov prostredia, čim je umožnené objasniť a bližšie porozumieť mnohým
prírodným procesom.
Transport tepla je jeden zo základných fyzikálnych procesov riadený zákonom zachovania energie. Základnou
súčasťou riešenia transportu tepla sú parametre špecifickej teplotnej vodivosti a špecifickej teplotnej kapacity, na
základe ktorých možno vypočítať vstupné koeficienty. Pre transport tepla sú určujúce nasledovné procesy:
advekcia, disperzia, difúzia a sorpcia. Proces advekcie je definovaný ako prenos látky uskutočňovaný vplyvom
pohybu celého roztoku. Procesy disperzie a difúzie možno charakterizovať ako pohyb látky, resp. tepla vplyvom
gradientu z miest s vyššou koncentráciou do miest s nižšou koncentráciou. Proces sorpcie je definovaný ako
výmena tepla medzi okolitým prostredím a transportným médiom (Zheng et al., 2009).
Transport tepla je možné riešiť analytickými alebo numerickými vzťahmi. Uplatnenie analytických vzťahov je
možné len pre obmedzený počet úloh, kde by študovaná oblasť mala mať jednoduchý tvar, prostredie by malo
byť homogénne a izotropné, prúdenie stacionárne a mali by byť zadefinované jednoduché okrajové podmienky.
Použitie analytických vzťahov je vhodné najmä pri stanovení teplotných parametrov prostredia a pri riešení
interakcií povrchových a podzemných vôd, kde je prirodzené teplo využívané ako indikátor výmeny.
Analytickými metódami tiež možno vypočítať rýchlosť šírenia sa tepla a hĺbkový dosah zmien teplôt na povrchu
(Krčmář et al., 2016).
V komplikovanejších podmienkach je efektívnejšie použiť numerické modelovanie. Pomocou numerických
metód vyjadrených matematickými procesmi je možné simulovať danú situáciu presnejšie a reálnejšie.
Z numerických metód je najčastejšie používaná metóda konečných diferenciácií a metóda konečných prvkov. Pri
modelovaní danej problematiky je nutné zostaviť najskôr hydraulický model prúdenia podzemnej vody, ktorým
je určená plošná distribúcia potenciálov podzemnej vody. Prostredníctvom týchto výsledkov je potom možné
určiť hodnoty vektorov rýchlosti v jednotlivých bodoch. V nadväznosti na hydraulický model je možné následne
zostaviť model transportu tepla.
S neustálym rozvojom výpočtových technológií je čoraz viac možnosti výberu vhodného softvéru pre potreby
modelovania. Z komerčných softvérov je možné použiť napríklad nasledovné:
FEFLOW (Finite Element Subsurface Flow System) – je simulačný systém využívajúci metódu konečných
prvkov. Súčasťou je interaktívne grafické rozhranie, nástroje pre vizualizáciu dát a efektívne numerické
techniky. Predstavuje jeden z najviac presných softvérov pre modelovanie prúdenia podzemnej vody
i transportných procesov v pórovom prostredí v saturovanej i nesaturovanej zóne (Trefry et al., 2007).
GMS (Groundwater Modeling System) – je charakterizovaný skupinou nástrojov pre každú fázu simulácie
prúdenia podzemnej vody. Program podporuje metódu konečných prvkov a aj metódu konečných diferenciácií
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v dvojrozmernom i trojrozmernom zobrazení. Súčasťou programu je MODFLOW 2000, MODPATH,
MT3DMS/RT3D, SEAM 3D, FEMWATER, PEST a SEEP2D.
Groundwater vistas – predstavuje grafické rozhranie pre trojrozmerné modelovanie prúdenia podzemnej vody
a transportu látok, ktorý spája vhodný nástroj pre vizualizáciu s obsiahlymi grafickými analytickými nástrojmi
(Kiptum et al., 2017).
HEATFLOW – SMOKER – je trojrozmerný simulačný kód pracujúci na metóde konečných prvkov riešiaci
prúdenie podzemnej vody, kde je zahrnutý vplyv hustoty a transportné otázky termálnej energie. Model môže
byť použitý pre riešenie jedno-, dvoj- alebo trojrozmerného transportného problému v rámci rozličných
hydrogeologických systémov (Molson et al., 2012).
MODFLOW – predstavuje celosvetovo najpoužívanejší trojrozmerný model prúdenia podzemnej vody. Je
založený na metóde konečných objemov, čo tvorí prechod medzi metódou konečných prvkov a metódou
konečných diferenciácií. Program bol vyvinutý U.S. Geological Survey a prvýkrát bol použitý v roku 1984.
MT3DMS – (A Modular Three – Dimensional Multispecies Transport Model) je definovaný ako modulárny
trojrozmerný transportný model. Tým je umožnené simulovať procesy advekcie, disperzie a chemické reakcie
rozpustených zložiek v podzemnej vode, čo vplýva na transport tepla v zvodnenom prostredí. Program
MT3DSM bol vyvinutý v roku 1990 v S. S. Papadopulos & Associates, Inc. (Zheng et al., 1999).
SEAWAT – je spojená verzia programov MODFLOW a MT3DMS navrhnutá na simulovanie trojrozmerného
prúdenia podzemnej vody a transportných procesov. V rámci programu je zohľadnený efekt zmeny hustoty
vplyvom teploty. Hoci tento program nie je explicitne navrhnutý pre transport tepla, teplota môže byť
simulovaná prostredníctvom vstupných transportných koeficientov (Langevin et al., 2007).
SHEMAT – predstavuje predovšetkým numerické simulácie prúdenia v geotermálnych zvodnencoch. Rieši
neustálené prúdenie podzemnej vody, transportu tepla a chemické interakcie vody a hornín v pórovom prostredí
(Clauser, 2003).
TOUGH2 – numericky simuluje neizotermické viac zložkové a viac fázové prúdenie tekutín v dvoj alebo
trojrozmernom geologickom prostredí s medzizrnovou priepustnosťou alebo puklinami (Pruess, 2004).
POĎAKOVANIE
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ABSTRAKT
Väčšina vyprodukovanej energie je spotrebovaná vo forme tepla. Väčšia časť tejto energie pochádza zo
spaľovania fosílnych palív (uhlie, zemný plyn, ropa), s čím je spojený zvýšený negatívny dopad na životné
prostredie a neustály nárast cien týchto neobnoviteľných zdrojov energie. V poslednej dobe sa budovy stali
ústredným segmentom v oblasti spotreby energie, kde 40% a viac, vo forme elektrickej energie, tepla či chladu
sa používa práve v domácnosti na zabezpečenie pohodlia užívateľov (chladenie, klimatizácia, vykurovanie,
vetranie, osvetlenie, príprava teplej vody a iné (Petráš et al., 2009).
Už od 16. storočia vďaka hlbokým banským dielam bolo známe, že Zem sa stáva teplejšou s rastúcou hĺbkou. Už
v roku 1740, boli vykonané prvé geotermometrické merania vo francúzskych baniach, ktoré postupne preukázali,
že existuje fenomén, dnes známy ako geotermálny gradient. Významné osobnosti, ktoré prispeli k rozvoju tejto
teórie, čo bolo následne základom pre rovnice zaoberajúce sa šírením tepla, boli William Thomson, (neskôr
Lord Kelvin) a J. F. Fourier (Banks, 2012). Fourierov zákon nám hovorí, že ak existuje geotermálny gradient
a ak majú horniny určitú schopnosť viesť teplo, potom musí byť zemské teplo vedené (kondukcia) z vnútra zeme
na povrch.
Zvýšenú teplotu spôsobuje najmä antropogénna činnosť ľudí, keďže zelené plochy (lúka, les, polia) sú nahradené
umelými povrchmi (asfalt, betón, sklo), ktoré omnoho viac zadržiavajú teplo zo slnečného žiarenia a následne ju
uvoľňujú do svojho okolia. Kúrenie, klimatizácia, priemysel a doprava, taktiež významnou mierou zvyšujú
teplotu v mestách. Pri výskume faktorov spôsobujúcich vznik tepelného ostrova je vhodné použiť analytické
a numerické rovnice riešenia transportu tepla s využitím modelovacích nástrojov. Teplo z budov, vyhrievaných
podzemných priestorov a veľkých betónových a asfaltových plôch bolo identifikované ako hlavný zdroj vyššej
teploty podzemnej vody pod oblasťami mesta.
Korelácia je najjednoduchší prípad štatistickej závislosti na stanovenie tesnosti závislosti medzi variabilnými
znakmi alebo vlastnosťami dvoch alebo viacerých veličín. V našej analýze sme použili tzv. jednoduchý
korelačný koeficient podľa Pearsona, ktorý vyjadruje mieru intenzity lineárnej korelácie medzi dvoma
náhodnými veličinami.
Pri korelácii so zmenami hodnôt nezávislej premennej X dochádza k zmenám závislej premennej Y. Ak sa nedá
rozhodne určiť, ktorá premenná je závislá a ktorá nezávislá, ale má zmysel uvažovať o závislosti v oboch
smeroch, jedná sa o obojstrannú závislosť (Herber et al., 1990). Musí však existovať reálna príčinná väzba medzi
znakmi, aby korelačná analýza mala zmysel. Korelačný koeficient môže dosahovať hodnoty od (-1) do (+1).
Hodnota (-1) reprezentuje najvyššiu negatívnu a hodnota (+1) najvyššiu pozitívnu koreláciu. Hodnota (0),
vypovedá o tom, že medzi skúmanými veličinami nie je žiadny vzťah.
Tento príspevok sa zameriava na hlavné mesto Bratislava, kde určuje pomocou monitorovacej siete Slovenského
hydrometeorologického ústavu je možné zistiť teploty pre rôzne časti mesta a rôzne druhy využitia krajiny.
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Hlavnou úlohou bolo porovnať povrchové teploty s teplotami podzemnej vody a analyzovať ich korelačný vzťah
s rôznymi typmi zastavaných oblastí.
Tepelný ostrov (z angl. urban heat island − UHI): Mestské teploty sú zvyčajne, ale nie nevyhnutne zvýšené
v porovnaní s ich vidieckym prostredím. Tento fenomén sa nazýva mestský tepelný ostrov – UHI a existuje tak
nad, ako aj pod zemou. Tieto zóny sú spojené pomocou vodivého transportu tepla. (Benz et al., 2016).
Transport tepla ( z angl. heat transport): Teplo sa v pevných častiach zemského telesa šíri vedením, žiarením,
excitónovým prenosom (pohyb excitónu − kvazičastice v kryštáli s určitým kvaziimpulzom s príslušnou
kinetickou energiou) a v kvapalnom prostredí aj tepelnou konvekciou, čiže prúdením. (Fendek et al., 1999).
Ochrana podzemnej vody (z angl. groundwater protection): Opatrenia zahrňujúce vnútornú ochranu
podzemných vôd pred nevhodným spôsobom ich exploatácie, ich vonkajšiu ochranu pred vplyvmi, ktoré
s vlastnou exploatáciou nesúvisia, ako aj hygienickú ochranu zamedzujúcu kontaminácii podzemných vôd.
(Petro et al., 2008).
Geografický informačný systém (z angl. geographical information system – GIS): Organizovaný súbor
počítačového hardvéru, softvéru a geografických údajov na efektívne získavanie, ukladanie, upravovanie,
obhospodarovanie, analyzovanie a zobrazovanie všetkých foriem geografických informácií. (Petro et al., 2008).
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HYDRAULICKÉ VLASTNOSTI, CHEMICKÉ A IZOTOPICKÉ SLOŽENÍ
PODZEMNÍCH VOD GEOTERMÁLNÍHO VRTU PVGT-LT1
Jaroslav Řihošek – Jiří Burda – Lenka Rukavičková – Jan Holeček – Oldřich Myška – Jan Čuřík
Česká Geologická Služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1; jaroslav.rihosek@geology.cz

