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1 Špecifikácia prác 

Úloha sa realizuje v rámci projektu „Výskum zraniteľnosti podzemných vôd pre manažment trvalo 
udržateľného využívania podzemných vôd v BSK“, ITMS kód projektu 26240220059, ktorý je 
financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie, z Operačného programu Výskum a Vývoj, 
prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy 
EU. Na základe zmluvy o dodaní tovaru a služieb č. 01-1987/13 zo dňa 19.6.2013. 
 

V zmysle časového plánu riešenia úlohy, ktorý je súčasťou Projektu realizácie geologických prác z 
11. 7. 2013 boli dodané nasledovné položky predmetu zákazky: 
 

• Software č. 1 - dodávka softvéru na implementáciu modifikovaného analytického advekčno-
disperzného modelu transportu s duálnou pórovitosťou publikovaného v práci (F. Cornaton & 
P. Perrochet, 2001) a novších prácach, určeného na  modelovanie šírenia sa kontaminácie do 
podzemných vôd a modelovanie zraniteľnosti podzemných vôd, úplne integrovaného do 
geografického informačného systému  (ďalej len „Softvér“) 

• Externá štúdia - vypracovanie štúdie / Analýza a úprava algoritmu jednorozmerného 
advekčno-disperzného transportného modelu s duálnou pórovitosťou publikovaného v práci 
(F. Cornaton & P. Perrochet, 2001) a novších prácach, použitého v dodanom modelovacom 
softvéri (ďalej len „Štúdia“). 

 

1.1 Detailný popis požiadaviek:  

 
1.1.1 Softvér 
     
1.1.1.1  Účel  

- Zabezpečenie simulácie procesov kontaminácie podzemných vôd. 

- Zabezpečenie správy a údržby geopriestorových údajov. 

- Zabezpečenie tvorby a vizualizácie mapových výstupov. 

 

1.1.1.2  Opis  

Jedná sa o systém prepojených aplikácií pre potreby geologického výskumu, ktoré využívajú GIS 

funkcionalitu na modelovanie šírenia sa kontaminácie do podzemných vôd a modelovanie 

zraniteľnosti podzemných vôd.  

a) Aplikácie budú: 

- zabezpečovať optimalizované prepojenie a komunikáciu medzi údajmi geopriestorovej 

databázy uvedenej v bode 1.3.3 a aplikačnou logikou algoritmu určeného na simuláciu 

procesov šírenia sa kontaminácie a tiež možnosť aktualizácie a editácie údajových vrstiev 

využívaných pri používaní softvéru; 

- vykonávať numerické simulácie šírenia sa znečistenia vo zvodnenom prostredí pri zohľadnení 

advekcie, disperzie a reaktívneho transportu na základe algoritmu pre jednorozmerné 

numerické modelovanie s využitím analytického riešenia advekčno-disperzno-reakčných 
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rovníc v komplexnej Laplaceovej doméne publikovaného v práci (F. Cornaton & P. Perrochet, 

2001) a novších prácach. 

- určené pre prevádzku osobného počítača v desktopovom prostredí, kompatibilné s 

operačným systémom Windows (ktorý je existujúcou infraštruktúrou obstarávateľa) osobou, 

ktorá je oprávnená ich používať; 

 

b) Softvér musí zabezpečiť: 

- sadu geoprocesingových a vizualizačných nástrojov podporujúcich spracovanie údajov podľa 
metodiky modelovania šírenia  kontaminácie; 

- integráciu vstupných parametrov modelu vo forme gridových GIS vrstiev 

- priestorové a štatistické analýzy priebežných a konečných výsledkov modelovania; 

- nástroje na vzdialenú správu databázy údajov v centrálnom dátovom sklade; 

- zamedzenie prístupu neoprávneným osobám; 

 

1.1.1.3  Požiadavky na funkcionalitu Softvéru 
 

a) Prehliadanie priestorových informačných údajov v mapovom zobrazení 

- zväčšenie - zmena mierky mapy podľa zvoleného okna 

- zmenšenie – zmena mierky mapy podľa zvoleného okna 

- posun – posun mapy podľa zvoleného smeru pri zachovaní mierky 

- predchádzajúce zobrazenie – zmena zobrazenia mapy z histórie zobrazení dozadu 

- nasledujúce zobrazenie – zmena zobrazenia mapy z histórie zobrazení dopredu 

- zobrazenie celej mapy – prispôsobenie mierky veľkosti mapového okna 

- identifikácia objektu – podľa zvolenej aktívnej vrstvy, alebo všetky vrstvy 

- select – výber objektov vrstvy podľa konkrétnej požiadavky na ďalšie spracovanie dát 

 

b) Tvorba výberov (Query) 

Po vybratí vrstvy zo zoznamu vrstiev musí byť možné pomocou logických operátorov 

(poloautomaticky ich vkladaním z pripravenej množiny operátorov, alebo manuálnou editáciou 

príkazu štruktúrovaného dopytového jazyka) názvov polí a definovaním požadovaných hodnôt 

(poloautomaticky ich vkladaním z pripravenej jedinečnej množiny hodnôt (unique values), alebo 

manuálnou editáciou hodnôt) zadefinovať ľubovoľné podmnožiny objektov vrstvy, ktoré sú 

pripravené na ďalšie spracovanie. 

 

c) Editácia údajov 

Pre rôzne údajové zdroje musí byť dostupná možnosť modifikácie obsahu (úprava geometrických 

útvarov pre vektorové geopriestorové vrstvy, zmena tabuľkových atribútových hodnôt pre vybrané 

záznamy) s možnosťou trvalého uchovania zmeny v pôvodnom údajovom zdroji, alebo s možnosťou 

vytvárania nových verzií pôvodných údajových zdrojov. 

 

d) Vkladanie údajov znečistenia 
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Softvér musí umožniť spracovanie externých údajov reprezentujúcich znečistenie územia do takej 

formy (napr. vrstvy, tabuľky, súbory), ktorá bude priamo použiteľná ako vstup pre simuláciu šírenia sa 

tohto znečistenia do podzemných vôd. 

 

e) Simulácia šírenia sa znečistenia do podzemných vôd 

Numerická simulácia šírenia sa znečistenia vo zvodnenom prostredí pri zohľadnení advekcie, disperzie 

a reaktívneho transportu na základe vstupných priestorových gridových vrstiev, a číselných hodnôt 

parametrov riadiacich procesy šírenia sa znečistenia vo zvodnenom prostredí. Výpočet je realizovaný 

na základe implementácie algoritmu pre jednorozmerné numerické modelovanie s využitím 

analytického riešenia advekčno-disperzno-reakčných rovníc v komplexnej Laplaceovej doméne. 

Nástroj  zabezpečí výpočet transferovej krivky cez minimálne 5 horninových vrstiev postupnou 

konvolúciou signálu jednotlivých vrstiev, pričom sa požaduje aby bol algoritmus modifikovaný tak, že 

umožní vstup parametrov modelu pre každú definovanú vrstvu priamo z atribútov vrstiev 

geopriestorovej databázy (hrúbku, pórovitosti mobilnej aj imobilnej zóny, pozdĺžnej disperzivity, 

transferového koeficientu, riedenia). 

 

f) Tvorba a uchovávanie výsledkov simulácie 

Výsledky simulácie sú tvorené priebežne alebo je ich tvorba podmienená potrebou ich využitia 

v simulácii. Ich uchovávanie v geopriestorovej databáze je podmienené relevantnosťou ich využitia 

pre chod programu alebo ďalšou potrebou ich odborného využitia v rôznych formách. 

 

g) Vyhodnocovanie výsledkov simulácie 

Softvér musí umožňovať klasifikáciu výstupných prienikových kriviek do tried zraniteľnosti 

a generovanie gridovej digitálnej vrstvy zraniteľnosti podzemných vôd. Musí tiež obsahovať nástroj na 

porovnanie výsledkov simulácie pre potenciálne znečistenie a odporúčaných hodnôt v danej lokalite.  

 

h) Generovanie výstupov 

Softvér musí umožniť export mapového výstupu, alebo dát resp. ich častí do geopriestorovej 

databázy, prípadne na disk lokálneho počítača v štandardných formátoch. 

 
1.1.2 Štúdia 

Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie obsahujúcej podrobný návrh metodiky numerického 
výpočtu senzitivity podzemných vôd na antropogénne znečistenie s využitím dodaného 
modelovacieho softvéru, tak aby mohol byť dodaný softvér využitý na spracovanie máp zraniteľnosti 
podzemných vôd. 

Súčasťou štúdie bude predovšetkým podrobná analýza potrebných vstupných priestorových vrstiev 
parametrov vstupujúcich do modelovacieho softvéru a následne návrh algoritmov transformácie 
digitálnych vrstiev geopriestorovej databázy na vrstvy parametrov numerického modelu 
implementovanom v dodanom modelovacom softvéri. 

Požaduje sa, aby vypracovaná metodika bola založená na využití algoritmu numerického modelu 
implementovaného v modelovacom softvéri takým spôsobom, aby bolo pri výpočte zraniteľnosti 
podzemných vôd možné zohľadniť aj vplyv ďalších faktorov nezahrnutých v samotnom algoritme 
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jednorozmerného advekčno-disperzného transportného modelu s duálnou pórovitosťou. Výsledná 
metodika musí okrem výstupov z modelovacieho softvéru integrovať údaje využitia zeme, reliéfu, 
riečnej siete a klimatických charakteristík obsiahnuté v geopriestorovej databáze vytvorenej v rámci 
položky 1.3.3 do postupu tvorby mapy zraniteľnosti podzemných vôd. 

Následne sa požaduje testovanie ladenie algoritmu použitého v dodanom modelovacom softvéri na 
geopriestorovej databáze údajov spracovanej v položke 1.3.3. Vyžaduje sa tiež prípadná korekcia 
algoritmu modelovacieho softvéru v prípade, že výsledky testovania nebudú vykazovať dostatočnú 
zhodu s výsledkami stopovacej skúšky, pri ktorej sa sleduje transport konzeratívneho stopovača z 
povrchu pôdy k podzemnej vode. Verifikáciu modelu komparáciou existujúcej kontaminačnej záťaže v 
oblasti a porovnaním s výsledkami stopovacej skúšky vykoná objednávateľ. 

2 Modelovací softvér na hodnotenie zraniteľnosti podzemných vôd 

Vyvinutý modelovací softvér na hodnotenie zraniteľnosti podzemnej vody je spracovaný do podoby 
rozšírenia pre GIS aplikáciu ArcGIS. Jedná sa o desktopovú aplikáciu podporujúcu prácu 
s geopriestorovými vrstvami, základnú kartografizáciu, vizualizáciu, predspracovanie a parametrizáciu 
údajov, priestorové analýzy, import a export údajov. Aplikácia okrem samotného softvéru na 
hodnotenie zraniteľnosti podzemných vôd v sebe integruje všetky nástroje spĺňajúce požiadavky na 
funkcionalitu definovanú v bode 1.1.3. Všetky priestorové parametre relevantné pre modelovanie 
zraniteľnosti sú spracované a uložené v natívnom formáte GIS aplikácie, čím je umožnené ich ďalšie 
spracovanie, prípadne vizualizácia v podobe kartografických výstupov. 
 

2.1 Popis funkcionality – používateľská príručka 
Nástroj na zhodnotenie zraniteľnosti podzemných vôd na základe fyzikálnych zákonitostí šírenia sa 
kontaminácie do podzemných vôd s využitím analytického riešenia advekčno-disperzno-reakčných 
rovníc. Nástroj je implementovaný ako rozšírenie do GIS aplikácie ArcGIS (esri Add-in), pracujúce nad 
rastrovými reprezentáciami vstupných parametrov, alebo na vektorovej vrstve bodov reprezentujúce 
„vzorky“ vstupných parametrov. Obdobným spôsobom pracuje aj na interaktívne zadanom profile 
(bode) ak sú dostupné (definované) rastrové reprezentácie vstupných parametrov. 

2.1.1 Systémové požiadavky: 
ArcGIS 10.1 a vyššie (rozšírenie Spatial Analyst nie je potrebné) 
.NET framework 4.0 a vyššie 

2.1.2 Inštalácia 
 
Produkt sa inštaluje (nezapisuje sa do registrov – nie sú nutné administrátorské privilégiá) dvojklikom 
na súbor „Zranitelnost.esriAddIn“, alebo sa pridá v rámci ArcGISu Add-In Manageru (Custumize – Add-
In Manager) cez položku Option – Add Folder (namapovanie adresára so súborom 
„Zranitelnost.esriAddIn“). Takáto inštalácia umožňuje aj nahranie Add-Inu na viaceré počítače 
z jedného zdieľaného adresára. 
 



 8

 
Obr 2.1: Okno Add-In manažéra v GIS aplikácii ArcGIS 10.1 

 

2.1.3 Panel nástrojov: Zraniteľnosť podzemných vôd 
Panel nástrojov zlučuje všetky nástroje v rámci Add-Inu. Opis resp. členenie je nasledovné: 
 

 
Obr 2.2: Rozvrhnutie nástrojov na lište nástrojov (toolbar) 

 
Obr 2.3: Rozvrhnutie ovládacích prvkov v Menu "Raster": 
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Obr 2.4: Rozvrhnutie ovládacích prvkov v Menu "Vektor": 

2.1.4 Nastavenie vrstiev 
Nástroj „Nastavenie vrstiev“ slúži na nastavenie rastrových reprezentácií vstupných parametrov pre 
jednotlivé uvažované vrstvy modelu. Nástroje ktoré vyžadujú správne nastavenie parametrov sú pred 
spustením nastavenia vrstiev neaktívne. V pravej časti dialógového okna sa nachádza panel so 
stručnou nápovedou, ktorá sa aktivuje (resp. aktualizuje) pri kliknutí na jednotlivé ovládacie prvky 
dialógového okna. 
 

  
Obr 2.4: Umiestnenie nástroja „Nastavenie vrstiev“ na lište nástrojov 

 

 
Obr 2.5: Dialógové okno Nastavenia vrstiev. 

Model zraniteľnosti podzemných vôd pracuje s nasledovnými parametrami platnými pre každú 
uvažovanú vrstvu (max 5 vrstiev): 

• Pórovitosť prvého prostredia: [m3/m3] * 
• Pórovitosť druhého prostredia (pri voľbe jednoduchá pórovitosť sa tento parameter 

neuvažuje – ovládací prvok je neaktívny): [m3/m3] * 
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• Hrúbka vrstvy: [m] * 
• Rýchlosť: [m/h] * 
• Koeficient pozdĺžnej disperzivity:  odporúčaná hodnota 1/20 hrúbky vrstvy 
• Alfa výmenný koeficient (pri voľbe jednoduchá pórovitosť sa tento parameter neuvažuje – 

ovládací prvok je neaktívny): 
• Faktor riedenia: hodnota 0-1, pričom hodnota 1 predstavuje žiadne riedenie, hodnota 0 

maximálne riedenia 
* Odporúčané jednotky vstupných parametrov 
 

Ovládacie prvky dialógového okna:  
• Duálna pórovitosť: (checkbox) voľba typu pórovitosti s ktorou model pracuje True = duálna 

pórovitosť, False = jednoduchá pórovitosť 
 

•  Uloženie nastavenia: Aktuálne nastavenie parametrov si je možné uložiť vo formáte 
*.txt 

•  Nahranie nastavenia: Uložené nastavenie možno nahrať (nastavenie uložené vo 
formáte *.txt) 

•  Zrušenie formulára: 

•  Potvrdenia nastavenia: 

•  Vymazanie nastavenia pre aktuálnu a všetky nasledujúce vrstvy: Aktívne od 2. Vrstvy a 
vyššie. Slúži na zmenu počtu vrstiev vstupujúcich do modelu. 

 

2.1.5 Zraniteľnosť Raster – Validácia vrstiev 
 
Validácia vrstiev - rastrov. Kontroluje sa extent a veľkosť bunky ako aj vyplnenie všetkých potrebných 
parametrov (rastrov). Extent rastra a veľkosť bunky musí byť pre všetky rastre totožný. Pre odvodenie 
rastrov parametrov sa odporúča používať nastavenie "Environment setting" - Extent, Snap raster, Cell 
Size a Mask - pri práci so štandardnými ArcMap nástrojmi (toolmi)! 
 

 
Obr 2.6: Umiestnenie nástroja „Validácia vrstiev“ na lište nástrojov 

 

Po spustení sa otvorí okno potvrdzujúce správnosť parametrov alebo chybové hlásenie. 
 



 11

 
 

 
Obr 2.7: Dialógové okná potvrdzujúce správnosť parametrov alebo chybové hlásenie. 

2.1.6 Zraniteľnosť Raster – Výpočet zraniteľnosti 
 
Nástoj - model zraniteľnosti podzemných vôd. Výsledkom modelu je raster zraniteľnosti a sada 
voliteľných parametrov: Čas nástupu koncentrácie znečistenia nad limitnú hodnotu, Maximálna 
koncentrácia znečistenia (relatívna veľkosť), Čas nástupu maximálnej koncentrácie a Doba trvania 
znečistenia - relatívnej koncentrácie nad limitnú hodnotu. V pravej časti dialógového okna sa 
nachádza panel so stručnou nápovedou, ktorá sa aktivuje (resp. aktualizuje) pri kliknutí na jednotlivé 
ovládacie prvky dialógového okna. Nástroj vyžaduje správne nastavené vrstviev vstupných 
parametrov! 
 

 
Obr 2.8: Umiestnenie nástroja „Výpočet zraniteľnosti“ na lište nástrojov 
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Obr 2.9: Dialógové okno „Výpočet zraniteľnosti“  

 
• Pórovitosť modelu: Informatívna hodnota o aktuálnom nastavení pórovitosti s ktorou model 

pracuje. Túto hodnotu je možné zmeniť pomocou nástroja "Nastaveie vrstiev" 
• Počet vrstiev: Informatívna hodnota o aktuálnom počte vrstiev s ktorými model pracuje. Túto 

hodnotu je možné zmeniť pomocou nástroja "Nastavenie vrstiev" 
• Minimálna koncentrácia: Číselná hodnota reprezentujúca minimálnu relatívnu hodnotu 

koncentrácie znečistenia nad ktorú sa uvažuje so znečistením podzemných vôd 
• Vstupný impulz: Číselná hodnota času trvania vstupného impulzu znečistenia (platná pre celé 

modelované územie). Variantne je možné zadať raster reprezentujúci priestorové vyjadrenie 
vstupného impulzu. Raster vstupného impulzu musí byť koincidenčný so vstupnými 
parametrami (extent, veľkosť bunky)! 

 
Výstupy z modelu: 

• Zraniteľnosť: Výstupný raster vypočítanej zraniteľnosti podzemných vôd 
• Maximálna koncentrácia (voliteľné): Výstupný raster nadobudnutej maximálnej relatívnej 

hodnoty koncentrácie znečistenia podzemných vôd.  
• Čas príchodu (voliteľné): Výstupný raster času príchodu znečistenia. Znečistenie sa uvažuje ak 

nadobúda hodnoty väčšie ako zadaná relatívna hodnota minimálnej koncentrácie znečistenia. 
• Stredný čas (voliteľné): Výstupný raster času dosiahnutia maximálnej hodnoty znečistenia. 
• Čas trvania (voliteľné): Výstupný raster času trvania znečistenia. Znečistenie sa uvažuje ak 

nadobúda hodnoty väčšie ako zadaná relatívna hodnota minimálnej koncentrácie znečistenia. 
 

2.1.7 Zraniteľnosť Raster – Štatistika 
 
Nástoj počítajúci indexy zraniteľnosti, za ktoré sa považuje stredný čas transportu (moment 1. rádu 
transferovej funkcie) alebo stredný čas príchodu prienikovej krivky (moment prvého rádu prienikovej 
krivky), variabilitu distribúcií (centrovaný moment 2. rádu). V pravej časti dialógového okna sa 
nachádza panel so stručnou nápovedou, ktorá sa aktivuje (resp. aktualizuje) pri kliknutí na jednotlivé 
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ovládacie prvky dialógového okna. Nástroj vyžaduje správne nastavené vrstviev vstupných 
parametrov! 
 

 
Obr 2.10: Umiestnenie nástroja „Štatistika“ na lište nástrojov 

 

 
Obr 2.11: Dialógové okno nástroja „Štatistika“  

• Pórovitosť modelu: Informatívna hodnota o aktuálnom nastavení pórovitosti s ktorou model 
pracuje. Túto hodnotu je možné zmeniť pomocou nástroja "Nastaveie vrstiev" 

• Počet vrstiev: Informatívna hodnota o aktuálnom počte vrstiev s ktorými model pracuje. Túto 
hodnotu je možné zmeniť pomocou nástroja "Nastavenie vrstiev" 

• Vstupný impulz: Číselná hodnota času trvania vstupného impulzu znečistenia (platná pre celé 
modelované územie). Variantne je možné zadať raster reprezentujúci priestorové vyjadrenie 
vstupného impulzu. Raster vstupného impulzu musí byť koincidenčný so vstupnými 
parametrami (extent, veľkosť bunky)! 
 

Výstupy: 
 

Počítajú sa štatistické ukazovatele - indexy zraniteľnosti pre poslednú uvažovanú vrstvu. Počítajú sa 
nasledovné charakteristiky (4 rastre):  

• [momentTr] - moment prvého rádu transferovej funkcie  
• [variabTr] - variabilita distribúcií transferovej funkcie 
• [momentPr] - moment prvého rádu prienikovej krivky 
• [variabPr] - variabilita distribúcií prienikovej krivky 

 
 

2.1.8 Zraniteľnosť Vektor – Generovanie bodov 
 
Nástoj na generovanie vzorkových bodov v zadanom rozostupe, podľa extentu zvoleného rastra. 
Užívateľ môže mať vlastnú sadu bodov a tento nástroj nemusí využiť. 
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Obr 2.12: Umiestnenie nástroja „Generovanie bodov“ na lište nástrojov 

 

 
Obr 2.13: Dialógové okno nástroja „Generovanie bodov“ 

 
• Vstupný raster: Raster na základe ktorého sa generujú body v zadanom rozostupe. Z rastra sa 

preberá extent (rozsah územia) a veľkosť bunky 
• Rozostup v smere X: rozostup generovaných bodov v horizontálnom smere - hodnota sa 

udáva v pixloch 
• Rozostup v smere Y: rozostup generovaných bodov vo vertikálnom smere - hodnota sa udáva 

v pixloch 
• Fixná vzdialenosť: checkbox. Pravdivostná hodnota True = body majú rovnakú vzdialenosť v 

smere X aj Y, False = Body majú rôznu vzdialenosť v smere X a Y 

2.1.9 Zraniteľnosť Vektor – Body parametre 
Nástroj na vytvorenie schémy parametrov v atribučnej tabuľke vstupnej bodovej vrstve. Výstupom 
nástroja je nová samostatná bodová vrstva s tabuľkou parametrov. Ak sú zadané rastrové vrstvy v 
"Nastavení vrstiev" tak sa hodnoty parametrov prevezmú z rastrov. Ak rastre nie sú dostupné tak sa 
priradí hodnota parametru = -1. Hodnoty parametrov možno následne editovať bežnými nástrojmi 
ArcMapu. Vytvorený stĺpec Id slúži na prepojenie s pôvodnou vrstvou, kde hodnoty v stĺpci sú totožné 
s hodnotami OBJECTID resp. FID. Pri uložení výslednej vrstvy do geodatabázy majú názvy stĺpcov aj 
aliasy. 
 

 
Obr 2.14: Umiestnenie nástroja „Body parametre“ na lište nástrojov 
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Obr 2.15: Dialógové okno nástroja „Body parametre“  

 

 
• Pórovitosť modelu: Informatívna hodnota o aktuálnom nastavení pórovitosti s ktorou model 

pracuje. Túto hodnotu je možné zmeniť pomocou "Zmeny nastavenia" viď nižšie 
• Počet vrstiev: Informatívna hodnota o aktuálnom počte vrstiev s ktorými model pracuje. Túto 

hodnotu je možné zmeniť pomocou "Zmeny nastavenia" viď nižšie 
 

 
Obr 2.16: Zmena nastavenia sa vyvolá pomocou ikonky znázorňujúcu editáciu tabuľky 

 

2.1.10 Zraniteľnosť Vektor – Zraniteľnosť body 
 
Nástroj na výpočet zraniteľnosti podzemných vôd na základe vstupných parametrov vo vstupnej 
bodovej vrstve. Nástroj vytvorí kópiu vektorovej vrstvy bodov a pridá zvolené výstupné hodnoty do 
atribučnej tabuľky. Vytvorený stĺpec Id slúži na prepojenie s pôvodnou vrstvou, kde hodnoty v stĺpci 
sú totožné s hodnotami OBJECTID resp. FID. V pravej časti dialógového okna sa nachádza panel so 
stručnou nápovedou, ktorá sa aktivuje (resp. aktualizuje) pri kliknutí na jednotlivé ovládacie prvky 
dialógového okna. Pri uložení výslednej vrstvy do geodatabázy majú názvy stĺpcov aj aliasy. Vstupom 
do výpočtu je bodová vrstva vytvorená nástrojom „Body parametre“.  
 

 
Obr 2.17: Umiestnenie nástroja „Zraniteľnosť body“ na lište nástrojov 
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Obr 2.18: Dialógové okno nástroja „Zraniteľnosť body“  

 

• Pórovitosť modelu: Informatívna hodnota o aktuálnom nastavení pórovitosti s ktorou model 
pracuje. Túto hodnotu je možné zmeniť pomocou "Zmeny nastavenia" viď nižšie !! V tomto 
prípade nesúvisí nastavenie pórovitosti s nastavením rastrových vrstiev 

• Počet vrstiev: Informatívna hodnota o aktuálnom počte vrstiev s ktorými model pracuje. Túto 
hodnotu je možné zmeniť pomocou "Zmeny nastavenia" viď nižšie !! V tomto prípade nesúvisí 
nastavenie počtu vrstiev s nastavením rastrových vrstiev 

• Minimálna koncentrácia: Číselná hodnota reprezentujúca minimálnu relatívnu hodnotu 
koncentrácie znečistenia nad ktorú sa uvažuje so znečistením podzemných vôd 

• Vstupný Impulz: Číselná hodnota trvania vstupného impulzu znečistenia (platná pre celé 
modelované územie). Variantne je možné zadať raster reprezentujúci priestorové vyjadrenie 
vstupného impulzu. ! Raster vstupného impulzu musí byť koincidenčný s bodovou vrstvou 
(extent) 

• Generovať prienikové krivky: Možnosť generovania prienikových kriviek pre každú aktívnu 
vrstvu modelu. Krivky sa ukladajú do adresára kde je uložená výstupná vrstva bodov vo 
formate krivka_OBJECTIDBodu*csv. Tento súbor možno priamo otvoriť v tabuľkovom editore 
(napr. Excel) a vytvoriť grafy prienikových kriviek pre daný bod. True = generovať súbory s 
prienikovými krivkami, False = negenerovať súbory 
 

Výstupy (stĺpce v atribučnej tabuľke): 

• Zraniteľnosť (voliteľné):: Výstupná hodnota vypočítanej zraniteľnosti podzemných vôd 
• Maximálna koncentrácia (voliteľné): Výstupná hodnota nadobudnutej maximálnej relatívnej 

hodnoty koncentrácie znečistenia podzemných vôd.  
• Čas príchodu (voliteľné): Výstupná hodnota času príchodu znečistenia. Znečistenie sa uvažuje 

ak nadobúda hodnoty väčšie ako zadaná relatívna hodnota minimálnej koncentrácie 
znečistenia. 

• Stredný čas (voliteľné): Výstupná hodnota času dosiahnutia maximálnej hodnoty znečistenia. 
• Čas trvania (voliteľné): Výstupná hodnota času trvania znečistenia. Znečistenie sa uvažuje ak 

nadobúda hodnoty väčšie ako zadaná relatívna hodnota minimálnej koncentrácie znečistenia. 
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Obr 2.19: Zmena nastavenia sa vyvolá pomocou ikonky znázorňujúcu editáciu tabuľky 

2.1.11 Zraniteľnosť Vektor – Kocka zraniteľnosti 
 
Nástroj na grafické znázornenie výsledný hodnôt parametrov zraniteľnosti, jednotlivých kombinácií 
vstupných údajov a ich polohy na "kocke zraniteľnosti". Vstupom je bodová vrstva vygenerovaná 
nástrojom „Zraniteľnosť body“, ktorá obsahuje atribúty čas príchodu, čas trvania, maximálna 
koncentrácia a zraniteľnosť. 
 

 
Obr 2.20: Umiestnenie nástroja „Kocka zraniteľnosti“ na lište nástrojov 

 

 
Obr 2.21: Dialógové okno nástroja „Kocka zraniteľnosti“  

• Mierky jednotlivých grafom možno meniť z klasickej na logaritmickú (ikonka editácie grafu) 
• Pre body v grafe je aktívny tooltip s hodnotou zraniteľnosti 
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Obr 2.22: Možnosť zmeny mierky grafom zo štandardnej na logaritmickú 

 

2.1.12 Zraniteľnosť Vektor – Štatistika 
 
Nástoj počítajúci indexy zraniteľnosti, za ktoré sa považuje stredný čas transportu (moment 1. rádu 
transferovej funkcie) alebo stredný čas príchodu prienikovej krivky (moment prvého rádu prienikovej 
krivky), variabilitu distribúcií (centrovaný moment 2. rádu). Vytvorený stĺpec Id slúži na prepojenie s 
pôvodnou vrstvou, kde hodnoty v stĺpci sú totožné s hodnotami OBJECTID resp. FID. V pravej časti 
dialógového okna sa nachádza panel so stručnou nápovedou, ktorá sa aktivuje (resp. aktualizuje) pri 
kliknutí na jednotlivé ovládacie prvky dialógového okna. Pri uložení výslednej vrstvy do geodatabázy 
majú názvy stĺpcov aj aliasy. Vstupom do výpočtu je bodová vrstva vytvorená nástrojom „Body 
parametre“. 
 

 
Obr 2.23: Umiestnenie nástroja „Kocka zraniteľnosti“ na lište nástrojov 

 

 
Obr 2.24: Dialógové okno nástroja „Štatistika“  
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• Pórovitosť modelu: Informatívna hodnota o aktuálnom nastavení pórovitosti s ktorou model 
pracuje. Túto hodnotu je možné zmeniť pomocou "Zmeny nastavenia" viď nižšie !! V tomto 
prípade nesúvisí nastavenie pórovitosti s nastavením rastrových vrstiev 

• Počet vrstiev: Informatívna hodnota o aktuálnom počte vrstiev s ktorými model pracuje. Túto 
hodnotu je možné zmeniť pomocou "Zmeny nastavenia" viď nižšie !! V tomto prípade nesúvisí 
nastavenie počtu vrstiev s nastavením rastrových vrstiev 

• Vstupný Impulz: Číselná hodnota trvania vstupného impulzu znečistenia (platná pre celé 
modelované územie). Variantne je možné zadať raster reprezentujúci priestorové vyjadrenie 
vstupného impulzu. ! Raster vstupného impulzu musí byť koincidenčný s bodovou vrstvou 
(extent) 

• Poseldná vrstva - indexy sa počítajú len pre poslednú vrstvu 
• Všetky vrstvy - indexy sa počítajú pre všetky vrstvy 

 

 

 
Obr 2.25: Zmena nastavenia sa vyvolá pomocou ikonky znázorňujúcu editáciu tabuľky 

 

2.1.13 Identifikácia bodu 
 
Nástroj na výpočet ukazovateľov zraniteľnosti podzemných vôd v interaktívne zadanom bode. Pre 
aktiváciu a správne fungovanie musia byť zadefinované rastrové vrstvy parametrov v "Nastavení 
parametrov". Prienikové krivky daného bodu možno exportovať do formátu *.csv. (ikonka exportu). 
 

 
Obr 2.26: Umiestnenie nástroja „Identifikácia bodu“ na lište nástrojov 

 
Kliknutím na ikonku sa aktivuje nástroj na zakreslenie záujmového bodu bodu (! Bod musí spadať do 
priestoru kde sú rastre parametrov) 
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Obr 2.27: Dialógové okno nástroja „Identifikácia bodu“  

 

• Zmenu nastavenia typu pórovitosti a počtu vrstiev možno urobiť v nástroji "Nastavenie 
vrstiev" 

• Zmenu hodnoty minimálnej koncentrácie a hodnoty vstupného impulzu možno zmeniť 
vyvolaním kontextovej tabuľky - kliknutím pravého tlačidla myši 

 

 
Obr 2.28: Dialógové okno zmeny nastavenia – kliknutie pravého tlačidla myši  
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2.2 Programátorská dokumentácia 
 
Časť správy – programátorská dokumentácia obsahuje len schému a popis zdrojového kódu, ktorý je 
inak dostupný v elektronickej forme na priloženom médiu (CD). 
 

          
Obr 2.29: Schéma programátorského projektu v prostredí Visual Studio 2010. 

 

Programovacie prostredie v ktorom bola aplikácia vyvíjaná je Microsoft Visual Studio 2010, 
s nastavenou verziou .NET frameworku 4.0. Celý program je naprogramovaný v jazyku VB.NET + 
konfiguračný súbor Add-Inu v jazyku XML. 

Samotný projekt „Zranitelnost“ je súčasťou riešnia (Solution) „Zranitelnost“. Podľa obr 2.29 je schéma 
projektu nasledovná: 

• My Project:  základné nastavenia projektu 
• References: knižnice obsiahnuté v projekte.  
• Bin: adresár s podadresármi Debug a Release. Obsahujúce skompilované súbory projektu 
• FormsAndModules: Dialogóvé okná s ovládacími prvkami jednotlivých nástrojov a moduly 

obsahujúce funkčný kód jednotlivých nástrojov. 
• Help: nápoveda k programi vo formáte *.chm 
• Images: súbor ikoniek jednotlivých nástrojov 
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• MyModules: programové kódy, ktoré nesúvisia priamo s dialógovými oknami. Obsahujú 
všeobecné procedúry a funkcie 

• Ostatné súbory: súbory obsahujúce kód k ovládacím prvkom a ich akciám (eventom) 
• Config.esriaddinx: XML súbor – konfiguračný súbor Add-Inu 

 

Zdrojový kód na CD nosiči je okomentovaný a ako projekt plne použiteľný v programe Visual Studio 
2010 a vyššie. 
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3 Návrh metodiky numerického výpočtu senzitivity podzemných vôd na 
antropogénne znečistenie s využitím dodaného modelovacieho softvéru – 
Štúdia 

3.1 Prehľad používaných metodík hodnotenia zraniteľnosti podzemnej vody 
a východiská návrhu novej metodiky 

 

3.1.1 Metóda DRASTIC 
 

Metóda DRASTIC (Aller et al., 1985) je jednou z najrozšírenejších metód hodnotiacich všeobecnú 
zranitel'nosť podzemných vôd. Bola vypracovaná v roku 1987 Agentúrou pre životné prostredie USA 
(United States Environmental Protection Agency) a je založená na hodnotení jednotlivých faktorov 
zraniteľnosti: 

D - Depth to groundwater - Híbka hladiny podzemnej vody (5) 

R - Net recharge - Dopíňanie množstiev podzemnej vody (4) 

A - Aquifer media - Hornina tvoriaca zvodnenec (3) 

S - Soil media - Pôda (2) 

T - Topography - Topografia ( 1) 

I - Impact of vadose zone - Vplyv nenasýtenej zóny (5) 

C - Hydraulic conductivity - Koeficient filtrácie (3) 

Každému z faktorov sú priradené tabuľkové váhy (W) v rozpätí hodnôt 1 - 5(v zátvorkách sú uvedené 
váhy parametrov), Každý z vyššie popísaný faktorov je vnútorne ohodnotený v rozpätí hodnôt (R) 1 - 
10 v závislosti na vlastnostiach prostredia (napr, hĺbka hladiny vody), Výsledná zraniteľnosť (DRASTIC 
index) je vyjadrená "potenciálom znečistenia", ktorý je súčtom všetkých faktorov podľa 
nasledujúceho  vzorca: 

DI = DW.Dr + Rw .Rr + AW.Ar + SW.Sr + TW.Tr + Iw.lr + Cw.Cr, 

kde W je váha dôležitosti parametru (weight), r je relatívne hodnotenie parametru (rating). Metodika 
bola viackrát použitá a modifikovaná aj pre územie Slovenska. Napr. v tabuľke 3.1 sú uvedené 
parametre čiastkovej zraniteľnosti pre jednotlivé faktory a  váhy faktorov modifikované (Ženišová et 
al.) pre územie Nornej Nitry. 
 