ABSTRAKT
Mezi lety 2006 − 2007 byl v Litoměřicích v České Republice vyhlouben průzkumný geotermální vrt PVGT-LT1
o hloubce 2110 m. Účelem hloubení vrtu bylo studium geotermálního potenciálu v prostředí tektonické struktury
Oháreckého riftu. Hlavní cíle projektu byly splněny, když byla v hloubce 2110 m v proterozoických
metamorfovaných břidlicích potvrzena předpokládaná teplota 65 °C a teplotní gradient pro danou lokalitu
33,4 °C.km-1. Nedlouho po vybudování tohoto vrtu došlo k jeho kolapsu. Karotážní měření z r. 2015 prokázaly
průchodnost jen do hloubky 1150 m.
Karotážní měření z r. 2015 zjistilo náhlý nárůst průměrné hodnoty konduktivity vody v úseku od 400 m do 600
m. Zatímco v horní části vrtu se průměrná hodnota konduktivity pohybovala kolem 1,1 mS.cm-1, ve spodní části
vrtu dosahovala hodnot vyšších než 20 mS.cm-1. V publikovaných zprávách k vrtu PVGT-LT1 se nezmiňují
analýzy složení takto mineralizované vody. To nás vede k závěru, že vzorky pro analýzy a geochemické
modelování byly odebírány pouze při ústí vrtu, kde voda neodpovídá svým složením zdroji ve větších
hloubkách.
V rámci projektu výzkumné infrastruktury pro geotermální energii RINGEN bylo v létě 2018 provedeno měření
vrtu kombinovanou sondou YSI EXO1 (teplota, tlak, konduktivita, oxidačně-redukční potenciál) do hloubky
190 m. Měřením bylo zjištěno, že hranice vody se zvýšenou konduktivitou vystoupala do hloubky 110 m od
roku 2015. Po odčerpání cca 200 l vody byly z hloubky 80 m odebrány vzorky vody o konduktivitě 17 mS.cm-1
pro základní analýzu, analýzu vybraných stopových prvků, analýzu stabilních izotopů (H, O, C), stanovení
obsahu tritia a 14C. Byly odebrány také vzorky plynu rozpuštěného ve vodě pro analýzu jeho složení. Po
ukončení čerpání byla do vrtu spuštěna tlaková sonda pro účely provedení stoupací zkoušky. Výsledky analýz
odhalují, že se složení nově odebrané vody výrazně liší od doposud publikovaných výsledků, kdy byly vzorky
odebírány při ústí vrtu. Tento fakt ilustruje nutnost pozorného přístupu při odebírání vzorků vody zvláště
v případě hlubokých vrtů o malé vydatnosti.
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KĽÚČOVÉ SLOVÁ
Rezervoárová konvekcia, Rayleighovo číslo, uklonené teleso, Ďurkovská depresia, Košická kotlina
ABSTRAKT
Na základe geotektocnickej pozície, geotermických príznakov, respektíve realizovanáho stacionárneho
teplotného modelovania predstavuje hydrogeotermálna štruktúra Ďurkovskej depresie globálnu konduktívnu
koncepciu (typ CD) typu orogénneho pásma. Rezervoárové prostredie je viazané na strednotriasové dolomity
a dolomitické brekcie v hydraulickej komunikácii s klastikami karpatu. V nadloží vystupujú predovšetkým
pelitické súvrstvia karpatu, bádenu a sarmatu, so sporadickými polohami tufov respektíve tufitov. Z hľadiska
hydrogeologického režimu je možné hovoriť o uzavretej štruktúre.
Aj napriek súhlasným klasifikačným príznakom je štúdium možnej prítomnosti rezervoárovej konvekcie
nevyhnutné z pohľadu konštrukcie modelov rezervoárovej odozvy voči potenciálnej exploatácii, ako aj
z pohľadu rekonštrukcie geotermického modelu systému. Možnosti rezervoárovej konvekcie sú zároveň
kritickým bodom optimalizácie rezervoárového inžinierstva a trvalo udržateľného rezervoárového manažmentu
v dôsledku možností formovania procesov adiabatického varu, s presahom k zákonitostiam termodynamickej
rovnováhy minerálnych fáz, a teda aj termodynamickej analýzy inkrustačno-korózneho potenciálu
rezervoárového média, ako aj stability voľnej (mobilnej) rezervoárovej fázy.
Princíp analýzy vychádza z modelu ukloneného pórovitého telesa voči horizontálnej rovine, ktorú sme stanovili
v smere Z-V pohľad priebehu generálneho trendu uklonenia tektonických krýh a konštrukcie geotermického
modelu. V princípe štúdia konvekcie bola využitá kombinácia lineárnej stability na základe Rayleighovho čísla,
konvektívneho gradientu, stabilita fázovej a frekvenčnej rovnováhy respektíve geometrie (štruktúry)
konvekčných buniek. Odhad prítomnosti rezervoárovej konvekcie vychádza z iniciálneho, respektíve
prirodzeného stavu rezervoáru (steady-state) bez jeho aktívnej produkcie.
Z aplikácie štúdia vyplýva, že v rezervoári existujú podmienky pre formovanie konvekcie v bazálnej časti so
stropom v hĺbke 2700 m − 3500 m, čo predstavuje spodných 10  50 percent rezervoáru. Hodnota Rayleighovho
čísla v časti, ktorá zodpovedá vyhovujúcim podmienkam konvekcie, dosahuje Ra = 21 − 157. Nakoľko ide
o model ukloneného telesa s nerovnomerným prehrievaním vplyvom tektonickej segmentácie rezervoáru, je
hodnota kritického Rayleighovho čísla posunutá v rozpätí 11 − 62.
Podľa výsledkov interpretácie bolo identifikovaných 5 samostatných konvekčných buniek s jednou, alebo dvoma
rolkami zostupného a vzostupného trendu. Prejavom je možné hovoriť o 2D respektíve 3D konvekcii. Pod
vplyvom nízkych hodnôt Ra je možné vylúčiť oscilačné prejavy, a konvektívne bunky preto charakterizujeme
ako stabilné. Geometricky boli identifikované štruktúry diagonálnej a horizontálnej symetrie S1, S2 a S3,
s tendenciou bifurkácie v oblasti bloku Vyšného Čaju a Ďurkova.
Zóna možnej rezervoárovej konvekcie je viazaná na stredovú, respektíve východnú časť Ďurkovskej depresie.
Z pohľadu podpory konvekcie sú najvhodnejšie podmienky viazané na časti tektonických krýh s úklonom pod
15 stupňov s ohľadom na zvolenú os. Je možné predpokladať, že konvektívne bunky sú izolované a viazané na
jednotlivé tektonické kryhy, bez vzájomnej komunikácie po prítomných zlomových systémoch, a, ako
predpokladáme, ani na križovaní jednotlivých zlomových štruktúr.
Izolované konvekčné bunky s limitovaným vertikálnym dosahom podmieňujú aplikovanie konduktívnych
modelov rezervoárovej odozvy vo vrchných, a technicky zachytených častiach rezervoáru. Pri aplikácii modelov
trvalo udržateľného rezervoárového manažmentu, ako aj pri aplikovaní modelov termodynamickej rovnováhy
minerálnych fáz (napr. multikomponentovou geotermometriou) je ale potrebné zohľadniť možnosti opakovaného
rekalibrácie termodynamickej rovnováhy, rovnako, ako nie je možné absolútne vylúčiť prítomnosť
adiabatického varu v bazálnej časti rezervoáru.
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REALIZÁCIA ŠIROKOPRIEMEROVÝCH VSAKOVACÍCH STUDNÍ
REALIZATION OF WIDE DIAMETER SEEPAGE WELLS
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STAS - stavby a sanácie, s. r. o. Trnava
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ABSTRAKT
V posledných 10-tich rokoch sa neustále zvyšuje potreba riešiť zachytenie zrážkových vôd zo všetkých
nepriepustných plôch, predovšetkým priemyselných objektov, prípadne spevnených plôch, mimo priameho
odvedenia do kanalizačnej siete, jednou vetou povedané: „vrátiť zrážkové vody priamo alebo cez lapoly do
štrkových kolektorov podzemných vôd“.
Západné Slovensko vďaka svojej geologickej stavbe (kvartér a kvartér - neogén) sa priamo ponúkalo k využitiu
takéhoto riešenia. V minulosti sa uplatňovali projektové riešenia na princípe vybudovania prefabrikovaných
alebo monolitických retenčných nádrží a následne vsakovania zadržanej vody do vsakovacích studní
maximálneho priemeru 300 mm, kde vsakovanie je zabezpečené predovšetkým filtračnou časťou výstroja
dostatočnej dĺžky a dostatočným stupňom perforácie. Vzhľadom na rozsah spevnených plôch sme sa stretli aj
s retenčnými nádržami cca 2000 m3, náročnými na financie, čas výstavby a priestor.
Spoločnosť STAS Trnava okrem realizácie rôznych geotechnických technológií ako sú mikropilóty,
širokopriemerové pilóty, injektáže, kotvy, rôzne typy pažení stavebných jám zabezpečuje aj
inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum a samozrejme aj realizáciu studní.
Pri týchto technológiách sa veľmi často objavoval problém s riešením vsakovania zrážkových vôd bez
klasického budovania retenčných nádrží. Z tohto popudu následne došlo k využitiu skúseností a znalostí
z hydrogeológie s využitím geotechnických technológií, v tomto prípade vŕtania širokopriemerových pilót, kde
namiesto zabudovania betónu a oceľovej výstuže sa do vrtu zabuduje výstroj hydrogeologická. Nasadenie
ťažkých vrtných súprav (60 až 90 t) umožňuje realizovať vrty do priemeru 900 – 1200 – 1800 mm do hĺbky cca
40 m. Podľa charakteru geologických vrstiev používame rôzne typy výstroja vsakovacích studní, napr. UGI filtre
do ø 800 mm, polypropylén alebo PVC do ø 500 mm, prípadne studniarske skruže DN 1200 (ø 1000 mm).
Veľmi dobré výsledky na Trnavskej sprašovej pahorkatine dosahujeme práve realizáciou vsakov, kde vytvoríme
zvislý vrt priemeru 1800 mm, v hornej časti cca 10 m prepažený jednopláštovou pažnicou ø 1800 mm. Po
dosiahnutí úrovne piesčito – štrkovej vrstvy (Kolárovská formácia) je vŕtanie priemerom 1800 mm ukončené
a nasleduje budovanie studničných skruží. Prvá skruž zosilnená oceľovým britom sa osadí na vrstvu zvodneného
štrku a vycentruje sa. Nasledujú ďalšie studničné skruže postupne ukladané smerom k ústiu vrtu. K zabezpečeniu
zvislosti sú jednotlivé skruže osadené centrátormi. Medzikružie v hrúbke 300 mm medzi stenou vrtu a vonkajším
plášťom studničných skruží vypĺňame triedeným štrkom frakcie ø 16-32 mm postupne odo dna k ústiu vrtu. Po
dosiahnutí hranice úrovne terénu sa nastaví ďalšia skruž výšky 1,0 m a pomocou vrtnej súpravy a špeciálneho
vrtného náradia – šapy sa začne ťažiť štrk pod oceľovým britom úvodnej skruže. Celá kolóna studničných skruží
postupne klesá pri súčasnom nadstavovaní ďalších skruží výšky 1,0 m.
Zistili sme, že vrstvy štrku znehodnotené nadložnou vstvou ílovitej zeminy (spraše) nepresahuje cca 1,0 m až
1,5 m; čiže minimálne spustenie kolóny studničných skruží musí byť cca 2,0 m do čistých piesčitých štrkov,
pretože celé vsakovanie prebieha dnom skruží o priemere 1000 mm. Po doplnení obsypu frakcie ø 16-32 mm
tesne pod vstup ležatého rozvodu do vsaku je tento zaílovaný až po ústie vrtu. Ústie vrtu je v konečnom štádiu
budovania osadené kónusom s kruhovým poklopom ø 600 mm. Upozorňujeme, že poklop by nemal byť plný ale
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mriežkovaný na elimináciu podtlaku. Takáto konštrukcia vsakovacej studne zabezpečuje okrem priameho
vsakovania zrážkovej vody zároveň aj vytvorenie retenčného priestoru nad úrovňou ustálenej hladiny podzemnej
vody. V prípade vsakovacích studní na Trnavskej sprašovej pahorkatine to predstavuje záložný objem 10 m3 až
12 m3.

Obr. 1 Pohľad na spúšťanie definitívnej kolóny betónových skruží do širokopriemerovej vsakovacej studne
Fig. 1 View of definitive launching of casing string of concrete shaft rings into wide diameter seepage well

V regióne Trnavskej sprašovej pahorkatiny sme v priebehu 10-tich rokov zrealizovali takmer 80 vsakovacích
studní so zabudovaním studničných skruží s hĺbkou 16 m – 22 m. Okrem takejto konštrukcie, kde vsak prebieha
predovšetkým dnom studne, sme úspešne zrealizovali aj studne, v ktorých vsakovanie prebieha cez plášť
jednotlivých skruží s vytvorenou perforáciou. Hĺbka takýchto studní dosahuje cca 10 m p.t. a boli realizované
v štrkových sedimentoch Váhu v okolí Trenčína. Záverom treba zdôrazniť, že pre úspešné zvládnutie odvedenia
zrážkových vôd je nevyhnutná veľmi úzka spolupráca hydrogeológa a projektanta a ich znalosť technologických
možností realizačných firiem. Veľmi často dostávame projekty, ktoré sú technicky nerealizovateľné, prípadne
životnosť týchto riešení je veľmi krátka. Následná sanácia systému, prípadne odstraňovanie škôd po zaplavení
vodou je ekonomicky aj časovo veľmi nákladná a nemusí viesť k dlhodobej životnosti.