Tab.3.1  Metóda DRASTIC - parametre a ich čiastkové zraniteľosti (Ženišová et al.1998) 

Častková 
zraniteľnosť 

Hĺbka 
hladiny 
podzemnej 
vody 

Doplňovanie 
množstiev 
podzemnej 
vody 

Hornina tvoriaca 
zvodnenec 

Pôda 
Sklonitosť 
terénu 

Litológia 
nansýtenej 
zóny 

Koeficient 
filtrácie 

D R A S T I C 
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 2    >   15m   <50mm   
íl, hlina ílovitá, 

spraše   

ílovito-hlinitá, 
prachovito-

ílovitá, 
prachovito-

ílovito-hlinitá  

> 18% 
íl, hlina 
ílovitá, 
spraše  

< 10-3 m.s-1 

 4    10-15 m    50-1 00mm   

hlina,  
hlina pieščitá,  

íl pieščitý,  
vulkanický tuf,  

metamorfované a  
vyvrelé horniny 

hlinitá, 
prachovitá, 
prachovito-

hlinitá  

12-18 %  
hlina, 

vulkanický 
tuf  

10-4 - 10-5 m.s-1 

 6    5 -10m    100-150mm  
piesok, pieskovec, 
brekcia, vápenec, 

dolomit   

hlinito-
piesčitá, 
pieščito-

ílovito-hlinitá,  

6-12 %  

piesok, 
pieskovec, 
vápenec, 
dolomit  

10-3 - 10-4 m.s-1 

 8    2-5 m    150-200mm  štrk, štrkopiesok   
piesčitá, 
piesčito-

hlinitá  
2-6 %  

štrk, 
štrkopiesok  

10-2 - 10-3 m.s-1 

 10    0-2 m    >  200 mm   
skrasovatelý 

vápenec   
bez pôdneho 

pokryvu  
<2 %  

skrasovatelý 
vápenec  

< 10-2 m.s-1 

Váha 
parametra 

5 4 3 2 1 5 3 

 

3.1.2  „Európsky prístup“ definovania zraniteľnosti  podzemných vôd a vzťah zraniteľnosti, 
hazardu a rizika 

V roku 2003 bol ukončený multilaterálny projekt spolupráce európskych hydrogeológov „Action COST 
620 - Vulnerability and risk mapping for the protection of carbonate (karst) aquifers” - „Mapy 
zraniteľnosti a ohrozenia pre ochranu karbonátových (krasových) kolektorov“, koordinovaný  
Európskou Komisiou. Práca na projekte začali v roku 1997 a zúčastnilo sa jej 51 odborníkov z 15 
európskych krajín, Slovensko nevynímajúc. Spočiatku si projekt kládol ambiciózny cieľ vypracovania 
„paneurópskej” metodiky zostavovania máp zraniteľnosti a rizík pre karbonátové – krasové kolektory. 
V priebehu jeho riešenia sa však ukázalo, že vzhľadom na značnú nerovnorodosť vstupných podkladov 
v jednotlivých európskych krajinách, ako aj vzhľadom na odlišné tradície hydrogeologických škôl, sa 
nemôže výsledný produkt riešenia nazývať metódou, jedná sa skôr o jednotný “európsky prístup” 
k hodnoteniu zraniteľnosti podzemných vôd. Na druhej strane, aj keď výsledný spoločný spôsob 
hodnotenia zraniteľnosti a nazerania na jej základné faktory (“európsky prístup”) bol orientovaný 
predovšetkým na podmienky krasových kolektorov, obsahuje v sebe všetky prvky pre zostavenie máp 
zraniteľnosti podzemných vôd v ľubovoľnom horninovom prostredí. Významným výsledkom tohto 
projektu bolo aj definovanie „všeobecnej (vnútornej) zraniteľnosti“ a „špecifickej zraniteľnosti“ 
podzemných vôd, rozlišovanie  zraniteľnosti zvodnencov a zraniteľnosti individuálnych zdrojov, ako aj 
definovanie pojmov „zraniteľnosť“, „hazard“ a „risk“ ako navzájom prepojených a súvisiacich faktorov 
prirodzenej ochrany podzemnej vody a environmentálnej záťaže. Ustaľovanie spoločného konsenzu 
pri definovaní týchto pojmov prebiehalo len po vyčerpávajúcich dlhotrvajúcich diskusiách počas 
trvania celého projektu, keď každý nový impulz rozprúdil výmenu názorov a viedol k obnove 
konceptualizácie už ustálených pojmov, ktoré sa len postupne dotvárali. Úlohou tohto príspevku je 
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oboznámiť slovenskú hydrogeologickú verejnosť s výsledkami multilaterálneho pokusu definovať tieto 
pojmy na európskej platforme, ako aj navodiť používanie vzájomne kompatibilného názvoslovia 
a celkového prístupu k hodnoteniam daných aspektov ochrany podzemných vôd. 
 

Pri definovaní zraniteľnosti podzemnej vody môžeme vychádzať z konceptuálneho modelu pôvodca 
→→→→ pôsobenie (cesty šírenia) →→→→ cieľ (receptor, ovplyvnená oblasť), používaného v rámci 
environmentálneho manažmentu (Daly et al. 2002).  

 

PÔVODCA →→→→→→→→ 
PÔSOBENIE 

(CESTY ŠÍRENIA) →→→→→→→→ 
CIEĽ - RECEPTOR 

(OVPLYVNENÁ OBLAS Ť) 

Potenciálni pôvodcovia kontaminácie sa v rámci environmentálneho manažmentu definujú ako 
hazardy. V rámci vodného hospodárstva, sa pôsobenie hazardu / zdroja znečistenia (šírenie sa 
znečistenia) deje po povrchu vo forme povrchového odtoku alebo v podzemí v horninovom prostredí. 
Môžeme tiež rozlíšiť niekoľko potenciálnych cieľov (ovplyvnených oblastí): podzemná voda – zvodeň, 
(využívané) pramene alebo studne, povrchové toky, jazerá, mokrade, moria. Nasledovná schéma 
demonštruje všeobecnú schému konvenčného modelu environmentálneho ohrozenia vo vodnom 
hospodárstve: 

 

HAZARDY 
(rôzne zdroje 
znečistenia) 

→→→→→→→→ 
povrch zeme, 

horninové prostredie, 
vodné médium 

 
→→→→→→→→ 

OVPLYVNENÉ OBLASTI: 
podzemná voda, zvodeň, (využívané) 

pramene alebo studne, povrchové 
toky, jazerá, mokrade, morská voda 

Hydrogeológia sa však zaoberá podzemnými vodami – vodami vyskytujúcimi sa v horninovom 
prostredí a šírením sa znečistenia v podzemí (horninovom prostredí), a tak vo vyššie uvedenej schéme 
možno pre hydrogeológiu bližšie špecifikovať ovplyvnené oblasti ako samotnú podzemnú vodu – 
zvodeň, alebo individuálne zdroje podzemnej vody, či už využívané alebo nevyužívané. V danej 
schéme v rámci hydrogeologických systémov a hydrogeologických procesov odpovedá pojmu 
„pôsobenie“, resp. „cesty šírenia“ vlastný transport znečisťujúcej látky od zdroja znečistenia k cieľu 
(ovplyvnenej oblasti). Relatívna „ľahkosť“ alebo „namáhavosť“, s akou sa tento transport 
v konkrétnom hydrogeologickom prostredí odohráva potom určuje zraniteľnosť podzemnej vody 
v danom prostredí. Pôsobenie hazardu (cesty šírenia sa kontaminantu) je teda v závislosti od 
zraniteľnosti, resp. je definované zraniteľnosťou  podzemnej vody: 

HAZARDY 
(rôzne zdroje 
znečistenia) 

→→→→→→→→ 
transport  

ovplyvnený 
zraniteľnosťou 

→→→→    
→→→→ 

podzemná voda, zvodeň, 
(využívané) pramene alebo studne 

Zo vzťahu k povahe znečisťujúcich látok (zdroja / hazardu) potom rezultujú dve definície zraniteľnosti 
podzemných vôd: všeobecnej (vnútornej; angl.: intrinsic) zraniteľnosti podzemnej vody a špecifickej 
(angl.: specific) zraniteľnosti podzemnej vody. 

(!) Všeobecná (vnútorná; angl.: „intrinsic“) zraniteľnosť podzemnej vody je pojem používaný na 
vyjadrenie zraniteľnosti podzemnej vody znečistením spôsobeným ľudskou aktivitou. Zohľadňuje 
vlastné geologické, hydrologické a hydrogeologické charakteristiky oblasti, pričom však nezávisí od 
vlastností znečisťujúcich látok.  

(!!) Špecifická („specific“) zraniteľnosť podzemnej vody je pojem používaný na vyjadrenie 
zraniteľnosti podzemnej vody znečistením spôsobeným ľudskou aktivitou konkrétnym znečistením 
alebo skupinou znečisťujúcich látok.  
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Obr. 3.1 Schematické znázornenie konceptuálneho modelu pôvodca - pôsobenie – cieľ pre hodnotenie 

zraniteľnosti podzemnej vody podľa „Európskeho prístupu“. Predpokladom je vstup 

potenciálneho znečistenia z povrchu terénu. Pre ochranu podzemnej vody v celej 

hydrogeologickej štruktúre je týmto cieľom hladina podzemnej vody, pre ochranu 

konkrétneho zdroja je cieľom individuálny výstup podzemnej vody zo zvodnenca.  

 

Ako už bolo vyššie naznačené, za cieľ (receptor, ovplyvnenú oblasť) môžeme považovať viacero 
hydrogeologických subjektov (Obr. 3.1): 
• studne alebo pramene v rámci hydrogeologickej štruktúry 
• podzemnú vodu v mieste odvodňovania hydrogeologickej štruktúry 
• podzemnú vodu prítomnú v celej hydrogeologickej štruktúre 
• hladinu podzemnej vody v hydrogeologickej štruktúre (napr. horné ohraničenie napätej zvodne 

alebo voľnú hladinu podzemnej vody alebo vodu tečúcu v krasových otvoroch, t. j. neuvažuje sa s 
prirodzenou čistiacou schopnosťou systému voda - hornina) 

Z tohto dôvodu môžeme v tej istej hydrogeologickej štruktúre oddelene ponímať zraniteľnosť 
podzemnej vody na výstupe (zdroji podzemnej vody) a zraniteľnosť pripovrchovej časti zvodne (v 
oblasti hladiny podzemnej vody) – môžeme teda hovoriť o zraniteľnosti konkrétneho zdroja 
podzemnej vody (angl.: source vulnerability) a zraniteľnosti podzemnej vody v hydrogeologickej 
štruktúre (angl.: resource vulnerability). V druhom prípade sa na danom mieste považuje podzemná 
voda za ovplyvnenú znečistením v momente, keď je jej pripovrchová časť ovplyvnená nadlimitným 
množstvom znečistenia, t.j. ak koncentrácia znečisťujúcej látky prekročí medznú hodnotu. V prvom 
prípade – ak posudzujeme  zraniteľnosť konkrétneho zdroja podzemnej vody (source vulnerability) – 
sa uvažuje s nadlimitným znečistením až v samotnom zdroji (výstupe) podzemnej vody. Paradoxne je 
potom zraniteľnosť pre konkrétny zdroj zdanlivo „menšia“, keďže nadlimitné množstvo z rovnakej 
znečisťujúcej koncentrácie môže byť po dosiahnutí hladiny podzemnej vody následne ešte 
odstraňované procesmi vo vnútri samotného zvodnenca (napr. riedením, disperziou, difúziou, 
adsorpciou, prirodzeným rozpadom a pod.). V praktickom nazeraní reprezentuje zraniteľnosť 
podzemnej vody v hydrogeologickej štruktúre viac „environmentalistické“ nazeranie na ochranu 
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podzemných vôd, keďže sa usiluje zabezpečiť podlimitné koncentrácie kontaminantov v celej zvodni, 
zraniteľnosť podzemnej vody v konkrétnom zdroji zas reprezentuje „vodárenskejšie“ nazeranie, kedy 
je možné rátať so samočistiacimi procesmi počas prúdenia v samotnom zvodnenci. 

3.1.2.1 Faktory zraniteľnosti podzemných vôd v „Európskom prístupe“  

Metodické postupy, navrhnuté v rámci akcie COST 620 berú do úvahy analogické parametre 
horninového prostredia a pôdneho pokryvu ako v mnohých predchádzajúcich metódach (Vrba 
a Zaporozec 1994, DRASTIC – Aller et al. 1985, GOD – Foster 1987, SEEPAGE – Moore 1989, SINTACS – 
Civita 1993, AVI – Van Stempvoort et al. 1993, ISIS – de Regibus 1994, EPIK – Doerfliger 1996, 
Doerfliger a Zwahlen 1998, „nemecká metóda; GLA“ – Hölting et al. 1995, REKS – Malík a Švasta 1999, 
Černák a Ženišová 1997). Zohľadňujú pritom špecifiká krasového prostredia (koncentrácia prietokov, 
bodové napájanie zvodnencov), avšak pomocou jasne definovaného postupu, ktorý môže byť 
v prípade nekrasových hornín vynechaný. Základom takto navrhnutého „Európskeho prístupu“ je 
kombinácia základných faktorov O (skratka pre „Overlying layers“ – nadložné vrstvy) a C (skratka pre 
„Concentration of flow“ - koncentráciu prúdenia). Tieto faktory zohľadňujú relatívny stupeň ochrany 
podzemnej vody v dôsledku existencie všetkých vrstiev pôdy a horniny nad hladinou podzemnej vody, 
ako aj potenciálne obchádzanie týchto krycích vrstiev cez zóny preferovaného prúdenia (ponory, 
epikras). Okrem týchto základných faktorov je možné pri zostavovaní máp zraniteľnosti podzemných 
vôd aj doplnkový faktor P, zohľadňujúci vstup vody do systému prostredníctvom atmosférických 
zrážok (skratka P: Precipitation regime). Tento faktor je vhodné použiť najmä v rámci nadregionálnych 
hodnotení zraniteľnosti, pričom sa doňho môže okrem veľkosti zrážkových úhrnov premietnuť 
intenzita zrážok a pravdepodobnosť výskytu zrážok s istým stupňom intenzity.  

K základným princípom „Európskeho prístupu“ patrí rozlišovanie medzi všeobecnou zraniteľnosťou 
(definovanou ako zraniteľnosťou voči konzervatívnemu kontaminantu)  a špecifickou zraniteľnosťou 
(definovanou ako zraniteľnosťou voči istému druhu kontaminantu, pričom sa berú do úvahy procesy 
jeho prirodzeného odbúravania). Zároveň sa rozlišujú mapy zraniteľnosti konkrétnych zdrojov 
podzemných vôd (prameň, studňa, hydrogeologický vrt) a  mapy zraniteľnosti celej hydrogeologickej 
štruktúry. V prípade zostavovania máp zraniteľnosti hydrogeologických štruktúr sa berú do úvahy  iba 
tie parametre prirodzenej ochrany, ktoré pôsobia na kontaminant do času dosiahnutia úrovne hladiny 
podzemnej vody. Pre mapy zraniteľnosti konkrétnych zdrojov podzemných vôd sa berú do úvahy  tie 
parametre prirodzenej ochrany, ktoré pôsobia na kontaminant do času dosiahnutia konkrétneho 
zdroja – studne, prameňa, vrtu. V tomto druhom prípade je v krasovom prostredí relevantné použitie 
ďalšieho doplnkového faktora K, zohľadňujúceho stupeň skrasovatenia kolektorskej horniny (skratka 
K – karstification; Daly et al. 2002). Pri bodovom hodnotení jednotlivých faktorov dáva „Európsky 
prístup“ autorom relatívnu voľnosť v závislosti na stave preskúmanosti daných území konkrétnych 
krajín. Schéma pôsobenia základných faktorov zraniteľnosti podzemných vôd podľa „Európskeho 
prístupu“ je znázornená na Obr. 3.2. 
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Obr. 3.2 Schéma pôsobenia základných faktorov zraniteľnosti podzemných vôd podľa „Európskeho 

prístupu“ (O; C; K; P). Hodnotenie zraniteľnosti podzemnej vody je založené na 

konceptuálnom modeli pôvodca - pôsobenie – cieľ. Predpokladom je vstup potenciálneho 

znečistenia z povrchu terénu. Pre ochranu podzemnej vody v celej hydrogeologickej štruktúre 

je týmto cieľom hladina podzemnej vody, pre ochranu konkrétneho zdroja je cieľom 

individuálny výstup podzemnej vody zo zvodnenca. Cesty šírenia sa kontaminantu potom 

pozostávajú z prechodu vrstvami nenasýtenej zóny pre ochranu podzemnej vody v celej 

hydrogeologickej štruktúre a eventuálne zahŕňanú aj prechod zvodnencom pre ochranu 

konkrétneho zdroja podzemnej vody. Hlavné faktory hodnotenia zraniteľnosti sú nadložné 

vrstvy (O), koncentrácia prúdenia (C), rozvoj skrasovatenia (K) a zrážkový režim (P). 

 

3.1.2.2 Charakteristika základných faktorov zraniteľnosti podzemných vôd v rámci „Európskeho 
prístupu“ 

����faktor O – nadložné vrstvy (Overlying layers) 

Nadložné vrstvy môžu pozostávať potenciálne až zo 4 „sériovo“ napojených filtračných prostredí, 
ktorými infiltrujúca zrážková alebo povrchová voda postupne prestupuje na svojej ceste k hladine 
podzemnej vody (difúzna infiltrácia celou plochou). Sú nimi: 

1) pôda   
2) rozvoľnená zóna   
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3) nekrasové horniny   
4) zóna aerácie v krase (epikras) 

Pôda = biologicky aktívna zóna zvetrávania, pozostávajúca z minerálov, organickej hmoty, vody, 
pôdneho vzduchu, živej hmoty a koreňovej zóny rastlín (pedologické horizonty A a B) 

Rozvoľnená zóna = zrnitý nespevnený materiál ako napr. piesok, štrk, íl alebo zóna intenzívneho 
zvetrávania hornín 

Nekrasové horniny = pevná hornina neovplyvnená procesmi krasovatenia, ako napr. pieskovec, 
ílovec, bridlica, žula  

Zóna aerácie v krase = tá časť hornín ovplyvnených procesmi krasovatenia (ako napr. vápenec, 
dolomit, sadrovec), ktorá sa nachádza nad hladinou podzemnej vody 

Údaje potrebné pre hodnotenie faktoru O – nadložné vrstvy (Overlying layers): 

a) kľúčové údaje: hrúbka vrstvy, hodnota koeficientu filtrácie, hodnota efektívnej pórovitosti pri 
procesoch transportu, makropórovitosť a/alebo puklinovitosť, puklinovitosť /skrasovatenie. 

b) doplňujúce údaje: krivky zrnitosti, obsah skeletu (skeletnatosť), druh pôdy, vegetačné indikátory, 
hustota riečnej siete. 

����faktor C – koncentrácia prúdenia (Concentration of flow) 

Proces infiltrácie – prestupu povrchovej a zrážkovej vody k hladine podzemnej vody môže byť 
relatívne rovnomerný (vzdutý alebo nevzdutý vsak v hydraulickom zmysle), čiže tzv. difúzna infiltrácia 
celou plochou povrchu, alebo – predovšetkým v krasových oblastiach, koncentrovaný do rozličných 
foriem influkcie cez ponárajúce sa toky (ponory), závrty alebo vertikálne šachty epikrasových foriem. 
Stupeň koncentrácie prítokov napájajúcich zvodeň závisí na prítomnosti krasových alebo iných foriem 
rozvoja veľkých podzemných priestorov (banská činnosť) a na parametroch, ktoré vplývajú na veľkosť 
povrchového odtoku, napr. svahovitosť, sklonitosť, vegetačný pokryv alebo vlastnosti pôd. 

Údaje potrebné pre hodnotenie faktoru C – koncentrácia prúdenia (Concentration of flow): poloha 
ponorov, poloha závrtov, rozvoj epikrasových foriem v ploche. 

���� faktor K – rozvoj skrasovatenia (Karstic network) 

Faktor K, zohľadňujúceho stupeň skrasovatenia kolektorskej horniny sa v „Európskom prístupe“ 
hodnotenia zraniteľnosti podzemných vôd používa ako doplnkový faktor pri zostavovaní máp 
zraniteľnosti konkrétnych zdrojov podzemných vôd (angl.: source vulnerability), nakoľko zohľadňuje 
parametre prirodzenej ochrany, ktoré pôsobia na kontaminant od času vstupu do zvodne do času 
dosiahnutia konkrétneho zdroja podzemnej vody (vrtu, prameňa, studne). Vzrastajúci stupeň 
skrasovatenia vplýva na rýchlosť prestupu podzemnej vody kolektorom a na zníženie samočistiacej 
schopnosti prostredia podľa schémy na Obr. 3.3. 
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Obr. 3.3 Vplyv vzrastajúceho stupňa skrasovatenia horniny na rýchlosť prestupu podzemnej vody 

kolektorom a zníženie samočistiacej schopnosti prostredia (nárast rýchlosti prúdenia 

a pokles samočistiacej schopnosti v smere šípky). 

Údaje potrebné pre hodnotenie faktoru K – rozvoj skrasovatenia (Karstic network): geologické mapy, 
geomorfologické mapy, speleologické mapy, speleologické schémy a nákresy, výsledky stopovacích 
skúšok, výsledky čerpacích a stúpacích skúšok, čiary vyčerpávania, hydrogeochemické ukazovatele, 
geochemické ukazovatele, výsledky diaľkového prieskumu Zeme, výsledky geofyzikálnych meraní, 
výsledky (profily) geologických vrtov, výsledky laboratórneho spracovania vzoriek hornín, výsledky 
kalibrovaných modelov prúdenia podzemných vôd. 

����  faktor P  –  zrážkový režim (Precipitation regime) 

Doplnkový faktor P zohľadňuje vstup vody do systému prostredníctvom atmosférických zrážok 
(skratka P: Precipitation regime) sa odporúča používať najmä v rámci nadregionálnych hodnotení 
zraniteľnosti, najmä pre porovnanie oblastí s odlišnými klimatickými pomermi. V európskych 
krajinách sú totiž vo všeobecnosti rozlíšiteľné viaceré základné klimatické scenáre: 

a) humídna klíma s extrémnymi zrážkovými udalosťami 
b) humídna klíma bez extrémnych zrážkových udalostí 
c) arídna klíma s extrémnymi zrážkovými udalosťami 
d) arídna klíma bez extrémnych zrážkových udalostí 

Okrem veľkosti zrážkových úhrnov by mal zohľadňovať intenzitu zrážok a pravdepodobnosť výskytu 
zrážok s istým stupňom intenzity. 

Údaje potrebné pre hodnotenie faktoru P –  zrážkový režim (Precipitation regime): celkové 
priemerné dlhodobé zrážkové úhrny (ročné, mesačné), priemerné frekvencie zrážok s danou 
hodnotou úhrnu, priemerné trvanie a intenzita extrémnych zrážkových udalostí. 

3.1.2.3 Finalizácia máp zraniteľnosti podzemných vôd zostavovaných podľa „Európskeho 
prístupu“  

Komplexnosť hodnotených faktorov v rámci  „Európskeho prístupu“ hodnotenia zraniteľnosti 
podzemných vôd podľa výsledkov spoločného európskeho projektu COST Action 620 “Vulnerability 
and risk mapping for the protection of carbonate (karst) aquifers“ – „Mapy zraniteľnosti a ohrozenia 
pre ochranu karbonátových (krasových) kolektorov“ vyžaduje GIS-ovský prístup pri nakladaní 
jednotlivých informačných vrstiev, resp. faktorov zraniteľnosti na seba. Pri bodovom hodnotení 
jednotlivých faktorov dáva „Európsky prístup“ autorom relatívnu voľnosť v závislosti na stave 
preskúmanosti daných území konkrétnych krajín. Toto síce dáva voľnosť autorom pri výbere 
optimálnych dátových súborov, avšak môže spôsobiť laterálnu inkompatibilitu máp navzájom nielen 
v rámci dvoch krajín, ale aj v rámci dvoch regiónov v jednej krajine. Napriek tomu však takýto prístup 
poskytuje jednotnú a ucelenú formu nahliadania na problematiku zraniteľnosti podzemných vôd 
v rámci medzinárodného dorozumenia a porozumenia na európskej úrovni. Pri zostavovaní 
spoločných máp na bilaterálnej a multilaterálnej je však potrebné vopred selektovať dáta, 
extrahovateľné a použiteľné na oboch stranách.  

V nadväznosti na mapy zraniteľnosti podzemných vôd umožňujú výsledky projektu COST Action 620 
“Vulnerability and risk mapping for the protection of carbonate (karst) aquifers“ – „Mapy 
zraniteľnosti a ohrozenia pre ochranu karbonátových (krasových) kolektorov“ zostavenie máp 
hazardov a máp ohrozenia podzemných vôd (máp environmentálnych rizík vo vzťahu k podzemným 
vodám) podľa schém, prezentovaných v ďalšom texte. 
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3.1.2.4 Mapy hazardov a environmentálnych rizík vo vzťahu k podzemným vodám (mapy 
ohrozenia podzemných vôd) 

V zmysle definovania pojmov „zraniteľnosť“, „hazard“ a „risk“ ako navzájom prepojených a súvisiacich 
faktorov prirodzenej ochrany podzemnej vody a environmentálnej záťaže (Daly et al. 2002) sú vo 
vzťahu k podzemným vodám v „Európskom prístupe“ podľa projektu COST Action 620 “Vulnerability 
and risk mapping for the protection of carbonate (karst) aquifers“ – „Mapy zraniteľnosti a ohrozenia 
pre ochranu karbonátových (krasových) kolektorov“ hodnotené a vzájomne porovnávané 
environmentálne hazardy podľa stupňa nebezpečia, ktoré predstavujú pre kvalitu podzemných vôd. 
Z priestorového hľadiska sa rozlišujú tri typy hazardov:  

1) plošné 
2) lineárne 
3) bodové 

Bodové hodnotenie,  váženie a vzájomné porovnávanie jednotlivých hazardov sa vykonáva podľa 
indexov hazardu HI, ktorý sa vypočítava podľa nasledovného vzorca: 

Index hazardu = váha x stupeň x faktor redukcie 
HI = H x Qn x Rf  
kde 
HI – index hazardu 
H – škodlivosť hazardu vzhľadom na podzemnú vodu 
Qn – kvantita relevantných substancií, ktorými môže byť zaťažené prostredie v prípade 
nehody  
Rf –faktor redukcie 

Potenciálne riziko kontaminácie podzemných vôd závisí na: 
• hazarde reprezentovanom potenciálne znečisťujúcou aktivitou 
• zraniteľnosťou podzemných vôd (všeobecnou alebo špecifickou v závislosti od špecifikácie 

hazardu) 
• potenciálnym dôsledkom znečistenia (ekonomickým dopadom) 

Z vyššie uvedeného vyplýva potom jednoduchá schéma zostavovania máp environmentálnych rizík vo 
vzťahu k podzemným vodám (máp ohrozenia podzemných vôd), znázornená na Obr. 3.4, kde mapa 
ohrozenia podzemných vôd vzniká vzájomným naložením (súčtom) mapy hazardov a mapy 
zraniteľnosti podzemných vôd. 
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Obr. 3.4  Schéma zostavovania máp ohrozenia podzemných vôd vzájomným nakladaním na seba 

mapy hazardov (potenciálne a reálne zdroje znečistenia) a mapy zraniteľnosti podzemných 

vôd pri hodnotení environmentálnych rizík. 

3.1.2.5 Zhrnutie princípov „európskeho prístupu“ 

Metodické postupy, navrhnuté v rámci akcie COST 620 „Vulnerability and risk mapping for the 
protection of carbonate (karst) aquifers”,  ako tzv. „Európsky prístup“ (angl.: European approach) 
berú do úvahy analogické parametre horninového prostredia a pôdneho pokryvu ako v mnohých 
iných predchádzajúcich metódach. Zohľadňujú pritom špecifiká krasového prostredia (koncentrácia 
prietokov, bodové napájanie zvodnencov), avšak pomocou jasne definovaného postupu, ktorý môže 
byť vynechaný v prípade nekrasových hornín. V takomto prípade je navrhovaný „Európsky prístup“ 
aplikovateľný na všetky druhy hydrogeologických štruktúr. Základom takto navrhnutého „Európskeho 
prístupu“ je kombinácia základných faktorov O (skratka pre „Overlying layers“ – nadložné vrstvy) a C 
(skratka pre „Concentration of flow“ - koncentráciu prúdenia). Tieto faktory zohľadňujú relatívny 
stupeň ochrany podzemnej vody v dôsledku existencie všetkých vrstiev pôdy a horniny nad hladinou 
podzemnej vody, ako aj potenciálne obchádzanie týchto krycích vrstiev cez zóny preferovaného 
prúdenia (ponory, epikras). Okrem týchto základných faktorov je možné pri zostavovaní máp 
zraniteľnosti podzemných vôd aj doplnkový faktor P, zohľadňujúci vstup vody do systému 
prostredníctvom atmosférických zrážok (skratka P: Precipitation regime). Tento faktor je vhodné 
použiť najmä v rámci nadregionálnych hodnotení zraniteľnosti, pričom sa doňho môže okrem veľkosti 
zrážkových úhrnov premietnuť intenzita zrážok a pravdepodobnosť výskytu zrážok s istým stupňom 
intenzity.  

K základným princípom „Európskeho prístupu“ patrí rozlišovanie medzi všeobecnou zraniteľnosťou 
(definovanou ako zraniteľnosťou voči konzervatívnemu kontaminantu)  a špecifickou zraniteľnosťou 
(definovanou ako zraniteľnosťou voči istému druhu kontaminantu, pričom sa berú do úvahy procesy 
jeho prirodzeného odbúravania). Zároveň sa rozlišujú mapy zraniteľnosti konkrétnych zdrojov 
podzemných vôd (prameň, studňa, hydrogeologický vrt) a  mapy zraniteľnosti celej hydrogeologickej 
štruktúry. V prípade zostavovania máp zraniteľnosti hydrogeologických štruktúr sa berú do úvahy  iba 
tie parametre prirodzenej ochrany, ktoré pôsobia na kontaminant do času dosiahnutia najvyššej časti 
zvodne pod hladinou podzemnej vody. Pre mapy zraniteľnosti konkrétnych zdrojov podzemných vôd 
sa berú do úvahy  tie parametre prirodzenej ochrany, ktoré pôsobia na kontaminant do času 
dosiahnutia konkrétneho zdroja – studne, prameňa, vrtu. V tomto druhom prípade je v krasovom 
prostredí relevantné použitie ďalšieho doplnkového faktora K, zohľadňujúceho stupeň skrasovatenia 
kolektorskej horniny (skratka K – karstification; Daly et al. 2002). Pri bodovom hodnotení jednotlivých 
faktorov dáva „Európsky prístup“ autorom relatívnu voľnosť v závislosti na stave preskúmanosti 
daných území konkrétnych krajín. Vypracované a odskúšané postupy umožňujú dosiahnutie istej 
miery konzistentnosti pri zostavovaní máp zraniteľnosti podzemných vôd, hodnotenia geohazardov 
a zostavovania máp ohrozenia podzemných vôd prinajmenšom na európskej úrovni. Okrem toho 
umožňujú výsledky projektu aj spoločný prístup pri hodnotení problémov cezhraničných prestupov 
podzemných vôd. 

Celkove je však aj „Európsky prístup“, podobne ako mnohé predchádzajúce metódy hodnotenia 
zraniteľnosti podzemných vôd, založený predovšetkým na sčítaní bodovacích skóre jednotlivých nad 
sebou ležiacich parciálnych máp faktorov.  

Všeobecná/vnútorná zraniteľnosť podzemnej vody podľa prijatej „európskej“ definície (Daly et al. 
2002) odráža prirodzené mechanizmy a procesy, ktoré robia kolektor viac či menej odolný voči 
akémukoľvek znečisteniu - kolektor je na základe svojich vlastností prirodzene schopný viac alebo 
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menej redukovať nepriaznivý účinok znečistenia. Aj podľa iných definícií je zraniteľnosť podzemnej 
vody „vnútornou vlastnosťou systému podzemná voda - geologické prostredie, závislou na citlivosti 
tohto systému voči antropogénnym a (alebo) prirodzeným vplyvom“ (Vrba a Zaporozec 1994), a 
všeobecná/vnútorná zraniteľnosť podzemnej vody je „charakteristikou kolektora, pôdneho prekryvu a 
horninového prostredia“ (Vrba a Zaporozec 1994). Na mieste je však otázka vzájomnej 
porovnateľnosti vyčíslených hodnôt zraniteľnosti pri použití odlišných metód. V niektorých prípadoch 
je možné použiť ako priamu kontrolu hodnotení zraniteľnosti výsledky stopovacích skúšok 
(Goldscheider et al., 2001), vo všeobecnosti je však takáto kontrola značne závislá od mierky riešenia 
úlohy, konkrétnych hydrogeologických pomerov a v neposlednom rade od dostatočného finančného 
zabezpečenia. Z pochopenia fyzikálnej podstaty migračných procesov v podzemnej vode – teda 
potenciálnych procesov kontaminácie – však vyplýva možnosť definovať zraniteľnosť podzemnej vody 
pomocou migračných parametrov a dosiahnuť tak vzájomnú porovnateľnosť hodnôt zraniteľnosti 
získanú pri použití odlišných metód.  

Pri definovaní založenom na fyzikálnej podstate transportných dejov by mal pojem všeobecnej 
(vnútornej) zraniteľnosti odpovedať na tri základné otázky (Brouyére et al. 2001): „Ak sa v danom 
mieste objaví znečistenie, ako dlho trvá kým dosiahne cieľ (hladinu podzemnej vody, konkrétny zdroj 
podzemnej vody), aká bude koncentrácia znečistenia, a ako dlho by mohol byť cieľ znečistený?“. 

3.1.3 Definovanie fyzikálnych princípov a parametrov hodnotenia zraniteľnosti podzemných vôd 

Odpoveď na otázky: „ako dlho trvá kontaminantu, kým dosiahne cieľ?“; „aká bude jeho koncentrácia 
v danom mieste a v danom čase?“; a „ako dlho by mohol byť cieľ znečistený?“ je vyjadrená v 
základných charakteristikách prienikových kriviek potenciálneho znečistenia. Sú to (Obr. 3.5): čas 
príchodu, dĺžka trvania a stupeň koncentrácie (riedenia). Tieto parametre môžeme empiricky zisťovať 
pozorovaním v cieľovom bode (hladina podzemnej vody, prameň, hydrogeologický vrt) alebo ich 
fyzikálne alebo matematicky modelovať na základe znalostí o migračných vlastnostiach hodnoteného 
prostredia (všeobecná/vnútorná zraniteľnosť) a migračných parametroch hodnoteného kontaminantu 
(špecifická zraniteľnosť). 

 
Obr. 3.5 Tri princípy konceptu fyzikálneho hodnotenia všeobecnej (vnútornej) zraniteľnosti (podľa 

Brouyére et al., 2001) 
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3.1.3.1 Čas príchodu znečistenia 

Definícia času transportu = času príchodu znečistenia do cieľa môže byť konvenčne spojená so 
začiatočným časom tfirst kde C = Cthresh, teda s časom tfirst, kedy koncentrácia kontaminantu po prvýkrát 
presiahne stanovenú medznú hodnotu koncentrácie Cthresh (Obr. 3.6). Pri obecnom teoretickom tvare 
prienikovej krivky môžeme vyjadrovať koncentráciu ako relatívnu veličinu (relatívna koncentrácia 
daná pomerom koncentrácie v cieľovom bode a vstupnej koncentrácie C/C0). V takomto prípade 
môžme stanoviť namiesto konkrétnej medznej hodnoty koncentrácie Cthresh medznú hodnotu 
relatívnej koncentrácie f%.  

 
Obr. 3.6 Definícia medzného koncentračného limitu ako percentuálneho podielu na výstupnom 

koncentračnom maxime (podľa Brouyére et al., 2001) 

 

Z definície času príchodu znečistenia danej konkrétnym prahom koncentrácie Cthresh alebo medznou 
hodnotou relatívnej koncentrácie f% je zrejmé, že rozdielne hodnoty prahovej (medznej) koncentrácie 
pre prvý príchod Cthresh alebo f%, môžu spôsobiť (Obr. 3.6) že trvanie kontaminácie považujeme za 
dlhšie (f1

%) alebo kratšie (f2
%). Zadaním f% s nulovou hodnotou by sme síce mohli dospieť k teoretickej 

definícii začiatku príchodu znečistenia a jeho trvania, avšak vzhľadom na istý stupeň nejednoznačnosti 
(za znečistenie by sa v takomto prípade počítala i ľubovoľná, i keď „nepatrná“ prítomnosť 
kontaminantu) je výhodnejšie hodnotiť času príchodu znečistenia podľa stredného času príchodu 
prienikovej krivky, resp. času príchodu jej koncentračného maxima tbreak. 

Čas príchodu znečistenia do cieľa môže byť v teoretickom rozsahu v rozsahu od 0 (znečistenie sa 
ihneď objaví v cieli) až po nekonečno (znečistenie nikdy nedosiahne cieľ). Na základe skúsenosti 
s reálnymi hodnotami je pri hodnotení parametrov zraniteľnosti použitie logaritmickej mierky pre čas 
výhodnejšie. 