RNDr. Ján Pavlech
STAS - stavby a sanácie, s.r.o. Trnava
Bulharská 37/1, P.O.BOX 55, 917 01 Trnava
Slovenská republika
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CURRENT STATUS OF MONITORING OF ENVIRONMENTAL LOADS IN THE BRATISLAVA
CITY
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ABSTRAKT
Problematike environmentálnych záťaží (ďalej aj „EZ“) na území Slovenska sa v posledných rokoch venuje
systematická pozornosť. Ich prieskum, monitoring a sanácia sú jedným z programových cieľov vlády Slovenskej
republiky a sú zakotvené v dokumente Štátny program sanácie EZ na roky 2016 – 2020. V roku 2015 realizoval
ŠGÚDŠ Bratislava v spolupráci s Envigeo, a.s. Banská Bystrica 33 nových monitorovacích objektov pre šesť EZ
na území Bratislavy (Kordík a kol., 2015). Na ďalších ôsmich lokalitách bol v roku 2015 realizovaný prieskum
pravdepodobnej environmentálnej záťaže vrátane vybudovania monitorovacích objektov a vypracovania
rizikovej analýzy (Urban a kol., 2015). Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave od roku 2016
monitoruje v hlavnom meste Slovenska v Bratislave 14 z 82 EZ, ktoré sú zaevidované na území Bratislavy
v Informačnom systéme EZ (tab. 1, obr. 1). V okrese Ba I. sú evidované 4 EZ – z toho 1 je monitorovaná, v Ba
II. je evidovaných 33 EZ – z toho 8 je monitorovaných, v Ba III. je evidovaných 17 EZ – 2 sú monitorované,
v Ba IV. je evidovaných 12 EZ – 2 sú monitorované a v Ba V. je evidovaných 16 EZ – monitorovaná je 1
(Helma, 2017).
Podľa charakteru vzniku monitorovaných EZ v Bratislave ide o 7 priemyselných záťaží týkajúcich sa činnosti
bývalých závodov, o 4 skládky, 2 dopravné záťaže a 1 ekologickú haváriu (tab. 2). Pre jednotlivé EZ sú vzorky
podzemnej a povrchovej vody analyzované z 2 až 18 objektov pre každú EZ, t.j. spolu zo 135 vrtov a 15 profilov
na povrchových tokoch 1-4-krát ročne (prevažne 2-krát ročne). Hlavnými kontaminantami na územiach EZ sú
z organických ukazovateľov ropné látky zistené vo forme voľnej fázy ropných látok (ďalej VFRL) ako
i uhľovodíkového indexu NEL UI, chlórované uhľovodíky ClU, BTEX a herbicídy. Z anorganických
ukazovateľov ide najmä o nadlimitné koncentrácie SO42-, NH4+, Cl- a As (tab. 2).
Tab. 1 Zoznam environmentálnych záťaží monitorovaných ŠGÚDŠ v Bratislave
Tab. 1 List of environmental loads monitored by SGIDS in Bratislava
Č. EZ
501
339
6
259
258
4
5
46
202
201
204
138
203
48

Názov EZ
Bratislava - Devínska Nová Ves - skládka odpadov pri Volkswagene
Bratislava - Devínska Nová Ves - Kameňolom Srdce
Bratislava - Nové Mesto - CHZJD - širší priestor bývalého závodu
Bratislava - Nové Mesto - Tepláreň II - Turbínová - Magnetová ul.
Bratislava - Ružinov - Na paši č. 4 - chemická čistiareň
Bratislava - Staré Mesto - Chemika - areál závodu
Bratislava - Ružinov - Gumon - areál závodu
Bratislava - Ružinov - SPP Votrubova ul.
Bratislava - Ružinov - Ústredná nákladná stanica - ÚNS
Bratislava - Ružinov - Čierny les
Bratislava - Ružinov - Prístav
Bratislava - Ružinov - Malý Dunaj - vtokový objekt
Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD
Bratislava - Petržalka - Matador - areál bývalého závodu
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Výsledky monitoringu v Bratislave potvrdzujú zhoršenú kvalitu podzemnej vody v oblastiach monitorovaných
EZ. Po skončení monitorovacieho obdobia v roku 2020 bude navrhnutý ďalší postup prác za účelom zlepšenia
kvality podzemnej vody v predmetných lokalitách.
Tab. 2 Hlavné kontaminanty v podzemnej a povrchovej vode na územiach environmentálnych záťaží v Bratislave (2017)
Tab. 2 Main contaminants in groundwater and surface water at areas of environmental loads in Bratislava in 2017
č. EZ Skrátený názov EZ
priemyselné záťaže – 7 EZ
4
Chemika
5
Gumon
46
SPP
6
CHZJD
48
Matador
259
Tepláreň II - Turbínová
258
Čistiareň Na paši 4
skládky – 4 EZ
501
DNV VW
339
DNV Srdce
201
Čierny les
203

Vrakuňa

dopravné záťaže – 2 EZ
202
ÚNS
204
Prístav
havárie – 1 EZ
138
Malý Dunaj - vtokový objekt

Hlavné kontaminanty
VFRL, NEL UI, dichlórbenzén, benzén, PCE, DCE
VFRL, NEL UI, dichlórbenzén, tri- a tetrachlórmetán, tenzidy, PCE, TCE
TOC
SO42-, NH4+, Cl-, TOC, dichlórbenzén, etylbenzén, benzén, TCE, VC
benzén, DCE, tenzidy,
SO42-, Cl-, As, TOC, dichlórbenzén, chlórbenzén
PCE
NH4+, Cl-, TOC
NH4+, Cl-, TOC
NH4+, TOC, As, tenzidy, fenoly, NEL UI, DCE, dichlórbenzén, benzén,
etylbenzén, xylén, chlórbenzén, herbicídy (antrazín, chloridazon, prometryn,
propazín, terbutryn)
Cl-,
VFRL, NEL UI, benzén, ClU (DCE, VC),
NH4+, VFRL, VC

Obr. 1 Situovanie monitorovaných environmentálnych záťaží na území Bratislavy
Fig. 1 Situation of monitored environmental loads on the territory of Bratislava
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ABSTRAKT
V predkladanom príspevku je zhrnutý stav riešenia problematiky environmentálnych záťaží z pohľadu praxe
a z pohľadu verejnosti v hlavnom meste Bratislave. Aktuálny prehľad registrovaných záťaží na území hlavného
mesta uvádza podrobnejšie Helma 2017. V súčasnej dobe v odbornej ale aj laickej verejnosti rezonuje otázka
najmä skládky CHZJD v Bratislave. Jedná sa o starú skládku chemického odpadu z prevádzky Chemických
závodov Juraja Dimitrova, ktorá bola oficiálne a legálne zriadená v koryte starého Mlynského ramena Malého
Dunaja. Chemické látky ako chlórbenzén, chlórované uhľovodíky, nepolárne extrahovateľné látky, zo skupiny
pesticídov a herbicídov najmä HCH alfa, beta, gama, delta, atrazín, simazín, prometrýn, chloridazón, chloridazón
desfenyl, atrazín-2-hydroxy, arzén, benztiazol a jeho deriváty atď. sa zo skládky vplyvom prenikajúcich
a infiltrujúcich zrážok dostávajú do priepustného zvodneného prostredia . Dlhodobým lúhovaním týchto látok
došlo k vzniku výrazne znečistenej vrstvy dunajských štrkov, ktoré sú v hrúbke cca dvoch metrov výrazne
senzoricky znečistené a vykazujú výrazný chemický zápach. Po detailnejšom skúmaní lokality a širších vzťahov
sa ukazuje problém znečistenia v tejto časti Bratislavy a nielen v nej za oveľa širší. V rámci práce Machlica
a Stojkovová (2017), boli identifikované potenciálne cesty šíriaceho sa znečistenia na základe štúdia
historických máp, topografie a morfológie predmetného územia. Poznatky z historických záznamov boli
konfrontované s dátami z monitorovacej siete vrtov spoločnosti Slovnaft. Vďaka tomuto monitoringu sa zistil
výskyt mraku chlórovaných uhľovodíkov pomaly sa posúvajúci JV smerom za Bratislavu, ktorý pravdepodobne
pochádza sčasti aj zo skládky CHZJD. Dochádza tu však k viacerým neistotám, ktoré by bolo potrebné
podrobnejšie zanalyzovať. Pri odberoch podzemných vôd z domových studní pracovníkmi VÚVH, ktoré boli
realizované na základe tlaku verejnej mienky sa ukázalo, že chlórované uhľovodíky sa nachádzajú aj pred
samotnou skládkou. Jedná sa o studňu z ulice na Piesku, kde v záhrade zo zarážanej studne bol zistený obsah
tetrachlóreténu na úrovni 71 µg/l, pričom limit podľa smernice č.1/2015-7 na vypracovanie analýzy rizika
znečisteného územia udáva indikačné kritérium (ID) 10 µg/l a intervenčné kritérium (IT) 20 µg/l. Takisto oblasť
východne od Bratislavy resp. JV v oblasti Rovinky vykazuje zvýšené hodnoty obsahu pesticídov v podzemných
vodách v sondách SHMÚ na úrovni 0,68 µg/l pri látkach ako atrazín a simazín, pričom je málo pravdepodobné
ich rozšírenie zo skládky CHZJD, nakoľko podzemné vody pretekajúce cez teleso skládky migrujú prednostne
v oblastiach starých ramien Malého Dunaja a smerujú zo skládky na Vrakuňu (sonda SHMÚ za Vrakuňou
obsahuje až 0,86 µg/l prometrýnu, limit podľa vyššie uvedenej smernice je 0,1 µg/l ID a 0,2 µg/l IT ) a ďalej
smerom na Most pri Bratislave a smerom do Žitného ostrova. V predmetnej oblasti na východnej strane
Bratislavy, kde začína Žitný ostrov nie je jednoznačne preukázané odkiaľ pochádzajú pesticídy aj chlórované
uhľovodíky, ktoré sa našli vo vodách domových studní.
Ďalším znepokojujúcim faktom bolo identifikovanie širšieho spektra kontaminantov, ktorých výskyt bol
zmapovaný najmä na skládke. Z uvedených látok je špecifickou – v prírode sa nevyskytujúcou látkou práve
benztiazol a jeho deriváty. Tieto látky sa používajú ako prísady v gumárenskom priemysle, boli surovinou
používanou v bývalej prevádzke CHZJD, kde boli niekoľko rokov vyrábané a uskladňované. Miestni pamätníci
uvádzajú, že znečistená odpadová voda bola odvádzaná odpadovým kanálom či už priamo alebo nepriamo do
starého koryta Mlynského ramena (obr.1) V oblasti terajšej Gagarinovej ulice malo rameno šírku cca 100 metrov
a existovalo ešte v 60-tych rokoch 20.storočia. Mlynské rameno po roku 1873 slúžilo ako otvorený kanál na
odvádzanie odpadových vôd z továrne Dynamit-Nobel do Malého Dunaja. Na otvorené Mlynské rameno bol
napojený aj hlavný zberač sústavy zberačov „C“ verejnej kanalizácie, až do vybudovania čistiarní odpadových
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vôd. Miestni obyvatelia volali celé koryto ako „Smradľavka“, keďže výrazne zapáchalo. V tomto prípade je
vysoká pravdepodobnosť, že sedimenty počas niekoľkoročného nasycovania sa znečisťujúcimi látkami ostali na
svojom pôvodnom mieste a boli len zavezené vrstvou pokryvnej zeminy. Z dostupných zdrojov teda nie je
známe, v akom kvalitatívnom stave je tento významný podzemný drén a zároveň preferenčná cesta pre prúdiace
podzemné vody pod Bratislavou od severozápadu na juhovýchod.

Obr. 1 Priebeh koryta Mlynského ramena z roku 1955 (vľavo) a zvýraznenie tohto koryta na aktuálnej mape (vpravo)
Fig. 1 The course of the Mlynské rameno from 1955 (on the left) and highlighting this channel on the current map (right)

Vyššie uvedený predpoklad kontaminácie v oblasti starého ramena „Smradľavky“ podporuje aj práca Bartala et
al. (2008). Kolektív autorov identifikoval prítomnosť benztiazolu v sedimentoch odpadového kanála v oblasti
Bratislavskej mestskej časti – Nové Mesto. Ako uvádzajú autori, kanál je po väčšinu roka bez vody, avšak po
stúpnutí hladín podzemných vôd a výdatnejších zrážkach, dochádza k vylúhovaniu viacerých znečisťujúcich
látok z dnových sedimentov do podzemnej vody, ktorá tieto látky ďalej transportuje v smere jednak
povrchového toku v kanáli ako aj prestupmi do podzemných vôd. Z vyššie uvedených faktov vyplýva
skutočnosť, že potreba podrobného prieskumu sa ukazuje byť aktuálnou nielen v oblasti samotnej skládky ale aj
pod ňou, pred ňou ale aj v zdrojovej oblasti a pozdĺž cesty ktorou sa voda do oblasti skládky dostala.
Druhým výrazným zdrojom znečistenia, je priestor bývalej rafinérie Apollo, kde v súčasnej dobe prebieha
intenzívna developerská stavebná činnosť. Developeri tu stavebnou činnosťou odhaľujú pozostatky z masívneho
znečistenia ropnými látkami a chlórovanými uhľovodíkmi, ktoré nebolo doteraz systematicky riešené. Každá
jedna stavba rieši výskyt znečistenia lokálne – teda stavebník (developer) odťaží senzoricky znečistenú zeminu
zo svojho pozemku, vybuduje podzemné garáže, resp. nepriepustné pilótové steny, ktorými eliminuje jednak
prítoky podzemných vôd do stavebných jám ako aj pritekajúce znečistenie zo susedných pozemkov. V okolí
týchto stavieb a pod nimi na úrovni zvodnenej vrstvy dunajských štrkov tak ostáva ponechané znečistenie bez
potrebného sanačného zásahu a môže tak v tichosti migrovať ďalej v smere prúdenia vôd. Podľa registra
environmentálnych záťaží (stav zo stránky z 1.10.2018) je v tejto oblasti registrovaných 6 záťaží, na ktorých
prebiehajú intenzívne stavebné práce na projektoch ako: TWIN CITY, Panorama city III, EUROVEA II,
Rezidencia Bottova, ISTER TOWER a PORTUM (Helma, 2017). Uvedené príklady znečistených lokalít sú čo
do plochy a rozsahu kontaminácie väčšie ako skládka CHZJD len odborná aj laická verejnosť nemá zatiaľ
k dispozícii dostatok relevantných faktov o závažnosti znečistenia na týchto lokalitách. Bolo by vhodné, ak je to
ešte možné prepojiť informácie z odborného prostredia na úroveň miestnej samosprávy a štátnej správy, aby táto
mohla efektívnejšie zasiahnuť napríklad formou regulácií alebo správnych konaní tak, aby bolo pre investorov
zaujímavé využívať takéto lokality pre výstavbu, avšak s podmienkou odstránenia resp. zníženia znečistenia na
prijateľnú úroveň avšak v širšom kontexte ako len v hraniciach ich pozemkov. Obmedzovaním sanácií len na
pozemky staviteľa a bez kontroly a stratégie na úrovni mesta, bude ostávať čoraz viac znečistených lokalít
riešených nesystematicky a len pro forma. Z uvedeného vyplýva skutočnosť, že aj napriek identifikácii
environmentálnych záťaží aj na území hlavného mesta, hrozí stále opodstatnené riziko ohrozenia kvality
podzemných vôd nielen pod Bratislavou ale následne aj oblasti za Bratislavou – v smere prúdenia týchto vôd.
Príspevok vznikol v rámci projektu „Výskum nového integrovaného procesu čistenia podzemných vôd
znečistených zmesou organických a anorganických látok priemyselného pôvodu“ podporeného MH SR.
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ABSTRAKT