3.1.3.2 Čas trvania znečistenia  

Čas trvania kontaminácie je daný časovým intervalom, počas ktorého je koncentrácia kontaminujúcej 
látky v hodnotenom (cieľovom) mieste vyššia ako medzná hodnota koncentrácie znečistenia Cthresh 
a vypočítame ju ako rozdiel času začiatku trvania a konca trvania kontaminácie. Čas začiatku trvania 
a konca trvania kontaminácie (znečistenia) odpovedá časovému intervalu, pre ktorý je koncentrácia 
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rovná hodnote koncentrácie Cthresh (Obr. 3.6). V súlade s definíciou všeobecnej (vnútornej) 
zraniteľnosti na základe obecného teoretického tvaru prienikovej krivky môže byť medzná 
koncentrácia Cthresh určená ako percentuálna hodnota f% z maximálnej koncentrácie Cmax pozorovanej 
v cieľovom bode (na hladine, resp. v zdroji podzemnej vody). Stredný čas trvania kontaminácie tduration 
teda vypočítame ako rozdiel medzi začiatočným časom tfirst a konečným časom tend trvania 
kontaminácie (Obr. 3.6).  

Doba trvania znečistenia je tiež v rozmedzí od nuly (okamžitý príchod do cieľa; „Diracovský impulz“) 
po nekonečno (priebežný príchod). Na základe skúsenosti s reálnymi hodnotami je pri hodnotení času 
príchodu znečistenia ako parametra zraniteľnosti výhodnejšie použitie logaritmickej mierky. 

3.1.3.3 Stupeň koncentrácie a riedenie 

Vnútorná riediaca, retardačná a rozptyľujúca kapacita horninového prostredia je hodnotená aj na 
základe pomeru maximálnej koncentrácie pozorovanej v cieli Cmax a vstupnej koncentrácie C0 
kontaminantu v oblasti znečistenia Cmax / C0. Tento pomer môžeme označiť ako C*, pričom vieme, že 
celková koncentrácia v cieli je v každom konkrétnom prípade závislá od množstva vstupujúceho 
kontaminantu. Ak v rámci teoretickej prienikovej krivky obecného tvaru uvažujeme so vstupom 
jednotkového množstva kontaminantu (jednotkovou koncetráciou C0) dospejeme k distribúcii 
percentuálnych hodnôt f% z maximálnej koncentrácie Cmax na prienikovej krivke, resp. k relatívnej 
koncentrácii C*, ktorá je bezrozmernou veličinou. 

Hodnota relatívnej koncentrácie sa teoreticky pohybuje v rozmedzí nula (korešponduje s úplným 
„odbúraním“ znečistenia) až jedna (absolútne žiadne riedenie, nezmenená hodnota vstupnej 
koncentrácie sa objaví v cieľovom bode). 

3.1.3.4  „KOCKA ZRANITEĽNOSTI“ – PRINCÍP HODNOTENIA ZRANITEĽNOSTI PODZEMNEJ VODY 
POMOCOU TROCH FYZIKÁLNYCH VELIČÍN 

Hlavným cieľom pri hodnotení zraniteľnosti a zostavovaní máp zraniteľnosti podzemných vôd je 
stanovenie výslednej hodnoty (indexu) zraniteľnosti pre každý hodnotený bod územia, resp. pre 
každú lokalitu, a v rámci mapového zobrazenia ju vyjadriť v niekoľkých triedach zraniteľnosti. Ak sú 
dva body A a B infiltračnej oblasti navzájom porovnávané v rámci fyzikálne založeného kontextu 
zraniteľnosti môžeme povedať, že: A je menej zraniteľné ako B ak čas príchodu z bodu A do cieľa je 
väčší než čas prenosu z bodu B do rovnakého cieľa, alebo ak maximálna koncentrácia kontaminantu 
prichádzajúca z bodu A je nižšia ako maximálna koncentrácia toho istého kontaminantu 
prichádzajúceho z bodu B, alebo ak doba trvania znečistenia prichádzajúceho z bodu A je kratšia ako 
doba trvania rovnakého znečistenia prichádzajúceho z bodu B. Toto však môže viesť 
k problematickým situáciám (Obr. 3.7). V prípade (a) na obr. 3.7 je bod B zraniteľnejší ako bod A, 
pretože čas príchodu do cieľa je kratší, maximálna koncentrácia je vyššia a doba trvania znečistenia je 
tiež dlhšia. Avšak v prípade (b) na obr. 3.7 je B zraniteľnejšie ako A z hľadiska času príchodu, B je 
zraniteľnejšie ako A z hľadiska maximálnej koncentrácie ale A je zraniteľnejšie ako B z hľadiska doby 
trvania znečistenia. V dôsledku tohto nemusí byť zrejmá definícia, ktorý z týchto dvoch (A, B) bodov 
v skutočnosti reprezentuje vyššiu zraniteľnosť. 
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Obr. 3.7 Relatívna zraniteľnosť dvoch bodov z hľadiska rôznych kritérií (podľa Brouyére et al., 2001) 

Tieto otázky viedli k definovaniu všeobecnej (vnútornej; „intrinsic“) zraniteľnosti na základe troch 
kritérií: času príchodu, času trvania a stupňa koncentrácie kontaminácie. Tieto kritériá môžu byť 
trojrozmerne vizualizované pri premietnutí vyššie uvedených parametrov na jednotlivé osi v „kocke 
zraniteľnosti“, kde každá z hrán je príslušne transformovaná pre čas, trvanie a koncentráciu (Jeannin 
et al. 2001). Vec definovania kategórií zraniteľnosti je potom konvenčnou záležitosťou: Napríklad 
vysoká trieda zraniteľnosti môže byť priradená času príchodu menšiemu ako 24 hodín, stredná trieda 
zraniteľnosti času príchodu v rozmedzí od 24 hodín až 50 dní a nízka zraniteľnosť s časom príchodu 
kontaminácie dlhším ako 50 dní. Podobne môžu byť rozdelené do niekoľkých tried zraniteľnosti aj čas 
trvania kontaminácie a (relatívna) koncentrácia. Pre tieto hodnotenia musia byť kritéria definované 
pozdĺž troch osí kocky použité pre rovnaký čas pôsobenia kontaminantu, prípadne – ak nebola použitá 
relatívna koncentrácia – rovnakú koncentráciu vstupujúceho znečistenia.  

Stredný čas trvania (tduration), stredný čas príchodu prienikovej krivky (tbreak) a pomer maximálnej 
koncentrácie v cieľovom bode a vstupnej koncentrácie Cmax/C0 ako fyzikálne parametre zraniteľnosti 
podzemných vôd sú znázornené na troch osiach X1, X2 a X3 „zraniteľnostnej kocky“ (Brouyére et al., 
2001, Jeannin et al., 2001, Macháčková 2002) a charakterizujú celkovú polohu voči 
„najzraniteľnejšiemu bodu“ na tejto kocke. Pre tento východiskový bod (nulový bod) „zraniteľnostnej 
kocky“ platí, že má najvyššiu možnú reálnu zraniteľnosť. Celkovú zraniteľnosť potom môžeme 
hodnotiť zvlášť pre každý parameter alebo ako polohu, resp. vzdialenosť bodu určeného hodnotami 
parametrov, napr. Cmax/C0, tbreak a tduration, vynesených na osiach X1, X2 a X3 „zraniteľnostnej kocky“, od 
nulového bodu.  

Klasifikácia celkovej všeobecnej (vnútornej) zraniteľnosti podzemných vôd môže byť vykonaná podľa 
pevne stanovených kritérií (od 24 hodín až 50 dní) alebo v hraniciach intervalov stanovených podľa 
histogramu hodnôt V s tradičným pomenovaním kategórií (veľmi nízka – nízka – mierna – vysoká – 
veľmi vysoká). V súčasnosti (doposiaľ) nebola ešte vytvorená kategorizácia všeobecnej (vnútornej) 
zraniteľnosti podzemných vôd s pevnými hranicami pre jednotlivé hodnoty tduration, tbreak a C* = Cmax/C0. 

3.1.3.5 PRIEMET HYDRODISPERZNÝCH PROCESOV NA VEĽKOSŤ TROCH FYZIKÁLNYCH VELIČÍN 
„KOCKY ZRANITEĽNOSTI“ 

Pre variant bodového vstupu znečistenia je „nulový bod“ v najzraniteľnejšom rohu „kocky 
zraniteľnosti“ charakterizovaný nulovou hodnotou času príchodu a trvania (krátke trvanie) a priebeh 
relatívnej koncentrácie je reprezentovaný Diracovou funkciou. Pri pohybe kontaminantu 
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v nenasýtenom a nasýtenom prostredí vplývajú na jeho šírenie rôzne vnútorné hydrodynamické 
a hydrodisperzné mechanizmy určujúce jeho priestorovú a časovú distribúciu. Príslušný vývoj môže 
byť súbežne zobrazovaný v „kocke zraniteľnosti“. Hlavné hydrodisperzné procesy sú nasledovné: 
advekcia (premiestňovanie znečistenia priemernou efektívnou rýchlosťou prúdenia podzemnej vody), 
hydrodynamická disperzia (šírenie kontaminantu okolo strednej polohy advekcie), fyzikálne 
zoslabovanie (napr. efekt dvojitej pórovitosti) a riedenie. Všetky tieto mechanizmy môžu byť skúmané 
zvlášť ako navzájom superponované deje, ich individuálne pôsobenie môže byť znázornené posunom 
hodnôt v „kocke zraniteľnosti“ (obr. 3.8). 

 
Obr. 3.8 Vplyv základných vnútorných hydrodisperzných mechanizmov na polohu výsledného bodu 

v „kocke zraniteľnosti“ (podľa Brouyére et al., 2001) 

 

Advekcia 

Ak sa znečistenie premiestňuje iba mechanizmom advekcie, nedochádza k znižovaniu koncentrácie. 
V tomto prípade je posun v „kocke zraniteľnosti“ v smere osi času príchodu, konečný bod 
korešponduje s advekčným časom prenosu medzi zdrojom a cieľom (bod (a) na obr. 3.8). 

Hydrodynamická disperzia 

V dôsledku hydrodynamickej disperzie znečistenie dosiahne cieľ skôr ako pri čistej advekcii, avšak 
maximálna koncentrácia je nižšia a doba trvania je dlhšia. V porovnaní s čistou advekciou je posun na 
osi času príchodu klesajúci a relatívna koncentrácia je menšia ako jedna (bod (b) na obr. 3.8). 

Fyzikálne zoslabovanie 
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Fyzikálne zoslabovanie je kinetickej povahy a príliš neovplyvňuje prvý čas príchodu znečistenia 
(Brouyére 2001). V závislosti od akumulácie v stojatej alebo pomaly prúdiacej vode koncentrácia 
klesá, ale tzv. zostatkový efekt môže zvýšiť dĺžku trvania znečistenia. V „kocke zraniteľnosti“, 
v porovnaní s advekciou a hydrodynamickou disperziou, je konečný bod posunutý po ortogonálnej 
rovine až na os času príchodu, s nižšou relatívnou koncentráciou a dlhšou dobou trvania (bod (c) na 
obr. 3.8). 

Vplyv riedenia 

Podľa definície riedenia môže tento proces ovplyvniť iba celkovú hodnotu koncentrácie. To znamená, 
že tento mechanizmus posunie konečný bod v „kocke zraniteľnosti“ pozdĺž osi relatívnej koncentrácie 
k nižšej hodnote C* (bod (d) na obr. 3.8). 

Reálny stav 

V skutočnosti pôsobia všetky mechanizmy paralelne. Posun výsledných pozícií v „kocke zraniteľnosti“ 
je zložitejší, je závislý od dĺžky dráhy medzi miestom pôsobenia hazardu a cieľom, od rozmanitosti 
pôsobiacich mechanizmov správania sa znečistenia pod povrchom. V princípe je možné na 
priemetoch „kocky zraniteľnosti“ sledovať vplyv každého procesu, vrátane špecifických procesov 
spätých s jednotlivými druhmi kontaminantov (adsorpcia, filtrácia, biodegradácia, redukcia, zrážanie, 
odparovanie, prirodzený rozpad), a nasledovne sledovať skutočný vývoj znečistenia pod povrchom. 

3.1.3.6 Simulácia advekčno-disperzného transportu v horninovom prostredí 

Čas príchodu znečistenia tbreak, dobu jeho trvania tduration a stupeň koncentrácie (riedenia) 
konzervatívneho kontaminantu je možné simulovať podľa reálnych charakteristík horninového 
prostredia postupom, aký môže byť použitý aj pre interpretáciu prienikových kriviek pri stopovacích 
skúškach. Takýto postup je založený na jednorozmernom analytickom advekčno-disperznom 
transporte kvapaliny v prostredí s dvojitou pórovitosťou. Simulácia procesu prenosu znečistenia 
prebieha z bodu infiltrácie (napr. povrch pôdy) až do miesta výstupu, ktorý môže byť lokalizovaný na 
hladine podzemnej vody (prechod len nenasýtenou zónou) alebo vo výstupe podzemnej vody 
z nasýtenej zóny (pramene, čerpané vrty...). Medzi týmito dvoma miestami je každé prostredie, 
ktorým kontaminant prechádza, chápané ako jeden podsystém. V riešení môžme zohľadniť proces 
riedenia a v závislosti od riešeného prípadu sa môže použiť prístup s jednoduchou alebo dvojitou 
pórovitosťou. Za predpokladu zanedbateľného prúdenia v médiu s nízkou pórovitosťou, je rovnica pre 
prístup s dvojitou pórovitosťou nasledovná: 
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kde 

1φ  - pórovitosť prvého prostredia [-]; 

2φ  - pórovitosť druhého prostredia [-]; 

Lα  - koeficient pozdĺžnej disperzivity [L]; 

q  - merný prietok [L/T].  

Postupnou premenou kinetickej energie medzi pórmi sa predpokladá: 
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kde 
α  - je výmenný koeficient [1/T]. 



 39

Dosadením Laplaceovej premennej do rovnice (1) a (2), a následným dosadením (2) do (1) je 
výstupom: 
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+=  a p [1/T] je komplexná Laplaceova premenná, p - transformovaná 

koncentrácia L(C(x,t)) je označená ako Č(x). Výsledkom (3) pri použití Diracovej δ(t) okrajovej 
podmienky pre x = 0 je  
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čo súhlasí s prenosovou funkciou systému. Za okrajových podmienok skokového intervalu relatívnej 
koncentrácie pre x = 0 
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kde T je doba intervalu vstupného signálu relatívnej koncentrácie, riešením (3) je: 
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V takomto momente je jasné, že riešenie priebehu prienikových kriviek môže byť odhadované 
pomocou jednoduchej konvolúcie prenosovej funkcie ktoroukoľvek p-Laplaceovou premennou 
okrajovou podmienkou. Pre systém budovaný z n sekcií je všeobecná rovnica pre funkciu prenosu 
nasledovná: 
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kde k je index vzťahujúci sa k príslušnej sekcii. Rovnica (7) môže byť riešená konvolúciou 1+kϕ  s kϕ  

pre k=1 až n: 
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Proces riedenia počas migrácie znečistenia sa tiež berie do úvahy pomocou kocentračno - váhovej 
miery prúdenia. Ak je čiastočka vedená sekciou k, kde je prúdenie qk, a vstupujúca do sekcie k+1, 
v ktorej sa zvyšuje objem prestupujúcej vody (zahrňujúci prietok Qs = qs*S, pričom S je dané sekciou), 
potom koncentrácia pre sekciu k+1 je: 
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kde Dk+1 je riediaci faktor pre sekciu k+1: hodnota 1 je ekvivalentná pre nulové riedenie, ale hodnota 
>0 a <1 ho v sebe zahŕňa. Na záver všeobecné riešenie pre prienikové krivky je: 
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 (10) 
kde BC(p) je priebežný vstup koncentrácie pre x=0. Pre návrat do časovej domény sa potom vyžaduje 
numerická inverzia. 

Jednoduchý program, využívajúci takýto algoritmus simulácie procesu prenosu znečistenia s názvom 
VULK (skratka: VULnerability for Karst; Cornaton a Perrochet 2001) bol vypracovaný na Centre 
d’Hydrogéologie (CHYN), Université de Neuchâtel (Švajčiarsko). VULK využíva Crumpov algoritmus na 
vykonanie Laplaceovej inverznej transformácie (Crump in Jeannin et al., 2001), spojený s Epsilonovým 
algoritmom na urýchlenie konvergencie (MacDonald a DeHoog et al in Jeannin et al., 2001). Program 
VULK obsahuje aj nástroje na výpočet indexov zraniteľnosti, za ktoré považuje stredný čas transportu 
(moment 1. rádu transferovej funkcie) alebo stredný čas príchodu prienikovej krivky (moment prvého 
rádu prienikovej krivky), variabilitu distribúcií (centrovaný moment 2. rádu) a pomer Cmax/C0. Pre 
model dvojitej pórovitosti, sú výpočty hodnôt indexov zraniteľnosti nasledovné: 

Pre moment prvého rádu prienikovej krivky: 
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Pre variabilitu distribúcií: 
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Pre model jednoduchej pórovitosti platí, že k2φ v rovniciach (11) a (12) musí byť rovné nula.  

Pre model rátajúci len s jednoduchou pórovitosťou sa pre simuláciu prienikovej krivky vyžadujú pre 
každý z podsystémov nasledovné vstupné parametre: rýchlosť prúdenia, hrúbka podsystému, 
disperzivita prostredia a riedenie. Pre model zohľadňujúci dvojitú pórovitosť, je to popri už vyššie 
spomenutých parametroch ešte pórovitosť oboch prostredí a výmenný koeficient medzi oboma 
médiami. Modelom VULK môže byť namodelovaných až 5 podsystémov: ornica, podorničie, epikras, 
nesaturovaná zóna a krasová nasýtená zóna. Podsystémy sú spojené postupným prechodom média, 
výstup z jedného je vstupom pre nasledujúci (obr. 3.9). 
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Obr.3.9 Princíp pomocného programu VULK (podľa Jeannin et al., 2001) 

3.1.4 Ďalšie programy modelujúce transport cez nenasýtenú zónu 

Vo svete sa v súčasnom období existujú stovky matematických modelov, ktoré môžeme buď úplne 
alebo čiastočne považovať za modely simulujúce látkový transport cez prostredie nad hladinou 
podzemnej vody, ale aj cez nasýtené prostredie. Všetky tieto modely môžu byť použité na výpočet 
ukazovateľov, akými sú stredný čas trvania a stredný čas príchodu prienikovej krivky, pomer Cmax/C0 
alebo rozptyl rozdelenia koncentrácií v čase a v priestore. Tieto parametre môžme následne 
premietať na všetky tri osi X1, X2 a X3 „kocky zraniteľnosti“. V tejto časti uvádzame prehľad niektorých 
modelov, ktoré sú v súčasnosti dosptupné pre riešenie analogickej problematiky, a ich stručnú 
charakteristiku. 