Od roku 1954 bola v prevádzke chemická továreň Petrochema Dubová. V továrni sa vyrábali mazacie či
špeciálne oleje, spracovávali sa ropné látky a zbytkový produkt po rafinácii – gudróny, sa najprv ukladal
v depóniách továrne alebo spaľoval v priľahlej spaľovni. Pre nevhodné podložie a následne úniky tekutých
gudrónov z depónií, v roku 1963 bol vybudovaný priestor na skládkovanie materiálu nad obcou Predajná
s názvom skládky Predajná 1 (obr. 1). V 60. rokoch 20. storočia bola hrádza skládky vyvýšená. Z telesa skládky
dochádzalo k únikom vodných výluhov povrchových vrstiev gudrónov, čím bolo kontaminované okolie skládky.
V roku 1973 bola vybudovaná skládka Predajná 2, vzdialená asi 250 m západne od Predajnej 1, čo vytvorilo
priestor pre ďalšie deponovanie materiálu o objeme 125 000 m3 (Ostrolucký, 1981). Vyvážanie materiálu do
skládky Predajná 1 bolo v roku 1976 ukončené. V rokoch 1978 – 1979 bol zaznamenaný únik materiálu
znížením hladiny na skládke Predajná 2 o 2,04 m, čo predstavovalo objem gudrónov približne 27 000 m3
(Kordík, 2015). Od roku 1984 sa gudrónový odpad na skládku nevyváža.

Obr. 1 Teleso skládky Predajná 1
Fig. 1 The body of the environmental load Predajná 1

Situácia je skomplikovaná krasovým podložím skládky. Spodnotriasové karbonáty Chočského príkrovu,
reprezentované vápencami a dolomitmi, tvoria kolektor podzemných vôd v skúmanom prostredí. Hladina
podzemnej vody bola v prostredí zaznamenaná v hĺbke od 32 – 39 m. Pre prítomnosť kaviern a iných krasových
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útvarov je ťažko odhadnúť miesto kumulácie uniknutého znečistenia. Predmetná lokalita je zo západnej strany
ohraničená Jasenianskym potokom, z východnej strany tokom Veľký Grapeľ a z južnej strany riekou Hron.
Od 70. rokov minulého storočia bolo na lokalite realizovaných množstvo geologických prieskumov. V rámci
terénnych meraní a z výsledkov laboratórnych analýz boli pozorované zvýšené hodnoty nepolárnych
extrahovateľných látok (NEL), tenzidov a síranov v blízkosti skládok. V Jasenianskom potoku, v ktorého povodí
sa nachádza skládka Predajná 2, boli zaznamenané zvýšené hodnoty NEL a As, ktorého pôvod bol pripísaný
oblasti rudných baní vo Vajskovej.
Od júna 2015 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) na území realizuje monitoring v rámci
geologickej úlohy „Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“.
Z výsledkov laboratórnych analýz zo vzoriek podzemných a povrchových vôd, odobratých na monitorovanej
lokalite, možno pozorovať prekračujúce hodnoty indikačných kritérií (ID) a intervenčných kritérií (IT),
definovaných smernicou Ministerstva životného prostredia (MŽP) č. 1/2015 – 7, u ukazovateľov NH4+, Ba,
TOC, Sb, CHSKMn pod skládkami Predajná 1 a Predajná 2 a v ich blízkom okolí (Kordík et al., 2015).
POĎAKOVANIE
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(Palčekove)
ABSTRAKT
Skládka Lubina – Palčekove vznikla ako riadená skládka pre ukladanie priemyselného, výrobného,
zdravotníckého (medicínskeho) a komunálneho odpadu v 70-tych rokoch 20. storočia. Na ploche približne 2,2 ha
pri hrúbke kaziet 6 – 8 m je odhadovaný objem uloženého materiálu cca 70 000 m3. V súčasnosti je skládka
využívaná pre ukladanie komunálneho a stavebného odpadu v správe mesta Stará Turá.
Geologické prostredie relevantného hydrogeologického (plytkého) systému predstavujú antropogénne
akumulácie v telese skládky, prechádzajúce do deluviálnych sedimentov (silty s izolovanými piesčitými telesami
splachových kanálov) v bezprostrednom okolí skládky, respektíve fluviálnych sedimentov údolnej nivy (silty so
sporadickým obsahom piesku). Podložie do 10 – 15 m v závislosti na elevácii tvorí zvetralinový plášť
lubinského súvrstvia s charakterom elúvia (pieskovce, ílovce) prechádzajúci do nepriepustného podložia
kompaktných ílovcov a slieňovcov so sporadickými polohami vápnitých pieskovcov.
Monitorovací systém pozostáva zo šiestich vrtov, respektíve jedného dokumentačného bodu – sporadických
výverov kontaminovaných vôd pod telesom skládky. Monitorovacia schéma je nastavená na mesačné
pozorovania hladiny podzemnej vody a konštrukciu vertikálnych profilov elektrolytickej vodivosti a teploty vo
vrtoch s hĺbkou kroku 1 m. V období 2015 – 2018 bolo na lokalite prevedených 6 vzorkovacích cyklov
a 3 krátkodobé čerpacie skúšky s dĺžkou trvania 2 hodiny.
Na základe realizovaných terénnych meraní je možné hovoriť o snehovo-dažďovom režime odtoku podzemných
vôd. Kulminácia hladín podzemnej vody v apríli až máji (odtok roztopených vôd snehovej pokrývky a nástup
jarného obdobia dažďov) prechádza do fázy sústavného poklesu hladiny podzemnej vody v období máj –
november, respektíve máj – apríl, v závislosti na intenzite jesenných dažďov, výške snehovej pokrývky
a teplotných charakteristikách v zimnom období. Podľa získaných pozorovaní sporadické zrážky nemajú na
saturáciu zvodne výrazný vplyv.
Transport kontaminácie z telesa skládky do indikačnej oblasti je viazaný na hydrogeologický režim.
Predpokladáme, že v období nárastu saturácie zvodne dochádza ku kombinácii procesov kontaminovaných
priesakov a luhovania materiálu na báze, s následným konvektívnym splachom do predpolia. V období, kedy
dochádza k poklesu hladiny podzemnej vody v zdrojovej oblasti pod bázu skládky, je prenos kontaminácie
viazaný na pomalé vyprázdňovanie puklinového systému pod skládkou. Intenzita prenosu je preto obmedzená,
a vo významnej miere narieďovaná. V rámci hydrogeologicky spojitej zvodne je možné hovoriť o disperzii,
respektíve difúznych procesov. Nakoľko indikačná oblasť je dotovaná mikropovodím na severnej strane skládky,
je miera rizika pre indikačnú oblasť časovo závislá na miere narieďovania alebo sekundárnej akumulácie
kontaminácie v puklinovom systéme.
Skládka KO Lubina – Palčekove v súčasnosti nepredstavuje environmentálne, ani zdravotné riziko pre
obyvateľstvo. Intenzita transportu kontaminácie, respektíve rizikové obdobie, je viazaná na obdobie marec –
máj, s následným poklesom počas celého roka. V analógii s koncepciami transportu energie alebo hmoty je preto
možné EZ Lubina – Palčekove možné považovať za skládku režimového (sezónneho), konvektívneho typu.
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ABSTRAKT
Zdroje pitné vody obsahují různé kontaminanty, včetně mikropolutantů typů PPCP – farmaka a jejich
metabolity, hormony, kosmetické látky, drogy a další látky. Mikropolutanty se vyskytují ve vodách ve velmi
nízkých koncentracích (obvykle v ng.l-1 až μg.l-1). Důležité jsou zdroje těchto látek i z živočišné výroby a rybích
farem, kde jsou běžně používány různé veterinární a výživové přípravky. Chování těchto látek v životním
prostředí a jejich dopady na vodní ekosystémy byly předmětem mnoha studií (Jobling et al., 2006; Kostich,
Lazorchak, 2008; Standley et al., 2008; Yamamoto et al,. 2009; aj.).
Výzkumný projekt Voda pro Prahu podporovaný z Operačního program EU Praha – pól růstu se zabývá kvalitou
surové vody jednotlivých vodních zdrojů používaných pro zásobování obyvatelstva Prahy a okolí pitnou vodou.
Jde o nádrž Švihov na řece Želivce (kapacita 3100 l.s-1), vodárenský komplex Káraný s umělou a břehovou
infiltrací vody z řeky Jizery (kapacita kolem 1000 l.s-1), a záložní zdroj v Praze Podolí (Vltava). Nádrž Švihov se
nachází na Českomoravské vrchovině asi 50 km jv. od Prahy. Do nádrže vtéká množství drobných místních toků
s podílem odpadních vod z malých obcí kolem nádrže, které jsou často nedostatečně čištěny, a obsahují látky
typu PPCP (Morteani et al., 2006; Swartz et al., 2006). Hlavním zdrojem surové vody pro vodárnu Káraný je
řeka Jizera, obsahující významné množství odpadních vod i z velkých měst v povodí (např. Mladá Boleslav nebo
Mnichovo Hradiště), podíl odpadních vod obsahuje i řeka Vltava. V povodí nádrže Švihov bylo vybráno devět
místních povodí, kde je sledována kvalita vody, a dále kvalita pitné vody na výstupu z úpravny. Ve vodárně
Káraný je sledován proces výroby pitné vody, počínaje povrchovou vodou v Jizeře, přes infiltrační vany a jímací
studny až do procesu úpravy vody na vodu pitnou. Průtoky a kvalita vody je sledována po celou dobu řešení
projektu 2017 − 2018 v intervalech 1-2 krát měsíčně.
Celkově je analyzováno 49 chemických látek: Atenolol, Azithromycin, Bezafibrate, Caffein, Clarithromycin,
Clofibric acid, Cotinine, Diclofenac, Diclofenac-4'-hydroxy, Erythromycin, Furosemide, Gabapentin,
Gemfibrozil, Hydrochlorothiazide, Chloramphenicol, Ibuprofen, Ibuprofen-2-hydroxy, Ibuprofen-carboxy,
Iohexol, Iopamidol, Iopromide, Karbamazepin, Karbamazepin 10,11-dihydro-10-hydroxy, Karbamazepin 10,11dihydroxy, Karbamazepin 10,11-epoxid, Karbamazepin-2-hydroxy, Ketoprofen, Metoprolol, Naproxene,
Naproxene-O-desmethyl, Oxcarbazepine, Paracetamol, Paraxanthine, Peniciline G, Ranitidine, Roxithromycin,
Saccharin, Sertraline, Sulfamerazine, Sulfamethazin, Sulfamethoxazol, Sulfanilamide, Sulfapyridin, Tramadol,
Triclocarban, Triclosan, Trimetoprim, Venlafaxine, Warfarin. V letošním roce se nabídka laboratoře dále
rozšiřuje. Rozsah stanovovaných látek je dán možnostmi dostupných laboratoří, a také zdravotními informacemi
o výskytu běžných farmak. Studie se zabývá také dopadem změn klimatických a hydrologických poměrů a změn
ve využívání území na koncentrace PPCP ve vodách.
Základní charakteristiky území: plocha povodí Želivky (k profilu pod nádrží Švihov) 1187 km2, průměrné srážky
704 mm (1961 − 2015), průměrná teplota 7.5 °C (1961 − 2015), průměrná potenciální evapotranspirace
613 mm, průměrná nadmořská výška 555 m n. m., průměrná sklonitost terénu 4.0 %. Běžné čistírny odpadních
vod nejsou konstruovány na odstraňování těchto mikropolutantů (Carrara et al., 2008). Jejich efektivní čištění je
možné jen pomocí terciárního stupně vybaveného pokročilými technologiemi, jako je nanofiltrace nebo reverzní
osmóza (Rozman et al., 2017). Problémem provozování malých ČOV na venkově bývá i kvalita a kompetentnost
obsluhujícího personálu.
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Jednotlivé látky PPCP mají velmi různé chování a zjištěné koncentrace v přírodních vodách, pozornost je třeba
soustředit na látky s pomalým procesem rozkladu, na látky s nebezpečnými metabolity, a na látky s významnými
dopady na zdraví člověka a stav ekosystémů. Výzkum je doplněn i vzorkováním mělkých podzemních vod
v okolí a analýzou dnových sedimentů z nádrže Švihov na obsah farmak.
Hlavní očekávané výstupy projektu:




Dosavadní vývoj koncentrací PPCP v závislosti na osídlení, využití krajiny, hydrologických
a klimatických poměrech.
Predikce budoucího vývoje koncentrací PPCP v jednotlivých formulovaných scénářích klimatických
změn (pomocí klimatických modelů CORDEX a hydrologického modelu BILAN).
Stanovení indikativních varovných koncentrací PPCP pro vodárenský varovný systém (legislativní
limity většiny těchto látek v ČR zatím nejsou).
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ABSTRAKT
Od roku 2008, v tom čase len v geologickom zákone, sa spomína rozsah záverečnej správy, ktorá sa stala
predmetom diskusií v odbornej aj v laickej verejnosti. Až v roku 2015 kedy vstúpil do platnosti zákon, ktorým sa
novelizuje vodný zákon okrem iného aj v časti, ktorá pojednáva o povoľovaní odberu podzemných vôd, kedy je
orgán štátnej vodnej správy viazaný pri povoľovaní odberu podzemných vôd hladinou podzemnej vody, ktorá
ešte umožňuje trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov a riadnu funkciu vodných útvarov s nimi
súvisiacich, a rozhodnutím ministerstva o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody.
Legislatíva platná v rámci vodného zákona a geologického zákona pre splnenie požiadavky získania povolenia
na osobitné užívanie vôd (podľa §21 ods. 1 písm. b) bod 1) - chronológia legislatívy:
V decembri 2007 vstúpil do platnosti Geologický zákon č. 569/2007 Z. z., v ktorom sa spomína rozsah
záverečnej správy v § 16, 18, 19. Týmto zákonom sa zrušuje zákon č.313/1999 Z. z. v znení neskorších
predpisov a tento zákon nahradil zákon č. 52/1988 účinný od 1.7.1988, ktorý sa uvádza nižšie.
15. februára 2008 vstúpila do platnosti vykonávacia vyhláška 51/2008 Z. z. ku geologickému zákonu, v ktorej je
§ 54b  Prechodné ustanovenie účinné od 1. 3. 2015, podľa ktorého: „Ten, komu bolo vydané povolenie na
osobitné užívanie vôd bez schválenej záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemných vôd ministerstvom,
zabezpečí hydrogeologický prieskum v etape doplnkového hydrogeologického prieskumu a vypracuje záverečnú
správu s výpočtom množstiev podzemných vôd v kategórii B, ktorú odovzdá ministerstvu na schválenie do
31. decembra 2018.“.
V októbri 2013 vstúpila do platnosti novelizácia geologického zákona 569/2007 pod č. 311/2013, v ktorej je
§45b  Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. 11. 2013, podľa ktorého sa v ods.4 uvádza: „Záverečnú
správu s výpočtom zásob ložísk nevyhradených nerastov, záverečnú správu s výpočtom množstiev podzemných
vôd a záverečnú správu s výpočtom množstva geotermálnej energie, ktoré neboli schválené ministerstvom podľa
predpisov platných a účinných od 1. 7. 1988 organizácia alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorej bolo
vydané povolenie na osobitné užívanie vôd, odovzdá ministerstvu podľa §18 ods.2 (Záverečnú správu ...)
najneskôr do 31. 12. 2018“.
Pozrime sa na zákon, ktorý od 1.7.1988 nadobudol účinnosť. Je to geologický zákon č. 52/1988, ktorý bol
novelizovaný zákonom č. 497/1991 – nenašla som zmienku o povinnosti schválenia záverečnej správy na
ministerstve. Prvýkrát sa ZS s výpočtom množstiev podzemnej vody vyskytuje v zákone č. 313/1999 Z. z., ale
nie je tam zmienka o tom, že by bola ZS podkladom pri povolení osobitného užívania vôd. V rozhodnutiach, na
základe ktorých máme povolený odber podzemných vôd napr. z roku 2003 sú citované len v tom čase platné −
vodný zákon (184/2002 Z. z.) a zákon o správnom konaní č. 71/1967 Zb.
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V januári 2015 vstúpil do platnosti zákon 409/2014 Z. z., ktorým sa novelizuje vodný zákon s ustanovením
v §21 ods.7 písm. b) „Orgán štátnej vodnej správy je viazaný pri povoľovaní odberu podzemných vôd hladinou
podzemnej vody, ktorá ešte umožňuje trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov a riadnu funkciu vodných
útvarov s nimi súvisiacich (ďalej len „minimálna hladina podzemných vôd“) a rozhodnutím ministerstva
o schválení záverečnej správy (§ 18 zákona 569/2007 Z. z.) s výpočtom množstiev podzemnej vody“. Práva
a povinnosti pre držiteľov povolení a rozhodnutí, tzv. povolenie na odber podzemnej vody, sú usmernené
v novom § 80d – „Práva a povinnosti vyplývajúce z povolení a rozhodnutí vydaných do 14. januára 2015, ktoré
nie sú v súlade so zákonom účinným od 15. januára 2015, je potrebné do 30. septembra 2017 uviesť s ním do
súladu, inak povolenia a rozhodnutia strácajú platnosť.“. Tento paragraf bol novelizovaný zákonom č. 303/2016
Z. z. s úpravou termínu do 31. 12. 2018.
V marci 2018 vstúpil do platnosti zákon 51/2018 Z. z., ktorým bol doplnený § 80e v znení ods. 2 – „Povolenia
na odber podzemných vôd vydané podľa § 21 ods. 1 v znení účinnom do 14.marca 2018, ktoré nie sú v súlade
s týmto zákonom v znení účinnom od 15. marca 2018, je potrebné do 31. decembra 2020 uviesť s ním do súladu,
inak strácajú platnosť“.
Vo vodnom zákone v § 75 Pokuty  ods. 2 – „Pokutu podľa § 74 ods.1 písm. b) (Orgán štátnej vodnej správy
uloží pokutu právnickej osobe – podnikateľovi, ktorá odoberie podzemné vody bez povolenia orgánu štátnej
vodnej správy alebo v rozpore s ním  § 21 ods.1 písm. b) prvý bod – pri podzemných vodách na ich odber)
možno uložiť v sume vypočítanej ako násobok sadzby 2 eur za 1 m3 a množstva nepovolene odobratých
podzemných vôd najdlhšie za obdobie jedného roka od zistenia porušenia povinnosti. Najnižšiu pokutu možno
uložiť 2000 eur“.
V rámci VVS, a. s. bolo za rok 2017 odobratých 22 615 236 m3 (717 l.s-1) podzemnej vody.
Dňa 30. 3. 2017 bolo MŽP SR (sekcia geológie a prírodných zdrojov a sekcia vôd) vydané „Spoločné
usmernenie“ č. 13 817/2017, podľa ktorého je v čl. 10 – Možnosti hodnotenia podzemných vôd uvedené citujem:
Bod 5) „Pre užívateľov podzemných vôd odoberaných či už z vrtov alebo zachytených prameňov môžu v praxi
vyplynúť viaceré možnosti zhodnotenia využívaných zdrojov a vypracovania záverečnej správy s výpočtom
množstiev vôd.“
Bod 6) „Základným predpokladom je prevádzková disciplína pri odbere podzemných vôd a dôsledné vedenie
prevádzkovej evidencie, ktorá je východiskovým podkladom pre výpočet množstiev vôd.“
Z čl. 11 – Odber podzemnej vody z vrtov (studní) citujem:
Bod 1) „užívateľ zdroja podzemných vôd dlhodobo, od začiatku prevádzkovania zdroja (min. 2 roky) vedie
podrobnú prevádzkovú evidenciu to znamená, že meria:
- odberné množstvo, preliv,
- hladinu podzemnej vody v zdroji (zdrojoch, vrtoch), resp. tlak,
- chemické zloženie podzemnej vody v rozsahu podľa účelu použitia (pitná, úžitková, technická voda),
- teplotu vody a ďalšie merania,
- prípadne monitoruje vplyv čerpania v okolitých pozorovacích objektoch a využívaných zdrojoch
a ak:
nepožaduje zvýšiť odberné množstvo  záverečnú správu s výpočtom množstiev vôd je možné vypracovať na
základe poskytnutých údajov z prevádzkovej evidencie a z ďalších údajov z doposiaľ realizovaného
geologického prieskumu v danej lokalite a jej okolí“.
Z čl. 12 – Odber podzemnej vody z prameňov citujem:
Bod 2) „užívateľ využíva (odoberá) len časť z množstva podzemnej vody vytekajúcej z prameňa (výdatnosť
prameňa) a:
vedie dlhodobo, od začiatku využívania prameňa (minimálne 2 roky) podrobnú prevádzkovú evidenciu, to
znamená, že meria:
- výdatnosť prameňa,
- odberné množstvo,
- chemické zloženie podzemnej vody v rozsahu podľa účelu použitia,
- teplotu vody a ďalšie merania,
- prípadne monitoruje vplyv čerpania v okolitých prameňoch alebo v iných pozorovacích objektoch
a využívaných zdrojoch.
Záverečnú správu s výpočtom množstiev vôd je možné vypracovať na základe poskytnutých údajov
z prevádzkovej evidencie, a to aj v prípade požiadavky na zvýšenie odberného množstva, pokiaľ to výdatnosť
využívaného prameňa na základe dlhodobého pozorovania umožňuje“.
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Nie je na škodu, keď sa novelizujú zákony, väčšinou to súvisí, resp. by malo súvisieť s novými skutočnosťami
z praxe. Spúšťacím mechanizmom v prípade aktualizácie rozhodnutí, ktorými bol povolený odber podzemnej
vody, bol zámer prebytočnú podzemnú vodu predať za hranice Slovenska. V rámci tohto zámeru však vyvstala
otázka, koľko tej prebytočnej podzemnej vody vlastne Slovensko má? A tak sa začali diskusie a polemiky, či
máme čo predávať a či predaj vody bude mať vplyv na hodnotenie stavu podzemných vôd? Potom prišla
novelizácia Ústavného zákona č. 306/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. 12. 2014, v ktorej sa v čl. 4 dopĺňa ods. 2
citujem: „Preprava vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez
hranice Slovenskej republiky dopravnými prostriedkami alebo potrubím sa zakazuje; zákaz sa nevzťahuje na
vodu na osobnú spotrebu, pitnú vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky
a prírodnú minerálnu vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky a na poskytnutie
humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch. Podrobnosti o podmienkach prepravy vody na osobnú
spotrebu a vody na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch ustanoví zákon.“
A ak neexistuje iný dôvod resp. iný časový horizont, ktorý by nás limitoval mať vydané nové rozhodnutia na
osobitné užívanie podzemných vôd, tzv. rozhodnutia, ktorými je určený povolený odber podzemných vôd za
účelom zabezpečenia zásobovania obyvateľov pitnou vodou, nenahovárajme si, že za krátke obdobie, do
31. 12. 2020 budeme mať zodpovedne zhodnotené vodárenské zdroje, ktoré sú vo väčšine prípadov v prevádzke
od obdobia socialistickej výstavby. Skúsme využiť ods. 5 v § 21 vodného zákona „Orgán štátnej vodnej správy
môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.“, a predĺžiť
v súčasnosti ešte platné povolenia na 10 rokov a počas tohto obdobia zodpovedne zhodnotiť využívané
vodárenské zdroje v ich vodných útvaroch.
Tab. 1 Využívané vodárenské zdroje v delení podľa HG rajónov
Tab. 1 Water resources utilized in relation to HG units
Geologické
HG rajón
označenie
1
QPM
097
2
P
098
3
VNP
100
4
QN
102
5
QN
103
6
PQ
105
7
QN
106
8
N
107
9
Q
108
10
P
109
11
PQ
110
12
VN
111
13
Q
114
14
MG
116
SPOLU:
CELKOM počet prameňov

P. č.

Pramene

Vrty

P. č.

30
3
29
34
22
43
48
15
209

8
23
14
10
14
4
3
5
6
27
7
5
126

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Geologické
označenie
G
P
QP
MG
P
NQ
MG
Q
M
G
G
MQ
G