LANDSIM (Golden Associates) je interaktívny program, ktorý využíva pravdepodobnostný hodnotiaci 
model Monte Carlo. Je určený najmä pre hodnotenie transportných procesov pod skládkami odpadu. 
Model sleduje smer pohybu vylúhovaných produktov zo skládok, ich chemické zloženie, presun 
a rozptyl v prostredí, skúma migráciu vylúhovaných produktov cez nenasýtenú zónu na stanovenie 
možných vplyvov (dopadov) na kolektor. 

SESOIL (Scientific Software Group, Utah, USA) je sezónne priestorový model, ktorý simuluje dlhodobé 
znečistenie a migráciu v nenasýtenej zóne. Zohľadňuje nasledujúce komponenty: hydrologický cyklus 
v nenasýtenej zóne, koncentráciu znečistenia vo vode, v pôde a v plynnej fáze. Simuluje presun 
znečistenia k hladine podzemnej vody.  

SUTRA je 2D model prúdenia podzemnej vody v nasýtenej a nenasýtenej zóne. Simuluje pohyb 
kvapaliny a prenos energie alebo rozpustenej látky v horninovom prostredí a v pôde.  

SWIMv je softwarový balík pre modelovanie procesov infiltrácie vody a látkového prenosu v pôde. 
Program umožňuje použitie matematického riešenia základných rovníc prúdenia vody v pôde na 
modelovanie vodného režimu pôdy. 

S-1D, HYDRUS (Riverside, CA, USA) sú matematické modely pre jednorozmernú simuláciu látkového 
prenosu vo vode, transportu chemických látok a tepla vo zvrstvenom pôdnom profile. Pohyb 
nenasýtenou zónou je opísaný Richardsovou rovnicou, pohyb chemických látok a tepla konvektívno-
disperznou rovnicou. 
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SWACROP je jednorozmerný model látkového prenosu, prebiehajúceho v nenasýtenej zóne, 
využívajúci metódu konečných rozdielov. Pôdny profil je rozdelený do niekoľkých vrstiev na základe 
rozdielnych fyzikálnych vlastností. Parciálna diferenciálna rovnica pre prúdenie v nenasýtenej zóne je 
riešená použitím implicitnej ohraničenej diferenčnej schémy. 

VADOFT, VAM2D, PRZM, SAFTMOD (HydroGeologic, Inc., Virginia, USA) je generický rad modelov 
s rôznymi prístupmi k numerickému riešeniu základných rovníc prenosu. VADOFT je jednorozmerný 
model nenasýteného prúdenia založený na Darcy-Buckinghamovej rovnici, využíva Genuchtenov 
vzťah pre nenasýtenú hydraulickú vodivosť. SAFTMOD je dvojrozmerný model nenasýteného 
prúdenia, numerické riešenie rovnice prenosu využíva metódu konečných prvkov. PRZM je postavený 
na bilancii vody v jednotlivých vrstvách pôdneho profilu. Horná okrajová podmienka je konštruovaná 
z meteorologických veličín, pri pohybe vody sa využíva koncepcia hydrolimitov. 

3.1.5 Zhrnutie princípov „fyzikálne založeného prístupu“ 

Fyzikálne podložené hodnotenie zraniteľnosti podzemných vôd a zostavovanie máp zraniteľnosti na 
základe prienikových kriviek kontaminantu nemá doposiaľ u nás ani vo svete príliš veľa aplikácií. 
Väčšina doteraz používaných metód hodnotenia zraniteľnosti podzemných vôd bola založená 
predovšetkým na sčítaní a vážení bodovacích skóre jednotlivých faktorov zraniteľnosti. Jednotlivé 
mapy sú spojené podľa vážiacich/bodových vzorcov, ktoré sú rozdielne pre každú metódu, v závislosti 
od okolností pre ktoré boli jednotlivé metódy vyvinuté. Tieto vzorce sú zväčša empirické a nemajú 
žiadnu explicitnú väzbu na fyzikálne charakteristiky prúdenia a prenosu. Niektoré postupy využívali 
hodnotenie na základe času prenosu znečistenia do zvodnenca, zanedbávali však dĺžku trvania 
a koncentráciu kontaminácie. Pojem všeobecnej (vnútornej) zraniteľnosti však môže byť definovaný aj 
fyzikálne zrozumiteľnými veličinami, akými sú čas príchodu, čas trvania a stupeň koncentrácie. 
Všeobecná (vnútorná) zraniteľnosť je takto charakterizovaná fyzikálnymi procesmi vo zvodnenci – 
advekciou, hydrodynamickou disperziou, fyzikálnym zoslabovaním v dôsledku efektu dvojitej 
pórovitosti a riedením. Môže byť vyjadrená prienikovou krivkou konzervatívneho kontaminantu, teda 
látky, prechádzajúcej prostredím bez procesov adsorpcie, filtrácie, biodegradácie, redukcie, zrážania, 
odparovania a prirodzeného rozpadu. Rozptyl rozdelenia koncentrácií znečistenia v čase a v priestore 
môže byť simulovaný na základe známych vlastností hodnoteného prostredia rozličnými modelmi, 
ktorých výstupy môžu byť použité na výpočet ukazovateľov, akými sú stredný čas trvania a stredný čas 
príchodu prienikovej krivky, koncetrácia kontaminantu alebo koncentračný pomer Cmax/C0.  

Vizualizácia týchto charakteristík sa dá premietnuť do tzv. „kocky zraniteľnosti“, kde jednotlivé strany 
predstavujú čas, trvanie a koncentráciu znečistenia. Klasifikácia celkovej všeobecnej (vnútornej) 
zraniteľnosti podzemných vôd môže byť vykonaná podľa pevne stanovených kritérií (napr. od 24 
hodín až 50 dní) alebo v hraniciach intervalov stanovených podľa histogramu hodnôt s tradičným 
pomenovaním kategórií (veľmi nízka – nízka – mierna – vysoká – veľmi vysoká). V súčasnosti 
(doposiaľ) nebola ešte vytvorená kategorizácia všeobecnej (vnútornej) zraniteľnosti podzemných vôd 
s pevnými hranicami pre jednotlivé hodnoty tduration, tbreak a C* = Cmax/C0. Jednou z prvých praktických 
aplikácií hodnotenia zraniteľnosti podzemných vôd s využitím fyzikálnych zákonitostí šírenia sa 
kontaminácie je mapa zraniteľnosti Tisovského krasu (Malík a Vojtková, 2004). 

3.1.6 Príklad aplikácie princípov „fyzikálne založeného prístupu“ 

Princípy výpočtu fyzikálnych parametrov zraniteľnosti podzemných vôd pomocou programu VULK 
demonštrovali a praktický príklad takéhoto riešenia na oblasti Tisovského krasu demonštrovali Malík 
a Vojtková (2004). Hodnotenie zraniteľnosti podzemných vôd Tisovského krasu bolo založené na 
jednorozmernom analytickom advekčno-disperznom modelovaní transportu kontaminantu v 
horninovom prostredí pomocou programu VULK. Model VULK môže simulovať proces prenosu 
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znečistenia z bodu infiltrácie (napr. povrch pôdy) až do cieľového miesta lokalizovaného buď na 
povrchu nasýtenej zóny (hladina podzemnej vody) alebo v bode výstupu podzemných vôd z 
horninového prostredia (pramene, čerpané vrty). Medzi týmito dvoma miestami je každé prostredie, 
ktorým znečistenie prechádza, chápané ako jeden podsystém. Celkove môže byť programom VULK 
modelovaných až 5 podsystémov, napr.: ornica, podorničie, epikras, nesaturovaná zóna i freatická 
(krasová nasýtená) zóna. Podsystémy sú spojené postupným prechodom média, výstup z jedného je 
vstupom pre nasledujúci. Riešenie môže zohľadniť aj procesy riedenia, čo sa týka najmä freatickej 
zóny. V závislosti od riešeného prípadu sa môže použiť prístup s jednoduchou alebo dvojitou 
pórovitosťou. Ak použijeme prístup s jednoduchou pórovitosťou vstupnými údajmi do modelu pre 
každý podsystém sú: rýchlosť prúdenia v každom z podsystémov, hrúbka jednotlivých podsystémov, 
veľkosť jednoduchej pórovitosti, disperzivita prostredia a veľkosť prípadného riedenia. Výstupom 
celej simulácie je prieniková krivka prechodu znečistenia horninovým prostredím, aké boli aplikované 
aj v prípade Tisovského krasu  (Obr. 3.10). 

 
 

 

 
 
Obr. 3.10 Priebeh typických prienikových kriviek znečistenia simulovaných programom VULK pre 

horninové prostredie vápencov (0011 - hrúbka pôdneho pokryvu bs = 0,1 m, koeficient 

filtrácie pôdneho pokryvu ks = 1,33E-05 m.s-1, hrúbka nenasýtenej zóny (epikrasu) be = 50 

m, koeficient filtrácie nenasýtenej zóny (epikrasu) ke = 3,00E-04 m.s-1; 1121 - bs = 0,5 m, ks = 

1,33E-05 m.s-1, be =  150 m, ke = 3,00E-04 m.s-1; 0061 - bs =0,1 m, ks = 1,33E-05 m.s-1, be =   

550 m, ke = 3,00E-04 m.s-1) a dolomitov (0002 - bs =0,1 m, ks = 1,33E-05 m.s-1, be =  50 
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m, ke = 1,00E-04 m.s-1; 2222 - bs = 1 m, ks = 3,00E-06 m.s-1 be =  150 m, ke = 1,00E-04 m.s-1; 

0052 - bs =0,1 m, ks = 1,33E-05 m.s-1, be =  450 m, ke = 1,00E-04 m.s-1). 

 

Pre výsledné hodnotenie fyzikálne podloženej zraniteľnosti podzemných vôd (Brouyére et al. 2001, 
Macháčková 2002) boli využité nasledovné ukazovatele rozptylu rozdelenia hodnôt koncentrácie 
získané z modelovaných prienikových kriviek: stredný čas trvania (tduration), stredný čas príchodu 
prienikovej krivky (tbreak) a pomer maximálnej koncentrácie v cieľovom bode a vstupnej koncentrácie 
Cmax/C0. Tieto ukazovatele sú znázornené na troch osiach X1, X2 a X3 „zraniteľnostnej kocky“ (Brouyére 
et al., 2001, Jeannin et al., 2001)  a charakterizujú celkovú polohu voči „najzraniteľnejšiemu bodu“ na 
tejto kocke. Program VULK modeluje priebeh celej prienikovej krivky potenciálneho konzervatívneho 
kontaminantu v čase, a tak je možné získať z prienikových kriviek každý ukazovateľ alebo 
charakteristickú hodnotu znázornenú na osiach X1, X2 alebo X3 „zraniteľnostnej kocky“. 

3.1.6.1 Metodika zostavenia mapy zraniteľnosti tisovského krasu pomocou prienikových kriviek 
kontaminantu 

Tisovský kras patrí do geomorfologickej oblasti Slovenské Rudohorie, kde zaberá časti týchto celkov: 
Veporské vrchy, Spišsko-gemerský kras a Stolické vrchy (Mazúr & Lukniš, 1986). Buduje územie 
s plochou 20,45 km2 severne a západne od mesta Tisovec po sedlo Zbojská na severe, v oblasti medzi 
tokmi Furmanec a Rimava, resp. západne od nich. Je charakteristický zložitou geologickou stavbou 
s viacerými príkrovmi (federátska sekvencia, turnaikum a silicikum) a komplikovanou tektonikou. Na 
základe tektonickej stavby ho rozdeľujeme do dvoch hydrogeologických štruktúr (hydrogeologická 
štruktúra Tisovského krasu s.s. a hydrogeologická štruktúra Kučelašského masívu; Wiesengangerová, 
2000), ktoré sú podľa klasifikácie Kullmana (1990) uzavretými hydrogeologickými štruktúrami. V tejto 
práci sme však hodnotili zraniteľnosť podzemných vôd len v hydrogeologickej štruktúre Tisovského 
krasu s.s., ktorá je budovaná predovšetkým stredno- a vrchnotriasovými karbonátmi. Prevažujúcimi 
litologickými typmi sú tu wettersteinské dolomity, wettersteinské vápence a steinalmské vápence 
stredného triasu, ako aj vrchnotriasové dachsteinské vápence a tisovské vápence silicika, 
reprezentovaného muránskym príkrovom. Špecifikom tejto hydrogeologickej štruktúry je práve 
prítomnosť veľkých plošných rozlôh vrchnotriasových karbonátov. Federátska sekvencia a turnaikum 
vystupujú v podloží a sú odkryté len na malých plošných rozlohách. 

Medzi najvýznamnejšie krasové vyvieračky Tisovského krasu s.s. patria Teplica s priemernou 
výdatnosťou 73,5 l.s-1 (pozorovania v období 4.1.1956 – 13.9.1967; max. cca 700 l.s-1; min. 5,25 l.s-1) 
a Periodická vyvieračka, ktorej priemerná výdatnosť za obdobie 9.4.2001 – 15.4.2001 a 25.6.2001 – 
1.7.2001 bola 25,39 l.s-1, minimálna výdatnosť je 6 až 8 l.s-1; maximálna 45 až 50 l.s-1 (Padúch, 1998). 
Periodická vyvieračka je jedným z dvoch intermitentných krasových prameňov, registovaných na 
území Slovenskej republiky. Táto vyvieračka má tri vývery, pričom jeden je stály a dva sú periodické. 
Zo stáleho výveru voda vyteká nepretržite aj v čase minima, kedy výdatnosť klesá na cca 6 l.s-1. Doba 
od minimálnej po maximálnu výdatnosť trvá približne 6 min., maximálny stav 3 min. a doba od 
maxima po minimum výdatnosti 37 min. Prvý (I.) a druhý (II.) periodický výver fungujú len v čase 
maximálneho prietoku. Periodický výver II. začína fungovať 2 min. po vývere I (Michalko a Vojtková, 
2003). 

Obe vyvieračky sú zachytené pre zásobovanie mesta Tisovec pitnou vodou. Periodická vyvieračka je 
využívaná od roku 1959 a slúži ako hlavný zdroj. Ako náhradný vodný zdroj slúži vyvieračka Teplica, 
ktorá je napojená na vodovodnú sieť len v čase nízkych výdatností Periodickej vyvieračky. Denná 
spotreba pitnej vody v meste Tisovec je od 1100 – 1200 m3 (Wiesengangerová, 2000). 
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Pre zostavenie prvej verzie mapy zraniteľnosti podzemných vôd Tisovského krasu bol použitý model 
s jednoduchou pórovitosťou a len s dvomi podsystémami. Prvým podsystémom bola pôda, druhým 
podsystémom bola nenasýtená epikrasová zóna nad teoretickou hladinou podzemnej vody (Malík 
a Vojtková, 2004). 

V prvej fáze riešenia úlohy bola vytvorená gridová sieť pre celú hodnotenú oblasť Tisovského krasu 
s.s. s veľkosťou buniek 100 m x 100 m. Celkový počet buniek bol 12 644, bunky boli označované 
jednoznačným identifikátorom podľa „čísla riadku“ a „čísla stĺpca“ od A 1 do DP 109. Pre potreby 
získania vstupných údajov pre modelovanie prienikových kriviek boli potom každej bunke priraďované 
štyri základné parametre: 

a) hrúbka pôdneho pokryvu 
b) koeficient filtrácie pôdneho pokryvu 
c) hrúbka nenasýtenej zóny (epikras) 
d) koeficient filtrácie nenasýtenej zóny (epikras) 

Pre určenie hrúbky pôdneho pokryvu a hodnôt koeficientu filtrácie pôdy bolo v rámci hodnoteného 
územia rozmiestnených 8 kopaných sond (do hĺbky 70 cm). V rámci každej kopanej sondy boli 
opísané, ovzorkované a analyzované jednotlivé pôdne vrstvy (horizonty). Sondy boli lokalizované a 
vzorky boli odberané tak, aby postihovali typické pôdy z rovinatých častí terénu, miernych svahov 
a strmých svahov. Spolu bolo odobratých 18 porušených vzoriek pôd na granulometrickú analýzu. 
Pôdy nachádzajúce sa na miernom a strmom svahu sme určili ako kambizeme a pôdy pokrývajúce 
rovinné územia ako luvizeme (Tab. 3.2).  

 
Tab. 3.2  Vstupné parametre jednotlivých podsystémov Tisovského krasu, vstupujúcich do modelu 

VULK. Prvé je číselné vyjadrenie kódu parametra kategórie hrúbky pôdneho pokryvu, druhé 

vyjadruje kód kategórie koeficientu filtrácie pôdneho pokryvu, tretie číslo kód kategórie 

hrúbky nenasýtenej zóny a posledný člen štvorčíslia vyjadruje kód kategórie koeficientu 

filtrácie nenasýtenej zóny. 

číselné vyjadrenie 
kódu parametra 

opis reálne hodnoty parametra 

hrúbka pôdneho pokryvu (m) 
0 strmý svah 0,1 m 
1 mierny svah 0,5 m 
2 rovina 1 m 

koeficient filtrácie pôdneho pokryvu (m.s-1) 
0 kambizeme 1,33E-05 m.s-1 
1 kambizeme 1,33E-05 m.s-1 
2 luvizeme 3,00E-06 m.s-1 

hrúbka epikrasu (m) 
0  50 m 
1  50 m 
2  150 m 
3  250 m 
4  350 m 
5  450 m 
6  550 m 
7  650 m 

koeficient filtrácie epikrasu (m.s-1) 
0 nekarbonátové horniny 3,00E-05 m.s-1 
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číselné vyjadrenie 
kódu parametra 

opis reálne hodnoty parametra 

1 vápence 3,00E-04 m.s-1 
2 dolomity 1,00E-04 m.s-1 

Koeficient filtrácie pôdy bol spočiatku určovaný pomocou programu GeoFILL z kriviek zrnitosti 
porušených vzoriek pôd. Jednotlivé krivky zrnitosti boli prirovnávané k charakteristickým krivkám 
zrnitosti pre pôdne typy nachádzajúce sa v Brezovských Karpatoch (Klobučníková, 2002). Podľa vyššie 
citovanej práce, rovnako ako podľa výsledkov prác Adamcovej et al. (2002, 2003) však hodnoty 
koeficienta filtrácie určované z kriviek zrnitosti dostatočne nepostihujú filtračné vlastnosti pôd v 
krasových oblastiach. Z tohto dôvodu boli potom hodnoty koeficientu filtrácie po vzájomnom 
porovnaní priebehov kriviek zrnitosti stanovené analogicky s výsledkami poľných skúšok priepustnosti 
pôd (Adamcová et al. 2002, 2003).  