HG rajón

Pramene

Vrty

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
137

10
2
2
1
4
10
4
2
21
25
2

22
37
4
5
1
13
-

SPOLU:
CELKOM počet vrtov

307

98

82
208

V rámci VVS, a.s. Košice využívame pre zásobovanie obyvateľov podzemnú vodu z 27 vodných útvarov,
v ktorých sa nachádza viac ako 600 vodárenských zdrojov tvorených niekoľkými prameňmi, resp. vrtmi
a studňami. Tento údaj hovorí jasne o tom, že spracovanie ZS v stanovenej lehote je nereálne.
Ak bolo prvotným zámerom zistenie, koľko má Slovenská republika prebytočnej vody, tak túto informáciu
v rámci svojej činnosti zabezpečuje Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej "SHMÚ!). Odbor podzemných
vôd na SHMÚ v zmysle platných predpisov, v rámci svojich primárnych činností zabezpečuje evidenciu,
archiváciu a spracovanie komplexných podkladových materiálov, začínajúc primárnymi hydrologickými údajmi
o podzemných vodách cez preskúmanosť území až po údaje o odberných množstvách. Zároveň zabezpečuje
evidovanie a stanovenie využiteľných množstiev podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch, hodnotí ich
základné kvalitatívne vlastnosti a eviduje ich využívanie.
Na základe týchto údajov uskutočňuje spracovanie ročnej správy „Vodohospodárska bilancia množstva
podzemnej vody za obdobie uplynulého roku“. V každoročne spracovanej správe „Vodohospodárska bilancia
(VHB) množstva podzemnej vody za obdobie uplynulého roku“ sú okrem iného publikované využiteľné
množstvá podzemných vôd schválené Hydrogeologickou komisiou – 46 650,52 l.s-1 a využiteľné množstvá
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podzemných vôd neschválené Hydrogeologickou komisiou – 29 838 l.s-1. Odbery podzemnej vody
k 31. 12. 2016 boli 10 223,60 l.s-1, čo predstavuje 13,37 %. Vodohospodárska bilancia podzemnej vody za
obdobie uplynulého roku obsahuje objektívne a vecné hodnotenie skutočne realizovaných požiadaviek na vodu
vo vzťahu k potenciálnym využiteľným množstvám vody v hydrogeologických rajónoch v konkrétnom roku.
Základnou hodnotiacou jednotkou vodohospodárskej bilancie podzemných vôd Slovenska v súčasnosti je
hydrogeologický rajón s jeho následným detailným členením na subrajóny a čiastkové rajóny. Podľa platnej
hydrogeologickej rajonizácie je územie Slovenska rozdelené na 141 hydrogeologických rajónov. Postupne sa
realizuje prehodnotenie využiteľných množstiev podzemnej vody v rámci hodnotenia základných bilančných
jednotiek – hydrogeologických rajónov, ale aj jednotlivých vodohospodárskych lokalít.
VHB množstva podzemnej vody hodnotí vzťah medzi potenciálnymi možnosťami exploatácie podzemných vôd
na jednej strane, a vodohospodárskym, priemyselným a poľnohospodárskym využívaním podzemných vôd na
strane druhej. Predstavuje jeden z primárnych materiálov popisujúcich hospodárenie s podzemnou vodou na
Slovensku a pomáha vodohospodárskym orgánom pri rozhodovacích procesoch o ich nakladaní a efektívnom
využívaní. Je tiež základným materiálom pre nadriadené orgány pripravujúce koncepciu rozvoja vodného
hospodárstva v ďalšom období.
VHB množstva podzemnej vody za uplynulý rok má všetkým užívateľom poskytnúť detailnejšie a zároveň
komplexnejšie hodnotenie podzemných vôd, a tým umožniť rýchlejšie a jednoduchšie rozhodovanie v otázkach
správy vodného hospodárstva najmä na úseku zásobovania vodou.
Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody za obdobie uplynulého roku je spracovaná na základe
takto získaných údajov - odber v mieste zdroja sa nemeria vôbec a sleduje sa len odber z vodojemu, do ktorého
sa privádza voda z viacerých zdrojov. V takýchto prípadoch nie sú známe skutočné odbery z konkrétnych
zdrojov, nesledujú sa straty a nevieme, kde a koľko vody odteká do odpadu. Tento stav často môže skresliť
odberovú zložku VHB najmä v horských oblastiach. V husto osídlených dolinách, kotlinách a nížinách zase
dochádza k skresleniu veľkosti sumy odberov vzhľadom na množstvo drobných užívateľov, ktorí odber
nemerajú (odhad podľa normy) alebo nepodliehajú nahlasovacej povinnosti v zmysle zákona. Najmä
v oblastiach kde veľa obcí nemá vodovod a obyvatelia využívajú súkromné studne sa skutočné sumárne odbery
môžu značne líšiť od evidovaných odberov.
Tak sa tu natíska otázka  zlepší sa tento stav neschválených využiteľných množstiev v Hydrogeologickej
komisii spracovaním požadovaných „Záverečných správ s výpočtom množstiev podzemnej vody“ a ich
predložením na MŽP SR v termíne do 31. 12. 2020, keď podľa „Spoločného usmernenia sekcie geológie
a prírodných zdrojov a sekcie vôd MŽP SR“ je možné vychádzať z údajov z prevádzkovej evidencie a aj naďalej
budú chýbať údaje od drobných užívateľov, ktorí odber nemerajú alebo nepodliehajú nahlasovacej povinnosti.
Riešením môže byť využitie potenciálu, ktorý tu máme (SHMÚ) a zabezpečenie zodpovednejšieho spôsobu
zberu dát od všetkých odberateľov podzemných vôd (investícia do technického vybavenia sledovania výdatnosti
priamo na vodárenskom zdroji) nevynímajúc drobných odberateľov z jedného zdroja jednoduchým vodným
zariadením  domové studne. Na základe SHMÚ spracovanej VHB množstva podzemnej vody by mohlo
MŽP SR schvaľovať resp. neschvaľovať žiadosti vlastníkov verejných vodovodov o povolený odber
podzemných vôd v príslušnom hydrogeologickom rajóne.
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GROUNDWATER BODY CHARACTERIZATION IN DRINI I BARDHË RIVER
BASIN IN KOSOVO
Jan Bartoň – Jan Oprchal
GEOtest, a. s., Brno

KEYWORDS
Monitoring, Kosovo, groundwater, surface water, risk, agglomeration influences
INTRODUCTION
The article focuses on methodology and results of groundwater and surface water monitoring in western part of
Kosovo, including geophysical survey in Drini I Bardhë River Basin in Kosovo. Main activity of the monitoring
was to obtain real hydrogeological data from pre-defined areas in Drini I Bardhë River Basin with special focus
on agglomeration influences (waste water, agriculture etc.).
METHODOLOGY
GEOtest, a. s. was commissioned by the Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of
Kosovo (the Employer) to perform Geophysical Investigation of Groundwater Resources in Drini I Bardhë River
Basin in Kosovo, where:
 Part A is focused on Geophysical Investigation in the true sense,
 Part B is focused on Groundwater Body Characterization,
 Part C is focused on Delineation of Agglomerations in the Drini I Bardhë River Basin.
Groundwater body characterization comprises technical condition inventory, sampling and analytical works.
Groundwater abstractions were carried out on objects lying nearby proposed geophysical measurement. Taken
samples mostly represent shallow quarter groundwater structures. One sample was taken from Drini river
representing surface water. Nearby the selected sites measured by using geophysical methods (LOT A) were not
existing any boreholes.