Hrúbka pôdneho pokryvu bola v prvom štádiu  riešenia určená na základe vypozorovaných 
skutočností v teréne v kopaných sondách. Bola zistená jednoznačná závislosť hrúbky pôdy od 
sklonitosti terénu, čo odpovedá zisteniam z predchádzajúcich prác v oblasti Muránskej Planiny 
(Witkowski et al. 1996, Malík et al. 1998) a Brezovských Karpát (Malík a Švasta 1998). Pre tento účel 
bol zostrojený digitálny model reliéfu územia (metódou TIN - trojuholníkovej nepravidelnej siete) na 
základe interpolácie vrstevníc z topografickej mapy mierky 1:50 000. V tomto modeli boli následne 
definované úseky s rovnakým rozsahom sklonitosti. Podľa prekrývania sa plochy bunky s plošne 
vyčleneným typom sklonitosti digitálneho modelu reliéfu Tisovského krasu bol potom každej z 12 644 
buniek gridu priradený dominujúci typ sklonitosti. Sklonitosti terénu a k ním priradené hrúbky 
pôdneho pokryvu sú uvedené v Tab. 3.2. 

Vzhľadom na úplnú absenciu hydrogeologických vrtov v hodnotenom území a následnom nedostatku 
údajov o úrovni hladiny podzemnej vody, ako aj vzhľadom na extrémnu filtračnú heterogenitu 
krasového prostredia bolo veľmi ťažké určiť hrúbku nenasýtenej epikrasovej zóny, resp. hrúbku 
nenasýteného karbonátového horninového prostredia. V najhrubšom, ale jedinom možnom priblížení 
bola preto stanovená na základe rozdielu priemerných nadmorských výšok jednotlivých buniek gridu 
a výveru Periodickej vyvieračky, ktorej nadmorská výška je 460 m n. m. Podobnú metódu použili pri 
hodnotení zraniteľnosti krasových vôd prameňa L’Abbaye vo Švajčiarskej Jure hydrogeológovia 
z CHYN Université de Neuchâtel vo Švajčiarsku (Kolektív autorov, 2001). Opäť bol využitý digitálny 
model hodnoteného územia, v ktorom bola ako nulová definovaná nadmorská výška Periodickej 
vyvieračky. Úroveň Periodickej vyvieračky, nachádzajúcej sa v doline Furmanského potoka, tak 
reprezentuje bázu, nad ktorou sa nachádza nenasýtená epikrasová zóna pre celý Tisovský kras (Tab. 
3.2). Je samozrejmé, že takýto zjednodušený postup nemôže postačovať pre komplexné riešenie 
problematiky. V prípade úplnej absencie podporných údajov o piezometrických hladinách podzemnej 
vody z hydrogeologických vrtov by bolo vhodné stanoviť tieto aspoň na základe regionálneho 
matematického modelu prúdenia kalibrovaného na výdatnosť prameňov (Fendek in Witkowski et al. 
1996).  

Koeficient filtrácie nenasýtenej, resp. epikrasovej zóny bol stanovený na základe litológie podložia 
v jednotlivých bunkách gridu, podľa schopností hornín vytvárať krasové formy, resp. rozsiahle 
vyvinuté puklinové systémy. Takto boli zjednodušene definované tri kategórie horninového 
prostredia nenasýtenej zóny: vápence, dolomity a nekarbonátové horniny (Tab. 3.2).  

Pre jednoduchšiu orientáciu bolo jednotlivým reálnym hodnotám 4 vstupujúcich parametrov 
priradené abstraktné číselné vyjadrenie, t.j. každá bunka gridu bola označená štvorčíslím. Prvé číslo 
vyjadrovalo kód kategórie hrúbky pôdneho pokryvu, druhé vyjadrovalo kód kategórie koeficientu 
filtrácie pôdneho pokryvu, tretie číslo kód kategórie hrúbky nenasýtenej (alebo epikrasovej) zóny 
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a posledný člen štvorčíslia vyjadroval kód kategórie koeficientu filtrácie nenasýtenej zóny (napr. kód 
0032 znamená, že hrúbka pôdneho pokryvu je 0,1 m, koeficient filtrácie 1,33E-05 m.s-1, hrúbka 
nenasýtenej zóny 250 m a jej priemerný koeficient filtrácie je 1,00E-04 m.s-1, Tab. 3.2). 

Na základe zhrnutia všetkých reálnych kombinácií týchto parametrov zo všetkých 12 644 buniek gridu 
bolo zistené, že zo 72 teoreticky možných kombinácií číselných kódov len 62 kombinácií sa 
vyskytovalo v realite Tisovského krasu. Pre týchto 62 reálnych kombinácií boli pomocou programu 
VULK simulované typické krivky prieniku znečistenia. Rýchlosť prúdenia v každom z podsystémov 
vstupujúca do programu VULK bola vypočítaná pomocou koeficientu filtrácie a jednotkového 
hydraulického gradientu. Do výpočtu ďalej vstupovala len jednoduchá pórovitosť s hodnotou 0,1 
(10 %); sekundárna porozita sa vo výpočte zanedbávala. Hodnota disperzivity prostredia bola 
stanovená ako 1/20 z prúdovej vzdialenosti, resp. hrúbky vrstvy. Pretože v tomto prípade sa určovala 
zraniteľnosť pre celý zvodnenec (resource vulnerability), príchod kontaminantu bol sledovaný na 
teoretickej úrovni hladiny podzemnej vody a do výpočtu vstupovalo nulové riedenie, reprezentované 
hodnotou 1. Pre simuláciu každej prienikovej krivky znečistenia bolo potrebné definovať vstupujúci 
údaj časovej dĺžky trvania pôsobenia znečisťujúcej látky (vstupovania kontaminantu s jednotkovou 
koncentráciou do 1. podsystému) tak, aby tieto údaje boli pre každú kombináciu parametrov rovnaké. 
V prípade Tisovského krasu bol čas vstupovania jednotkovej koncentrácie kontaminantu stanovený na 
1 hodinu, simulácia prienikovej krivky začala až po 1 hodine pôsobenia kontaminácie a zastavená bola 
po 10 hodinách. Simulácia prieniku znečistenia prebiehala s časovým krokom 1 hodina. 

Z namodelovaných hodnôt, resp. výsledných prienikových kriviek bol potom zistený čas príchodu 
kontaminantu tbreak, stredný čas trvania kontaminácie podzemnej vody tduration a stupeň koncentrácie 
znečistenia Cmax/C0 pre každú kombináciu parametrov (Obr. 3.10, Tab. 3.3). Stredný čas príchodu 
kontaminantu (tbreak) určuje čas, za aký od začiatku pôsobenia kontaminácie dosiahne znečistenie na 
hladinu pozemnej vody maximálnu koncentráciu. Na základe zvažovania hodnôt typických pre klasické 
konzervatívne kontaminanty (dusičnanové alebo chloridové anióny) bola stanovená ako medznú 
veľkosť kontaminujúcej koncentrácie hodnota Cmax/C0 = 0,01 (1 % vstupujúcej koncentrácie 
kontaminantu). Pri hodnotení zraniteľnosti v danom bode sa potom uvažovalo, že ak maximálna 
relatívna koncentrácia namodelovaná pre daný bod prienikovou krivkou nedosiahla túto hodnotu 
(0,01), hladina podzemnej vody teoreticky nebola znečistená. V takomto prípade bol teda čas trvania 
kontaminácie podzemnej vody (tduration) nulový (Malík a Vojtková, 2004). 

3.1.6.2 Hodnotenie zraniteľnosti podzemnej vody „zraniteľnostnou kockou“ 

Hodnotenie zraniteľnosti podzemnej vody v hydrogeologickej štruktúre Tisovského krasu bolo 
vykonané na základe polohy troch parametrov – maximálnej relatívnej koncentrácie Cmax/C0, 
stredného času príchodu kontaminantu tbreak a stredného času trvania kontaminácie podzemnej vody 
tduration na osiach X1, X2 a X3 „zraniteľnostnej kocky“. Pritom je dôležité určiť si východiskový bod 
(nulový bod) „zraniteľnostnej kocky“, pre ktorý platí, že má najvyššiu možnú reálnu zraniteľnosť. Pri 
zohľadnení realistických vlastností prienikov kontaminantov sme za vstupné parametre nulového 
bodu zvolili hodnoty Cmax/C0 = 1; tbreak = 1.10-2 dňa a tduration = 1.105 dňa. Znamená to, že najvyššia 
teoretická zraniteľnosť podzemnej vody je v prípade, že maximum relatívnej koncentrácie na hladine 
podzemnej vody je rovné vstupnej koncentrácii v zdroji znečistenia (minimálny rozptyl), najvyššia 
hodnota znečistenia bude dosiahnutá za stotinu dňa (cca 15 minút) a nadlimitné znečistenie bude 
trvať stotisíc dní (274 rokov). Takýto prípad je len teoretický a v praxi nemôže nastať (trvanie 
znečistenia a relatívna koncentrácia sú nepriamo úmerné veličiny), avšak tvorí základ pre hodnotenie 
zraniteľnosti v rámci „zraniteľnostnej kocky“. Pritom sú hodnoty stredného času príchodu 
kontaminantu tbreak, stredného času trvania kontaminácie podzemnej vody tduration a maximálnej 
relatívnej koncentrácie Cmax/C0 vynesené na logaritmických osiach. Celková zraniteľnosť sa potom 
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môže hodnotiť ako poloha – vzdialenosť – bodu určeného hodnotami Cmax/C0, tbreak a tduration od 
nulového bodu podľa vzorcov (1, 2, 3 a 4). 

 
V = (X1

2 + X2
2 + X3

2)1/2 (1) 
X1

 = - log (Cmax/C0) (2) 
X2 = 5 – log (tduration)  (3) 
X3

 = 2 + log (tbreak)  (4) 
kde: 
V – hodnota veľkosti zraniteľnosti v danom bode zraniteľnostnej kocky 
X1 – poloha na osi relatívnej koncentrácie zraniteľnostnej kocky 
X2 – poloha na osi stredného času trvania kontaminácie zraniteľnostnej kocky 
X3 – poloha na osi stredného času príchodu kontaminantu zraniteľnostnej kocky 
C0 – vstupná relatívna koncentrácia kontaminantu na povrchu [–] 
Cmax – maximálna koncentrácia kontaminantu v hodnotenom bode [–] 
tduration – stredný čas trvania nadlimitnej relatívnej koncentrácie kontaminantu [deň] 
tbreak – stredný čas príchodu kontaminantu [deň] 

Z polohy vypočítaných hodnôt na osi X1 „zraniteľnostnej kocky“ pre 62 kombinácií vstupných 
parametrov ktoré zistili Malík a Vojtková (2004) vyplýva, že súradnice pre maximálnu relatívnu 
koncentráciu Cmax/C0 na osi X1 sa pohybujú v rozmedzí od 0,538 po 2,622 a samotné hodnoty 
maximálnej relatívnej koncentrácie Cmax/C0 v rozmedzí od 0,002 po 0,290 s strednými hodnotami 
1,721 resp. 0,040. Hodnoty stredného času trvania kontaminácie podzemnej vody tduration s relatívnou 
koncentráciou >0,01 pre 62 prienikových kriviek, vypočítané programom VULK boli v rozmedzí od 
0,000 po 45,973 hod. (1,92 dňa), so strednou hodnotou 22,641 hod. (0,94 dňa). Poloha na osi 
stredného času trvania kontaminácie zraniteľnostnej kocky X2 bola v intervale 4,718 – 7,000 (najvyššie 
hodnoty pre nulové časy trvania) so strednou hodnotou 5,476. Hodnoty stredného času príchodu 
kontaminantu tbreak boli od 5,33 po 601,41 hod. (0,22 až 25,0 dní) s priemerom 142,54 hod. (5,94 dní). 
Poloha na osi X3 stredného času príchodu kontaminácie zraniteľnostnej kocky bola v intervale 1,346 – 
3,399 so stredom 2,498. Celková hodnota zraniteľnosti V vypočítaná podľa vzorca (1) ako vzdialenosť 
bodu určeného hodnotami Cmax/C0, tbreak a tduration od nulového bodu podľa vzorcov (1, 2, 3 a 4) sa 
pohybovala od 5,501 po 8,211 so stredom okolo 6,281 (Obr. 3.11). 

Na základe fyzikálnych parametrov teoretického šírenia sa kontaminantu v horninovom prostredí 
Tisovského krasu, získaných zo simulovaných prienikových kriviek boli potom kompilované 3 parciálne 
zdrojové mapy: mapa relatívnych koncentrácií konzervatívneho kontaminantu, mapa stredného času 
prieniku konzervatívneho kontaminantu a mapa stredného času nadlimitného trvania koncentrácie 
konzervatívneho kontaminantu. Výsledná mapa zraniteľnosti podzemných vôd Tisovského krasu 
potom vznikla priradením hodnôt V (= (X1

2 + X2
2 + X3

2)1/2 ) jednotlivým bunkám gridu a následnou 
reklasifikáciou týchto hodnôt do piatich kategórií. Záverečná klasifikácia zraniteľnosti podzemných 
vôd Tisovského krasu bola rozdelená podľa hodnôt V v hraniciach intervalov – 5,6 – 5,8 – 6,0 – 6,2 – 
s  pomenovaním kategórií: veľmi nízka – nízka – mierna – vysoká – veľmi vysoká (Obr. 3.12; Malík 
a Vojtková, 2004). 

3.1.6.3 Záver 

Zostavovanie máp zraniteľnosti na základe prienikových kriviek kontaminantu nenasýtenou zónou 
nemá doposiaľ u nás ani vo svete príliš veľa aplikácií. Jedná sa o progresívnu metódu, založenú na 
hodnotení tých fyzikálnych vlastností horninového prostredia, ktoré určujú najdôležitejšie parametre 
transportu látok. V prvom priblížení takto hodnotíme všeobecnú zraniteľnosť (vnútornú zraniteľnosť, 
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„intrisic vulnerability“) bez zohľadnenia reakcií látok s horninovým prostredím (sorpcia), resp. vlastnej 
prirodzenej degradácie kontaminantu. Jedná sa o reprodukovateľnú metódu, ktorá môže byť overená 
alebo prehodnotená dôkladnejším modelom, a jej výsledky môžu byť zároveň porovnané 
s ktoroukoľvek inou hodnotenou oblasťou (Brouyére et al., 2001). Zraniteľnosť je hodnotená 
nasledovnými fyzikálnymi ukazovateľmi: stredným časom príchodu kontaminantu tbreak, časom trvania 
kontaminácie tduration (trvania koncentrácie prienikovej krivky nad medznú hodnotu) a maximálnou 
koncentráciou kontaminantu v danom bode Cmax, resp.  maximálnou relatívnou koncentráciou Cmax/C0. 

Tieto hodnoty sa premietajú na osiach X1, X2 a X3 „zraniteľnostnej kocky“. Pri tom je dôležité určiť si 
východiskový bod (nulový bod) v „zraniteľnostnej kocke“, pre ktorý platí, že má najvyššiu možnú 
reálnu zraniteľnosť. V prípade Tisovského krasu (na rozdiel od práce Jeannin et al. 2001) sme za 
vstupné parametre nulového bodu „zraniteľnostnej kocky“ zvolili hodnoty Cmax/C0 = 1; tbreak = 1.10-2 
dňa a tduration = 1.105 dňa. Celkovú zraniteľnosť potom môžeme hodnotiť ako vzdialenosť (polohu) 
bodu určeného hodnotami Cmax/C0, tbreak a tduration na osiach X1, X2 a X3 od nulového bodu. 

Z celkovej mapy zraniteľnosti Tisovského krasu (Obr. 3.12) je zrejmé, že najzraniteľnejšie sú 
podzemné vody v oblastiach tvorených karbonátovými horninami (masív Hradovej, Káštera a 
Rangasky), o niečo menej zraniteľné sú podzemné vody pozdĺž toku Furmanec v oblasti výveru 
Periodickej vyvieračky a Teplice, v doline Rejkovského potoka a SV časti mesta Tisovec. Miernou 
zraniteľnosťou podzemných vôd sa vyznačujú sv. svahy Pacherky. Najmenej zraniteľné sú podzemné 
vody okrajových oblastí Tisovského krasu, budované horninami kryštalinika a oblasť Suchých Dolov 
tvorená spodnotriasovými verfénskymi bridlicami. 

Pri porovnaní výsledných hodnôt simulácií vypočítaných programom VULK pre horninové prostredie 
vápencov a horninové prostredie dolomitov sa hodnoty maximálnej relatívnej koncentrácie Cmax/C0 
pohybujú v rozmedzí od 0,23 % po 29,0 %, resp. 1,10 % po 10,1 % so strednými hodnotami 9,5 % resp. 
4,8 %. Stredný čas príchodu kontaminantu tbreak bol pre vápence od 0,22 po 2,57 dňa s priemerom 
1,31 dňa, pre dolomity 0,61 – 5,65 dňa s priemerom 2,53 dňa. Čas trvania nadlimitnej kontaminácie 
(nad 1 %) bol pre vápence 0,32 – 1,82 dňa (priemer 1,11 dňa) a pre dolomity 0,73 – 1,92 dňa (priemer 
1,32 dňa).  Potvrdzuje sa tým z empirických pozorovaní známy jav rýchleho a koncentrovaného 
príchodu kontaminácie s jej kratším trvaním vo vápencoch a menej koncentrovaného pomalšieho 
príchodu kontaminácie pri jej dlhšom trvaní v horninovom prostredí dolomitov. Z rozptylu hodnôt, 
ako aj z obr. 3.12 však tiež vyplýva dominujúci vplyv hrúbky nenasýtenej zóny na zraniteľnosť 
podzemných vôd. 