Fig. 1 Groundwater bodies in Kosovo with sampled points
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Fieldwork was carried out in August 2017, 29 sampling points were inventoried and used for the collection of
parameters such as location, owner, material, covering, type of use, geometry of sampling points (diameter,
measuring site above level, depth), groundwater level, thickness of groundwater body, measuring of coordinates
by GPS, on site measuring of parameters – temperature, pH, electrical conductivity (EC), incl. color, odor,
contamination.
CONCLUSION AND RECOMMENDATION
29 samples of groundwater from shallow aquifer and surface water was taken at selected places across all the
river basin of Drini I Bardhë.
Thickness of aquifers in Drini I Bardhë river basin is, based on geophysical investigation, approximately 23
meters depth (6 – 40 meters). Thickness of an each aquifer depends on geological (proluvial cones, cretaceous
flysch, fluvial gravels, neogene sandy sediments overlain by fluvial sediments and valley sediments) and
hydrogeological (karst, porous, fissured) conditions.
Based on field survey and on finding the current state of affairs we recommend followings:
 Completing and harmonization of legislation with the EU acquis as it is mentioned in chapter 2.1. EU
Legislation and its Transposition
 Prepare administration of the strategies and plans for the river basins on state level:
o Establish the river basin authorities
o Prepare the river basin management plans
o Do a management plan for the protection and regulation of river beds
o Establish a protected areas and protection zones
 Prepare wastewater treatment strategy plan, build WWTPs
o Compile cadaster data on water polluters
o Construction of wastewater treatment plants (WWTPs) and canalization system
 Based on EU Directive 2000/60/EC do a regularly quality and quantity monitoring of surface water and
groundwater:
o Upgrading surface water monitoring networks, add more stations
o Creating a groundwater-monitoring network
 Drill new monitoring boreholes
 Refine the results of geophysical investigations based on new information from new boreholes
(geological description, water level, thickness of aquifer(s)
o Interpret and present data on quality and quantity based on Directives regulations
 Protect the surface water. Be focused on main pollution sources and consider measures against:
o Urban wastewater discharges
o Direct industrial discharges from large industrial installations
o Agriculture activities (surface runoff, soil erosion, artificial drainage flow, leaching of fertilizers)
o Waste management (landfills, dumps, storages – chemical fluxes in leachate)
o Contaminated sites (brownfields, industrial zones, military activities, fuel storage, freight railway stations,
i.e.)
o Impacts of mining (mine waste water, quarries, deposits, heaps)
o Other negative influences on water pollution (e.g. dredging of river sediments, fish farming)
 Protect the groundwater, the main objectives are essentially:
o Estimation and identification of significant water abstraction for urban, industrial, agricultural and other
uses, including seasonal variations and total annual demand, and of loss of water in distribution systems.
o Implement the measures to prevent or limit the input of pollutants into groundwater and to prevent the
deterioration of the status of the groundwater body (quantitative and also qualitative status)
o Protect, enhance and restore all bodies of groundwater, and ensure a balance between abstraction and
recharge of groundwater, with the aim of achieving good groundwater status
o Reverse any significant and sustained upward trends in the concentration of any pollutant resulting from
the impact of human activity in order to progressively reduce pollution of groundwater
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ANORGANICKÉ ZNEČISTENIE PODZEMNÝCH VÔD V URBANIZOVANOM
ÚZEMÍ BRATISLAVY
INORGANIC POLLUTION OF GROUNDWATER IN URBANIZED AREA OF BRATISLAVA CITY
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ABSTRAKT
Bratislava je najviac rozvinutým mestom Slovenskej republiky. Mesto a jeho okolie je veľmi výrazne
antropogénne ovplyvnenou oblasťou. Nachádza sa tu množstvo významných zdrojov znečistenia, ktoré
ovplyvňujú chemické zloženie a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Hlavným zdrojom dopĺňania
podzemných vôd na území Bratislavy je infiltrovaná voda Dunaja. Na ľavom brehu sa podieľajú na dotácií
podzemných vôd čiastočne aj skryté prestupy podzemných vôd z Malých Karpát.
Kvalita podzemných vôd bola zhodnotená na základe údajov poskytnutých SHMÚ. Údaje o kvalite podzemných
vôd boli spracované za obdobie rokov 1998 – 2013 z celkovo 28 pozorovacích objektov na území Bratislavy.
V útvare SK 1000200P bolo sledovaných celkovo 15 lokalít. V útvare SK 1000300P boli vyhodnotené údaje
o kvalite podzemnej vody z celkovo 11 pozorovacích objektov. K útvaru SK 1000100P patrí na území
Bratislavy jeden monitorovací objekt, Technické sklo. Kvalita podzemnej vody v predkvartérnych horninách je
na území Bratislavy sledovaná pre útvar podzemnej vody SK 2000500P v jednom pozorovacom objekte –
Bratislava.
Kvalita podzemných vôd na území Bratislavy vykazovala veľkú variabilitu v závislosti od lokalizácie
pozorovacích objektov. Rôzny stupeň zaťaženia prostredia antropogénnou činnosťou sa veľmi výrazne odrážal aj
v kvalite podzemných vôd. Lokality situované v oblasti Jaroviec, Rusoviec a Čunova, ktoré sa nachádzajú v
blízkosti rieky Dunaj v oblasti menej významného antropogénneho vplyvu, patria na základe klasifikácie podľa
prevládajúcich iónov nad 20 cz %, tak isto ako voda Dunaja, ku Ca-Mg-HCO3 typu a podľa Palmer-Gazdovej
klasifikácie ku rovnakému základnému výraznému Ca-Mg-HCO3 typu vody. Na ostatných lokalitách sú hodnoty
mineralizácie podzemnej vody výrazne vyššie a chemické zloženie v porovnaní dunajskou vodou zmenené.
Antropogénne vplyvy na kvalitu podzemných vôd sa prejavujú predovšetkým zvýšenými koncentráciami síranov
a chloridov.
Zvýšený index kontaminácie podzemnej vody v pozorovacích objektoch SHMÚ na území Bratislavy
spôsobovali vo väčšine prípadov nadlimitné obsahy železa a mangánu, ktoré sa v podzemných vodách v oblasti
Bratislavy vyskytujú v dôsledku redukčného prostredia a sú prírodného pôvodu. Po vylúčení železa a mangánu
z hodnotenia dosiahol index kontaminácie (Id) v podzemnej vode vo väčšine pozorovacích objektov v oblasti
Bratislavy hodnotu 0. Ako lokality s najvyššou hodnotou Id sa ukázali Slovnaft (druhá sledovaná úroveň hladiny
podzemnej vody) s hodnotou Id 3,27 a lokalita BA – Za Dynamitkou.
Na základe dlhodobého pozorovania a hodnotenia chemického zloženia a kvality podzemných vôd (Ďuričková,
2015, Ďuričková et al., 2008, Fľaková et al., 2009, Fľaková et al., 2014, Ženišová et al., 2005) možno
skonštatovať zlepšovanie kvality vôd na území Bratislavy, ktoré sa prejavuje znižovaním koncentrácií
znečisťujúcich látok, hlavne anorganického pôvodu, a to najmä znižovaním koncentrácií síranov a stopových
prvkov v podzemných vodách na území Bratislavy.
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ABSTRAKT
Malý Dunaj pretekajúci nížinnou krajinou na juhozápade Slovenska je vodohospodársky významným vodným
tokom. Samotný tok ako aj krásna okolitá príroda a tiež historické mlyny sú centrom pozornosti turistov,
vyznávačov vodných športov a rybárov. Prírodné vplyvy, ale predovšetkým antropogénna činnosť v subpovodí
Malého Dunaja sa odráža práve na kvalite povrchovej vody Malého Dunaja.
Kvalita povrchovej vody Malého Dunaja vzhľadom na jej chemické zloženie a mikrobiálny profil bola
hodnotená v rámci diplomovej práce za obdobie 2016 až 2018, bol hodnotený aj vplyv prítokov Čierna voda
a Klátovské rameno na kvalitu povrchovej vody Malého Dunaja a tiež vyhodnotenie zmeny kvality toku Malý
Dunaj za obdobie 2009 – 2016.
Hodnoty kyslíkového režimu boli uspokojivé. Nameraný rozpustený kyslík dosahoval v povrchovej vode
dostatočne vysoké hodnoty (od 4,3 mg.l-1 do 19,6 mg.l-1). Koncentrácie parametrov značiacich možné organické
znečistenie, CHSKCr a BSK5, nedosahovali v povrchovej vode Malého Dunaja vysoké hodnoty. Povrchová voda
Malého Dunaja je vhodná na brehovú infiltráciu, nakoľko vypočítaný pomer rozpusteného O2/BSK5 bol
nad 5 celkovo 6-krát, nad 3 ale pod 5 celkovo 24-krát a pod hodnotu 3 celkovo 15-krát.
Počas sledovaného obdobia boli v povrchovej vode zistené zvýšené koncentrácie ukazovateľov chemického
zloženia najmä v hornej a strednej časti toku Malý Dunaj. Najhoršia kvality povrchovej vody, prejavujúca sa
zvýšenými koncentráciami niektorých ukazovateľov (rozpustené látky, vápnik, NH4+, HCO3-, chloridov, síranov,
dusičnanov, HPO42-, sodík, draslík, kremík) bola pozorovaná na odbernom mieste Vrakuňa ČOV. Znečistenie na
tomto mieste s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobuje Čistiarne odpadových vôd Vrakuňa. Zhoršenie kvality
povrchovej vody však bolo zaznamenané aj na odberných lokalitách Topoľníky-sútok, Jelka a Jahodná.
Z dlhodobého hľadiska, pri pozorovaniach za obdobie 2009/2010 – 2015/2016 bolo zistené postupné mierne
zlepšenie ukazovateľov kyslíkového režimu a taktiež zníženie koncentrácie celkového dusíka, N-NO3- a N-NH4+
ako aj celkového fosforu a jeho formy P-PO4 v povrchovej vode Malého Dunaja.
Na základe výsledkov mikrobiologických rozborov je možné konštatovať, že najväčšie mikrobiálne oživenie
vôd, prejavujúce sa zvýšeným množstvom koliformných baktérií, termotolerantných koliformných baktérií
a enterokokov, bolo na odberových miestach Vrakuňa ČOV, Malinovo, Nová Dedinka a Tomášov.
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VÝSLEDKY SLEDOVANIA VYBRANÝCH MIKROBIOLOGICKÝCH
PARAMETROV KRASOVÉHO PRAMEŇA BUZGÓ V KRÁSNOHORSKEJ DLHEJ
LÚKE
RESULTS OF SELECTED MICROBIOLOGICAL PARAMETERS MONITORING AT BUZGÓ
KARSTIC SPRING IN KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA
Peter Malík1 – Peter Bajtoš2 – Alexandra Vasilenková1 – Juraj Michalko1 – Jaromír Švasta1
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ABSTRAKT
Pozorovacia V rámci projektu LIFE+KRASCAVE, ktorý v období rokov 2011 až 2018 rieši v oblasti
Krásnohorskej Dlhej Lúky a najmä Krásnohorskej jaskyne Štátny geologický ústav Dionýza Štúra boli v období
rokov 2015 až 2017 odoberané vzorky na stanovenie vybraných mikrobiologických parametrov krasového
prameňa Buzgó. Prameň Buzgó v Krásnohorskej Dlhej Lúke je koncovým bodom podzemného hydrologického
systému Krásnohorskej jaskyne, teda miesto kde vody tohto systému vystupujú na zemský povrch. Vzorkovanie
prebiehalo od 24. marca 2015 do 6. decembra 2017. V roku 2015 však bolo odobraných celkove iba 8 vzoriek
v približne mesačnom časovom intervale odberov. V období medzi 16. novembrom 2016 a 6. decembrom 2017
však bolo odobratých 65 vzoriek v približne týždňovom odberovom intervale. Sledovanými parametrami boli
počty koliformných baktérií, Escherichií coli, enterokokov, organizmov kultivovateľných pri teplote 22 °C
a organizmov kultivovateľných pri teplote 36 °C, prítomnosť abiosestónu a obsah celkového organického uhlíka.
V 33 prípadoch bola tiež skúmaná prítomnosť Clostridium perfringens, živých organizmov, mŕtvych
organizmov, vláknitých baktérií, mikromycét a železitých a mangánových baktérií. Získané výsledky boli
porovnávané s výdatnosťou krasového prameňa Buzgó, úhrnmi atmosférických zrážok a priemernými dennými
teplotami vzduchu v okolí. Najvýraznejšiu závislosť na vodnom stave v podzemnom hydrologickom systéme
Krásnohorskej jaskyne / výdatnostiach prameňa Buzgó vykazovali počty organizmov kultivovateľných pri
teplote 22 °C a 36 °C. Ich prítomnosť zároveň v oveľa menšej miere závisela od miestnych meteorologických
javov. Na rozdiel od predchádzajúcich výskumov vôd prameňa Buzgó sa v nami skúmanom období v jeho
vodách vyskytovali indikátory fekálneho znečistenia. V tomto prípade je však korelácia ich početnosti
s výdatnosťou prameňa oveľa menšia, mierne badateľná je iba v prípade enterokokov a ešte menej v prípade
Escherichií coli. Pre koliformné baktérie nebola zaznamenaná žiadna súvislosť ich prítomnosti s prietokovými
množstvami. Mikrobiologické parametre vôd prameňa Buzgó sú najpravdepodobnejšie ovplyvňované (najmenej)
dvoma navzájom nesúvisiacimi faktormi: vodnými stavmi v podzemnom hydrologickom systéme Krásnohorskej
jaskyne a príležitostnou prítomnosťou ľudských návštevníkov v Krásnohorskej jaskyni. Druhý z uvedených
faktorov je pravdepodobne zodpovedný za prítomnosť indikátorov fekálneho znečistenia zaznamenanú vo
vodách krasového prameňa Buzgó. Výsledky monitoringu taktiež potvrdili celkove malé počty
mikroorganizmov kultivovateľných pri teplote 22 °C ale najmä pri teplote 36 °C. Dominancia „psychrofilných“
mikroorganizmov kultivovateľných pri teplote 22 °C nad „mezofilnými“ (kultivovateľnými pri teplote 36 °C)
pretrváva v približnom pomere 2 : 1 počas všetkých sezón ročného cyklu.
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NIEKTORÉ POZNATKY Z VYSKUMU INŽINIERSKO-GEOLOGICKÝCH
PODMIENOK VYSTAVBY VODNÉHO DIELA V NOSICIACH
EINIGE ERKENNTNISSE BEI DER ERFORSCHUNG DER INGENIEUR-GEOLOGISCHEN
VERHÄLTNISSE BEI DER ERRICHTUNG DES WASSERWERKES IN NOSICE
ЗАМЕТКИ О ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПРИ ПОСТРОЙКЕ ВОДНОГО
СООРУЖЕНИЯ УСЕЛА НОСИЦЕ
Milan Matula
Katedra inžinierskej geológie, Fakulta geologicko-geografických vied, Univerzita Komenského, Bratislava

Poznámka: Článok prevzatý z Geologického zborníka Slovenskej akadémie vied, Bratislava, ročník VII (1956),
č. 1-2, str. 110-117 (s ruským a nemeckým Resumé) v pôvodnom znení
V rámci plánu výskumných prác Katedry inžinierskej geológie robil som od júla 1953 výskum a prieskumné
práce v súvislosti s výstavbou hydroenergetického diela Nosice, ktoré je jednou z dôležitých súčastí sústavného
využitia vodnej energie rieky Váh a jednou z najväčších súčasných stavieb na Slovensku. Poznatky tu získané
budú uverejnené; nateraz tu podávam stručne aspoň niektoré z nich.
Pri Nosiciach bude vybudovaná údolná priehrada gravitačného typu s vodnou nádržou strednej veľkosti.
V pravej časti priehrady bude umiestnených 5 blokov výpustného zariadenia, v ľavej 3 bloky elektrárenské, od
ktorých povedie asi 2,5 km dlhý odpadový kanál. Geologickou stavbou širšej oblasti študovaného územia sa tu
nebudem zaoberať. Stačí azda len spomenúť, že patrí k tej časti vnútorného bradlového pásma, kde
strednokriedové až vrchnokriedové členy bradlového obalu naprosto prevládajú a s vlastnými bradlami sa
stretneme len ojedinele.
Už v rámci predbežného inžiniersko-geologického výskumu, vykonávaného Geologickým ústavom Dionýza
Štúra v rokoch 1949 – 1951, na základe pomerov geomorfologických a vážnych požiadaviek technických, bola
odporúčaná dnešná alternatíva priehradného miesta ako jediná i napriek tomu, že geologické pomery tu sú veľmi
zložité a pre dielo málo priaznivé. Podrobný prieskum potom ukázal, že geologické pomery sú ešte horšie, než sa
prv predpokladalo, čo kladie veľké požiadavky a znamená značné ťažkosti pre technické realizovanie stavby.
***
V priehradnom mieste nad údolnou nivou, zužujúcou sa až na 320 m šírky, dvíha sa na ľavej strane vysoký svah
o sklone 30° – 40°, vytvorený morfologicky „aktívnymi“ zlepencami; na pravej strane údolia je würmská riečna
terasa o mocnosti 9 – 14 m, pokrytá hrubou vrstvou spraší a sprašových hlín. Alúvium má priemernú mocnosť
asi 9 m. Skalný podklad v priehradnom mieste tvoria strednokriedové a vrchnokriedové útvary bradlového
obalu, ktoré tu majú v stratigrafickom poradí asi takýto litologický charakter:
- Sférosideritové vrstvy (alb) predstavujú tmavošedivé sliene s ojedinelými vložkami pieskovcových
lavíc o mocnosti do 20 cm; šedé silno zbridličnatené sliene s ojedinelými vložkami vápnitého pieskovca; šedé
silno zbridličnatené sliene vystriedané početnejšími lavicami pieskovca o mocnosti 20 – 50 cm.
- Orlovské vrstvy (cenoman) sú reprezentované piesčitými šedými slieňmi. vystriedanými lavicami
vápnitých pieskovcov; vyššie ležia hrubé lavice pieskovcov s polohami zbridličnatených slieňov o mocnosti až 2
m; nad nimi sú polohy typických orlovských pieskovcov s tenkými preplástkami slieňov, ktorých smerom nahor
pribúda.
- Upohlavské vrstvy (senon) tvoria hrubolavicovité zlepence s uhličitanovo – pieskovcovým a miestami
slienitým tmelom, s vložkami hrubolavicovitých pevných pieskovcov a intenzívne zbridličnatených slieňov
v polohách až 2 m mocných; vyššie sa striedajú iba vápnité pieskovce a sliene, ktoré opäť prechádzajú do
súvrstvia rozpadavých zlepencov so slienitým až ílovitým tmelom.
Uvedené horniny vystupujú v priehradnom mieste v zložitých tektonických pomeroch. Na pravej strane údolia
pod würmskou terasou a riečnymi náplavmi údolného dna leží komplex albských slieňov, v ktorých ku stredu
údolia pribúdajú vložky pieskovcov; ďalej v podloží projektovaných blokov 7 – 8 prechádza toto súvrstvie do
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komplexu cenomanských, flyšovite sa striedajúcich slieňov a pieskovcov orlovských vrstiev, ktorých typický
člen – masívne orlovské pieskovce – nachádzame v mohutných laviciach v podloží projektovaných blokov 9 –
11, resp. i 13. Ďalej doľava sa opäť striedajú hrubšie polohy slieňov a pieskovcov. V okolí kesónu K4,
pravdepodobne v tektonickom styku s predošlým súvrstvím cenomanu, je opäť súvrstvie albských slieňov
a slienitých bridlíc, v ktorých postupne ubúda vložiek pieskovca. V podloží blokov 22 – 23 v normálnom
transgresívnom styku ležia na albe vrstvy upohlavské.
Generálny sklon všetkých týchto súvrství je zhruba orientovaný na juhojuhozápad až juhozápad, teda spadajú
príkro pod uhlom 60 – 90° smerom proti vode a ľavému svahu; miestami sú však úložné pomery aj trochu
odlišné, ako napr. v podloží bloku 16 (keson K4, K5), kde vrstvy sú strmo naklonené na opačnú stranu. Súvisí to
s priebehom vrstiev v izoklinálnych vrásach, z ktorých sa pravdepodobne dnešná tektonická stavba v danom
mieste vyvinula. Tieto komplexy prebiehajú teda v akýchsi pruhoch v približne juhovýchodno –
severozápadnom smere, šikmo k ose priehrady.
Slienité členy základovej pôdy boli tektonickými tlakmi zväčša veľmi intenzívne zbridličnatené a detailne
zvrásnené. Nachodíme v nich veľa dislokačných ohladených plôch s ryhovaním, ktoré svedčia o hojných
diferenciálnych pohyboch, vyrovnávajúcich rôzne napätia základovej pôdy, vzniknuté v dôsledku tektonických
pochodov. Väčšie dislokačné plochy sú sprevádzané tiež až 10 – 20 cm širokým pásom rozdrteného slienitého
materiálu (tektonická brekcia). Rigidnejšie pieskovce a zlepence pri tektonických tlakoch sa chovali ináč. Lavice
pieskovcov a slienitých súvrstviach boli rozpukané, roztrhané a veľmi nepravidelne vtlačované do masy
plastických slieňov. Súvislejšie polohy väčších pieskovcových lavíc sú prestúpené sieťou priečnych puklín
rôznych smerov. Staršie pukliny boli úplne alebo sčasti vyplnené sekundárnym kalcitom. Značná časť puklín
však nebola druhotne vyplnená ani piesčito – slienitým materiálom, takže sú otvorené. Väčšie dislokačné plochy
majú charakter poruchových pásiem s rozdrteným a prehneteným materiálom, v zóne povrchového zvetrávania
rozloženým až v piesčito – hlinitú masu. Podobne sú veľmi rozpukané aj lavice zlepencov.
Pokiaľ ide o hlavné fyzikálno – technické vlastnosti hornín základovej pôdy, zmienim sa aspoň o niektorých.
Sliene a slienité bridlice, ktoré zaraďujeme ku kategórii hornín poloskalných, v nezvetranom a nerozbriednutom
stave majú značnú únosnosť a malú stlačiteľnosť. Podľa výsledku niekoľkých zaťažovacích skúšok možno
u nich počítať s dovol. namáh. 10 kg/cm2; za modul deformácie možno prijať hodnotu 50.000 – 80.000 kg/ cm2.
Vyznačujú sa minimálnou priepustnosťou; voda nimi preniká hlavne len po poruchách a puklinách bridličnatosti.
Sú stredne nasiaklivé; ich veľmi nepriaznivou vlastnosťou je, že v styku s vodou v pásme povrchového
zvetrávania rýchlo mäknú a rozbriedajú sa. Patria okrem povrchových zvetraných vrstiev do III. triedy
ťažiteľnosti a k ich rozpájaniu treba použiť kliny, pneumatické kladivá a výbušniny. Sú intenzívne zvetrané do
hĺbky maximálne 2 m. Pri skúškach šmykových (ušmykovanie betónových bločkov) vykázali pomerne priaznivú
hodnotu súdržnosti c = 1,02 kg/cm2 a vnútorného trenia tg φ = 0,496.
Pieskovce, ktoré prevládajú najmä v komplexe cenomanu, majú vďaka vysokej súdržnosti vysokú únosnosť
a samy sú prakticky skoro nestlačiteľné. V miestach, kde sú viac rozpukané, treba však ich únosnosť
i stlačiteľnosť posudzovať vzhľadom na stupeň rozpukania, orientáciu puklín a charakter ich výplne; miesto
súdržnosti rozhodujúci význam má pritom vnútorne trenie. Seizmickou metódou bol pre tento komplex zistený
modul deformácie v hodnote E = 119.000 – 200.000 kg/cm2 . Patria do III. triedy ťažiteľnosti.
Zlepence majú únosnosť až vyše 15 kg/cm2 a modul deformácie E = 92.000 – 105.000 kg/cm2. Patria do IV.
triedy ťažiteľnosti. Sú veľmi priepustné po puklinách, ktoré sú v značnej miere nevyplnené. Dajú sa však dobre
injektovať bežnými injekčnými zmesami bez nebezpečia, že injekcie budú rozrušené agresívnou vodou, ktorá
v nich zistená nebola.
Osobitý význam (a to negatívny) pre základovú pôdu má v priehradnom mieste prítomnosť tlakovej minerálnej
podzemnej vody, ktorá sa z hĺbky prediera dosť energicky vďaka preplyneniu kysličníkom uhličitým cez
povrchové partie skalného podkladu do alúvia. Pôsobením tejto vody došlo k uvoľňovaniu uhličitanového tmelu
pieskovcov, ktoré v niektorých zónach sú veľmi vyluhované, ako to vidieť tiež na vrtných jadrách; tieto zóny
majú zväčša jazykovitý tvar aj do väčších hĺbok skalného podkladu, najmä v okolí porušených a značne
rozpukaných partií, po ktorých vystupovali minerálne vody. Takto postihnuté horniny sú dobre rozpoznateľné aj
podľa žltohnedého sfarbenia od limonitu. Nachodíme ich najmä v strednej časti priehradného profilu v pruhu
orlovských vrstiev, kde bola zistená pri vŕtaní v hĺbke asi 70 m aj jedna z hlavných žriedelných línií.
Vcelku možno konštatovať, že v priehradnom profile vzhľadom na komplikovanú geologickú stavbu územia (a
najmä na okolnosť, že celé priehradné miesto sa nachádza pravdepodobne v priestore širokej poruchovej zóny
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prebiehajúcej naprieč bradlovým pásmom) sú pomerne veľmi nepriaznivé podmienky pre výstavbu údolnej
priehrady, ktorá je tu uskutočniteľná iba za veľmi ťažkých technických podmienok. Vzhľadom na pestrý
litologický charakter hornín i ich úložné pomery a porušenie sú základové pomery značne nesúrodé. Dosť
priaznivou okolnosťou z hľadiska pevnosti podkladu je príkre upadanie vrstiev proti vode a k ľavému svahu.
Horniny skalného podkladu sú pre stavbu priehrady dostatočne únosné a ich stlačiteľnosť je vcelku malá. Na
základe zistených modulov deformácie treba nerovnomerné stlačovanie podložia očakávať najmä na stykoch
mocnejších polôh slieňov s pieskovcami (napr. pod piliermi výpustného zariadenia). Vďaka úložným pomerom
vrstiev i celkovému priebehu dislokácií nezistili sme v základovej pôde nebezpečné prirodzené šmykové plochy,
ktoré by umožňovali ľahšie ušmyknutie objektov v smere toku vody.
Veľmi dôležitá je požiadavka správnej úpravy základovej škáry, najmä odstránenie rozbriednutého slienitého
materiálu i uvoľnených kusov rozpukaných pieskovcov a zlepencov.
Z hľadiska možnosti filtrácie sú pomery v priehradnom mieste s výnimkou komplexu slieňov nepriaznivejšie
(najmä v dôsledku priebehu vrstiev a vysokej puklinovitosti). Preto sa už od začiatku projektovania muselo rátať
s rozsiahlymi injekčnými prácami. Popri 30 – 40 m hlbokej priebežnej tesniacej injekčnej clone pod návodným
lícom priehrady urobí sa aj plošná injektáž, ktorej okrem utesnenia základovej škáry pripadá úloha zabraňovať
agresívnej vode v prístupe k betónovým základovým konštrukciám. Vzhľadom na minerálku museli byť bežné
cementové injekcie zamenené vhodnejšou zmesou, ktorá by agresívnej vode odolávala; na základe početných
laboratórnych pokusov bola zvolená injektáž ílochemická, kombinovaná prípadne s cementovou.
Ochrana základov priehrady sa však urobí ešte ďalšími opatreniami. V exponovaných úsekoch sa betón
priehradných blokov bude ukladať na zvláštnu dlažbu z čadičových kociek, ukladaných do malty z odolného
trasového cementu, pričom sa škáry vyplnia asfaltom. Na vzdušnej strane priehrady budú zriadené osobitné
širokopriemerové vrty, ktorými bude zachytená minerálna voda a znížený jej tlak na základovú škáru priehrady.
Na dobrom vykonaní týchto opatrení bude závisieť úspešnosť a trvácnosť celého vodného diela.
***
V rámci inžiniersko – geologického výskumu pre vodné dielo v Nosiciach vykonal som tiež podrobný terénny
výskum a mapovanie (mapa 1 : 5000) v oblasti vodnej nádrže nosickej priehrady. Popri problémoch možnosti
úniku vody filtráciou a podmáčania brehov venoval som hlavnú pozornosť najmä otázkam stability svahov
nádrže; stabilita svahov je tu osobitne významná preto, lebo po obidvoch svahoch údolia niekoľko metrov nad
kótou maximálneho vzdutia vody projektujú sa preložky železničnej trate (po ľavom svahu) a štátnej cesty (po
pravom svahu údolia).
Zistilo sa, že vďaka konfigurácií svahov údolia Váhu, tečúceho v celej zátopnej oblasti hlbokým zaklesnutým
meandrom, je vylúčená možnosť úniku vody z nádrže filtráciou do susedných, nižšie položených miest, resp.
údolí. Filtrácia nepredstavuje vážnejší problém ani na ostrom výbežku pravého svahu údolia v zákrute meandru
v priestore priehradného miesta, pretože vďaka predĺženiu pravostranného zaviazania priehradného múru
štetovnicovou stenou a injekčnou clonou, bude filtračný tok podľa výpočtov už taký slabý, že nepredstavuje
nijaké ohrozenie diela.
Problém podmáčania bolo treba vyriešiť najmä pri hornom konci vzdutia, kde by dochádzalo k podmáčaniu
základov suterénnych priestorov veľkého strojárenského závodu. Sanácia sa bude robiť hlbokými zbernými
drénami a prečerpávacou stanicou.
Na obidvoch svahoch údolia rieky sú početné staré i úplne mladé zosuny. K ich vzniku prispeli najmä:
litologický charakter podkladu (ľahko zvetrávajúce a rozbriedavé sliene), množstvo ílovitých produktov ich
zvetrávania v mocných deluviálnych uloženinách, intenzívne dažde atď. Hlavnou príčinou najväčších zosunov
bolo však podrezanie svahu bočnou eróziou Váhu, v iných prípadoch zas pri výstavbe komunikácií. Zosuvné
územia boli preskúmané a navrhnuté protiopatrenia pre zabezpečenie stability svahov.
Poznatky a závery z inžiniersko – geologických výskumných prác boli zhrnuté v obsiahlej záverečnej správe
s mnohými grafickými prílohami. Nateraz už stavba vodného diela značne pokročila a blíži sa deň, keď bude
uvedená do prevádzky. Pracovníci Katedry stavbu naďalej sledujú a vykonávajú na nej geologický dozor,
dokumentáciu a pozorovania.
***
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Po vykonaní výskumných prác a po preštudovaní ich priebehu od začiatkov projektovania, nemôže nám, okrem
stručne uvedených poznatkov, uniknúť niekoľko dôležitých poučení.
Jedným z nich je záver o fyzikálno – technických vlastnostiach slieňov a slienitých bridlíc strednej kriedy, ktoré
sa nedávno považovali za veľmi málo vhodný podklad pre ťažké hydroenergetické stavby. V technických
kruhoch sa im prisudzovala malá únosnosť a značná stlačiteľnosť. Vychádzalo sa pritom z výsledkov zle
urobených zaťažovacích skúšok, ktoré vykazovali hodnoty obyčajne nižšie ako 5 kg/cm2. Dnes možno už azda
na základe početných skúšok i praktickej skúsenosti konštatovať, že tieto horniny sú vcelku veľmi dobrým
podkladom, spravidla málo stlačiteľným a dosť únosným pri zaťaženiach až do 10 kg/cm2. Preto hodnotu
dovoleného namáhania 7 – 8 kg/cm2 môžeme považovať za celkom odôvodnenú a bezpečnú. Súčasne však treba
zdôrazniť možnosť rýchleho porušenia a znehodnotenia odkrytých základov, ktoré vyplýva z poloskalného
charakteru tejto horniny.
Ďalšie poučenia sú metodicko – organizačného rázu. Po skúsenostiach s Oravskou priehradou i na základe
skúsenosti z Nosníc a iných vodných diel je najvyšší čas skoncovať s akýmkoľvek podceňovaním seriózneho
inžiniersko – geologického výskumu. Už by viac nemal byť schválený projekt a nemalo by sa pristúpiť k stavbe,
pokiaľ nie sú všetky stránky geologických a hydrogeologických pomerov staveniska vyjasnené. Porušovanie
komplexnosti výskumu vedie k tomu, že sa napr. zanedbá prieskum hydrogeologický, hydrogeochemické
analýzy vzoriek vody z vrtov a pod. a neobjaví sa včas nebezpečná minerálka. Pri sondáži priehradného miesta je
účelné navrhnúť aspoň niekoľko hlbokých oporných vrtov pre objasnenie štruktúry a charakteru podkladu do
väčších hĺbok.
Vodné dielo nemalo v rozhodujúcich fázach projektovania v rokoch 1951 – 1952 geológa, s ktorým by stavba
úzko spolupracovala. Pri stavbe, injekčných prácach atď. nemá dielo ani dodnes prevádzkového geológa, ktorý
by na stavbe bol stále prítomný a podľa pokynov expertov a vedeckých ústavov by kontroloval priebeh prác
a robil sústavnú geologickú dokumentáciu. Tieto nedostatky musí pomôcť vyriešiť práve geologická fakulta
intenzívnejšou výchovou potrebného počtu vyspelých odborníkov – geológov.
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