Je potrebné uviesť, že pri tomto hodnotení boli vstupné údaje spracovávané len v rámci kategórií, t.j. 
individuálne kombinácie vstupných údajov boli nivelizované zaradením jednotlivej bunky gridu do 
istej kategórie. Z tohto riešenia však vyplynulo, že hodnotenie zraniteľnosti podzemných vôd 
pomocou výpočtov konkrétnych hodnôt pre každú bunku a každý individuálny parameter môže 
priniesť významný pokrok.  
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Obr. 3.11 Grafické znázornenie výsledných hodnôt simulácie času príchodu tbreak, času trvania tduration 

a maximálnej relatívnej koncentrácie Cmax/C0 znečistenia na „kocke zraniteľnosti“ pre 

jednotlivé kombinácie vstupných parametrov Tisovského krasu. 
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Tab. 3.3  Výsledné hodnoty simulácie času príchodu tbreak, času trvania tduration a maximálnej relatívnej koncentrácie Cmax/C0 znečistenia pre 

jednotlivé kombinácie vstupných parametrov. 

kombinácia vstupných 
parametrov 

1100 1101 1102 1110 1111 1112 1120 1121 1122 1130 1131 1132 1140 1141 1142 1150 

čas príchodu [h] 46,95 6,13 15,38 46,95 6,13 15,38 137,8 15,38 43,16 228,77 24,65 70,94 319,68 33,91 98,72 410,59 

čas trvania [h] 38,32 7,69 17,48 38,32 7,69 17,48 19 17,48 36,55 0 25,20 45,75 0 31,45 45,97 0 

maximálna relatívna 
koncentrácia 

0,031 0,273 0,1 0,03 0,273 0,1 0,010 0,1 0,033 0,006 0,060 0,020 0,004 0,043 0,014 0,003 

 

kombinácia vstupných 
parametrov 1151 1152 1160 1161 1170 1171 2200 2201 2202 2210 2211 2212 2220 2221 2222 2230 

čas príchodu [h] 43,16 126,5 501,5 52,42 529,4 61,68 55,95 15,13 24,38 55,95 15,13 24,38 146,9 24,38 52,16 237,8 

čas trvania [h] 36,55 33 0 40,59 0 43,64 39,01 14,96 20,94 39,01 14,96 20,94 17,75 20,94 37,37 0 

maximálna relatívna 
koncentrácia 

0,034 0,011 0,003 0,028 0,002 0,023 0,03 0,123 0,078 0,003 0,123 0,078 0,010 0,078 0,032 0,006 

 

kombinácia vstupných 
parametrov 2231 2240 2241 2250 2251 2252 2260 2261 2270 0000 0001 0002 0010 0011 0012 0020 

čas príchodu [h] 33,65 328,7 42,91 419,6 51,66 135,5 510,5 61,42 601,4 46,15 5,33 14,59 46,15 5,33 14,58 137,0 

čas trvania [h] 27,21 0 32,72 0 37,37 32,92 0 41,11 0 38,32 7,71 17,41 38,32 7,71 17,41 19 

maximálna relatívna 
koncentrácia 

0,054 0,004 0,041 0,003 0,032 0,011 0,003 0,027 0,002 0,031 0,29 0,10 0,031 0,29 0,10 0,010 

 

kombinácia vstupných 
parametrov 0021 0022 0030 0031 0032 0040 0041 0042 0050 0051 0052 0060 0061 0071 

čas príchodu [h] 14,58 42,36 228,0 23,85 70,14 318,8 33,12 97,92 409,8 42,36 125,7 500,7 51,62 60,88 

čas trvania [h] 17,41 36,54 0 25,15 45,74 0 31,44 45,97 0 36,54 33,45 0 40,58 43,64 

maximálna relatívna 
koncentrácia 

0,101 0,034 0,006 0,061 0,020 0,004 0,043 0,014 0,003 0,033 0,011 0,003 0,027 0,023 
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Obr. 3.12 Výsledná mapa všeobecnej zraniteľnosti podzemných vôd v hydrogeologickej štruktúre 

Tisovského krasu. 1-veľmi vysoká zraniteľnosť, 2-vysoká zraniteľnosť, 3-mierna zraniteľnosť, 

4-nízka zraniteľnosť, 5-veľmi nízka zraniteľnosť 

 

3.2 Analýza algoritmu 
 

Dodaný softvér, slúži na simulovanie procesu prenosu znečistenia z bodu infiltrácie až do cieľového 
miesta lokalizovaného buď na povrchu nasýtenej zóny (hladina podzemnej vody) alebo v bode 
výstupu podzemných vôd z horninového prostredia (pramene, čerpané vrty). Každé prostredie medzi 
týmito hranicami je chápané ako jeden podsystém. Celkovo môže byť programom modelovaných až 5 
podsystémov a to aj s prístupom dvojitej pórovitosti (Malík, Vojtková, 2004). Vo všeobecnosti by však 
bolo možné modelovať až n podsystémov. 

Analytické riešenie je rekonštruované na základe prác Cornaton a Perrochet (2001), a Malík a 
Macháčková (2004). V obidvoch prácach sa však nachádza niekoľko chýb a nepresností, takže bola 
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potrebná kompletná rekonštrukcia výpočtu. Takto rekonštruovaný výpočet bol implementovaný do 
dodaného softvéru. 

Hľadanou funkciou je koncentrácia (znečistenia) „C“ ako funkcia času „t“ a polohy „x“, teda 

( )C C t, x= . Vychádzame z rovnice pre prístup s dvojitou pórovitosťou: 

2
1 2 1 1

1 2 L 2

C C C C
q q

t t x x

∂ ∂ ∂ ∂
Φ + Φ = − + α

∂ ∂ ∂ ∂
, (1) 

kde: 
C1 – hľadaná koncentrácia v prvom prostredí 
C2 – hľadaná koncentrácia v druhom prostredí 
Φ1 – pórovitosť prvého prostredia [-] 
Φ2 – pórovitosť druhého prostredia [-] 
αL – koeficient pozdĺžnej disperzivity [L] 
q – merný prietok [L.T-1]. 

 

Postupnou premenou kinetickej energie medzi pórmi sa predpokladá: 

( )2
2 2 1

C
C C

t

∂
Φ = −α −

∂
, (2) 

kde α  je výmenný koeficient [T-1]. 

 

Diferenciálnu rovnicu (1) budeme riešiť v spektrálnej oblasti. Vykonáme teda Laplaceovu 
transformáciu (Appendix A) vzhľadom na premennú času t: 

2
1 2 1 1

1 2 L 2

C C C C
q q

t t x x

 ∂ ∂ ∂ ∂     Φ + Φ = − + α      ∂ ∂ ∂ ∂       
L L L L  (3) 

kde symbolom Λ označujeme Laplaceov obraz (spektrum) jednotlivých sčítancov. Na základe viet 
o Laplaceových spektrách, napr. veta o transformácii derivácie funkcie (Appendix A), z rovnice (3) 
dostávame: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2
1 1

1 1 1 2 2 2 L 2

C p, x C p, x
pC p, x C 0, x pC p, x C 0, x q q

x x

∂ ∂
Φ − + Φ − = − + α

∂ ∂
, (4) 

kde 
p – spektrálna premenná (na mieste pôvodnej priestorovej premennej času t) 

1C  – spektrum funkcie C1 ( )( )1 1C C= L  

2C  – spektrum funkcie C2 ( )( )2 2C C= L  

 

S ohľadom na fyzikálne opodstatnenú požiadavku na nulovú koncentráciu v čase t 0= , teda 

( ) ( )1 2C 0,x C 0,x 0= = , rovnicu (4) zjednodušíme na: 

( ) ( ) ( ) ( )2
1 1

1 1 2 2 L 2

C p, x C p, x
pC p, x pC p, x q q

x x

∂ ∂
Φ + Φ = − + α

∂ ∂
. (5) 

Teraz využijeme rovnicu (2), ktorá vyjadruje vzťah medzi koncentráciami C1 a C2. Vykonáme 
Laplaceovu transformáciu a s ohľadom na jej vlastnosti (Appendix A) dostávame: 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )2 2 2 2 1pC p, x C 0, x C p, x C p, xΦ − = −α − . (6) 

Člen ( )2C 0,x  vypadne podobne ako z rovnice (4). Po jednoduchých algebrických úpravách 

dostávame pre spektrum koncentrácie v druhom prostredí: 
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( ) ( )1
2

2

C p, x
C p, x

p

α
=

α + Φ
. (7) 

Posledný výsledok (7) dosadíme do rovnice (5) a dostaneme: 

( ) ( ) ( )2
1 12

1 1 L 2
2

C p,x C p,x
p C p,x q q

p x x

∂ ∂ αΦ
Φ + = − + α α + Φ ∂ ∂ 

. 

Túto rovnicu vynásobíme členom 
L

1

qα
 a upravíme na tvar: 

( ) ( ) ( )
2

12
1 1 2

12
L L

p
C p, x C p, x p1

C p, x 0
x qx

 αΦ
Φ + ∂ ∂ α + Φ − − =

α ∂ α∂
, 

a symbolicky prepíšeme na jednoduchší tvar: 

( ) ( ) ( )y x r y x s y x 0′′ ′+ + = , (8) 

kde 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

12
1 1 2

1 2
L L

p
C p, x C p, x p1

y x C p, x , y x , y x , r , s
x qx

 αΦ
Φ + ∂ ∂ α + Φ ′ ′′= = = = − = −

∂ α α∂
. 

Rovnica (8) je homogénna lineárna diferenciálna rovnica druhého rádu s konštantnými koeficientmi. 
Z teórie vyplýva, že musí mať dve lineárne nezávislé riešenia. Vlastnosť homogenity ďalej znamená, 
že aj lineárna kombinácia týchto dvoch riešení je tiež riešením. Z diskutovanej dvojice si musíme 
vybrať to riešenie, ktoré bude spĺňať fyzikálne požiadavky našej úlohy. 

Riešenie rovnice (8) hľadáme v tvare: 
xy Keλ= , (9) 

kde 

( )2
1,2

1
r r 4s

2
λ = − ± − , (10) 

a parameter K sa určuje z okrajových podmienok riešenej úlohy. 

V našom prípade teda pre 1,2λ  máme: 

2
L 1

2
1,2

L

4p
p1

1 1
2 q

  αΦ
 α Φ + α + Φ  λ = ± + α  
 
 

. (11) 

Teraz musíme vybrať riešenie, ktoré vyhovuje našej úlohe. Hľadaná koncentrácia je funkciou dvoch 
premenných (x, t). Pre každú vrstvu je však poloha x jedno číslo, takže koncentráciu zobrazujeme ako 
funkciu času. Potrebujeme teda, aby hľadané riešenie vyhovovalo opodstatnenej požiadavke, že 
bude konvergovať k nule s rastúcim časom t. Keďže celý výpočet prebieha v spektrálnej oblasti, 
zamerať sa musíme na premennú p, ktorá predstavuje spektrálnu reprezentáciu premennej času t. Z 
dvoch možností λ1, λ2 teda potrebujeme vybrať tú, pre ktorú platí: 

( )
p
lim p

→∞
λ = −∞ . (12) 
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V tomto prípade totiž platí: 
( )p

p
lim e 0λ

→∞
= , (13) 

teda to čo požadujeme (konvergencia k nule). 

Pre jednotlivé limity máme: 

2
L 1

2
1p p

L

2
L 1

2
2p p

L

4p
p1

lim lim 1 1 ,
2 q

4p
p1

lim lim 1 1 .
2 q

→∞ →∞

→∞ →∞

  αΦ
 α Φ + α + Φ  λ = − − + = −∞ α  
 
 

  αΦ
 α Φ + α + Φ  λ = − + + = ∞ α  
 
 

 

Hľadané riešenie spektra koncentrácie teda obsahuje výraz λ1: 

( )
2

L 1
2

1
L

4p
p1

C p, x K exp 1 1
2 q

   αΦ  α Φ + α + Φ   = − +  α  
  

  

. (14) 

Okrajovou podmienkou je skokový nárast relatívnej koncentrácie pre x 0= : 

( )
pT

1

1 e
C 0,p

p

−−= , 

kde T je čas trvania skokového signálu. 
Riešenie pre prvú vrstvu (14) teda nakoniec prejde na tvar: 

( )
2

L 1pT
2

1
L

4p
p1 e 1

C p, x exp 1 1
p 2 q

−

   αΦ  α Φ + α + Φ  −  = − +  α  
  

  

 

Riešenie pre n vrstiev získame konvolúciou riešení pre každú vrstvu (časť riešenia opisujúca skok na 
začiatku je v celkovom riešení samozrejme iba raz). Nakoľko sme stále v spektrálnej oblasti, 
konvolúcia prejde na súčin jednotlivých spektier (Appendix A): 

2
L 1pT n

2
1 k

k 1 L

4p
p1 e 1

C D exp 1 1
p 2 q

−

=

   αΦ  α Φ + α + Φ  −  = − +  α  
  

  

∏ , (15) 

kde Dk je zrieďovací faktor k-tej vrstvy: k
k 1

k s

q
D

q q+ =
+

. V riešení pre k-tu vrstvu sa zrieďovací faktor 

Dk "objavil" ako okrajová podmienka (podobne ako skokový signál pri riešení prvej vrstvy). 
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Rovnica (15) teda predstavuje všeobecné riešenie pre prienikové krivky (koncentráciu) pre prístup s 
dvojitou pórovitosťou pre n vrstiev v spektrálnej oblasti. Späť do priestorovej oblasti by sme sa 
dostali inverznou Laplaceovou transformáciou (Appendix A). Riešiť túto úlohu analyticky by však bolo 
veľmi náročné (ak nie nemožné) a preto sa táto inverzia rieši numericky. Algoritmov na výpočet 
numerickej inverznej Laplaceovej transformácie je vysoký počet. Zvyčajne sú ešte doplnené o nejaké 
konvergenčné kritérium. V našom prípade sme použili algoritmus založený na práci J. Valsa a L. 
Brančík (1998). Výsledky získané pomocou tohto algoritmu sú vo vynikajúcej zhode s výstupmi 
poskytovanými programom VULK. zhoda až do presnosti 1.10-7). Tento algoritmus bol vybraný na 
základe testovanie viacerých algoritmov na numerické riešenie inverznej Laplaceovej transformácie. 
Algoritmy boli testované na rôznej platforme (programovacie jazyky - Appendix B) a testované 
ukazovatele boli nasledovné: rýchlosť, presnosť a náročnosť CPU. S originálnymi hodnotami 
z programu VULK, ktorý využíva Crumpov algoritmus spojený s Epsilonovým algoritmom na 
urýchlenie konvergencie sa porovnávali okrem už spomenutého použitého algoritmu aj daľšie 
algoritmy: FFT (Fast Fourier Transform), Hoog method, Zakian, Talbot, Stehfest, ktoré však ani pri 
rôznych nastaveniach ich vstupných parametrov nedosahovali uspokojivú presnosť s originálnym 
algoritmom resp. algoritmom Valsa, Brančík. (Appendix C) 

 

Okrem algoritmu sa výpočet priebehu transferových funkcií a priebehu prienikových kriviek softvér 
počíta hodnotu zraniteľnosti a indexy zraniteľnosti (štatistické ukazovateľe). Hodnota zraniteľnosti sa 
počíta dvojakým prístupom: 

1) Podľa „kocky zraniteľnosti“ ako je uvedené v bode 3.1.6.2 
 

V = (X1
2 + X2

2 + X3
2)1/2  

X1
 = - log (Cmax/C0)   

X2 = 5 – log (tduration)   
X3

 = 2 + log (tbreak)   
 
2) Podľa Cornaton (2004) 

 
V = (Cmax/C0) . tduration / tbreak 

 
kde: 
V  – hodnota veľkosti zraniteľnosti v danom bode zraniteľnostnej kocky 
X1 – poloha na osi relatívnej koncentrácie zraniteľnostnej kocky 
X2 – poloha na osi stredného času trvania kontaminácie zraniteľnostnej kocky 
X3 – poloha na osi stredného času príchodu kontaminantu zraniteľnostnej kocky 
C0 – vstupná relatívna koncentrácia kontaminantu na povrchu [–] 
Cmax – maximálna koncentrácia kontaminantu v hodnotenom bode [–] 
tduration– stredný čas trvania nadlimitnej relatívnej koncentrácie kontaminantu [deň] 
tbreak – stredný čas príchodu kontaminantu [deň] 
 
Pre výpočet indexov zraniteľnosti (štatistických ukazovateľov) sa používa rovnice 11 a 12 

v bode 3.1.3.6, ktoré však boli ošetrené o vnesené chyby 
 

1) Pre stredný čas transportu (moment 1. rádu transferovej funkcie) potom platí: 
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 pri modelovaní zraniteľnosti v systéme s jednoducho pórovitosťou 
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2) Pre variabilitu distribúcií (centrovaný moment druhého rádu transferovej funkcie) potom platí: 
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pri modelovaní zraniteľnosti v systéme s duálnou pórovitosťou 
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pri modelovaní zraniteľnosti v systéme s jednoduchou  pórovitosťou 

 
 

3) Pre stredný čas príchodu prienikovej krivky (moment 1. rádu prienikovej krivky) potom platí: 
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4) Pre variabilitu distribúcií (centrovaný moment druhého rádu prienikovej krivky) potom platí: 
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kde: 

T  - doba trvania vstupného impulzu [T] 
x - hrúbka vrstvy (podsystému) [L] 

1φ  - pórovitosť prvého prostredia [-]; 

2φ  - pórovitosť druhého prostredia [-]; 

Lα  - koeficient pozdĺžnej disperzivity [L]; 

q  - merný prietok [L/T].  

α  - je výmenný koeficient [1/T] 
 
 
 

Appendix A 
 
Poznámky k Laplaceovej transformácii  (podľa Hvoždara a Pašteka, 2000) 
 

Definícia: Nech ( )f t  je kauzálna funkcia, pre ktorú platí podmienka ( ) t

0

f t e dt
∞

−α⋅ < +∞∫  ( )0α > . 

Potom Laplaceova transformácia z ( )f t  je: 

( ) ( ){ } ( ) pt

0

F p f t f t e dt
∞

−= = ⋅∫L , kde ( )Re p 0= α > . 

Inverzná Laplaceova transformácia je: 
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( ) ( ){ } ( )
i

1 pt

i

1
f t F p F p e dt

2 i

α+ ∞
−

α− ∞

= = ⋅
π ∫L . 

 
Vlastnosti: 

Linearita: ( ){ } ( ){ }a f t a f t⋅ = ⋅L L , kde a je konštanta. 

Obraz derivácie funkcie: ( ){ } ( ){ } ( )f t p f t f 0′ = −L L . 

Veta o konvolúcii: ( ) ( ) ( ){ } ( ){ }
t

0

f g t d f t g t
 

τ ⋅ − τ τ = ⋅ 
 
∫L L L . 

Appendix B 
 
Spracovanie algoritmu na numerické riešenie inverznej Laplaceovej transformácie pod ľa Valsa, 
Bran čík (1998) pre všeobecnú funkciu 
 
Matlab: 
 
% INVLAP  Numerical Inversion of Laplace Transforms  
function [radt,ft]=INVLAP(Fs,tini,tend,nnt,a,ns,nd); 
% Fs is formula for F(s) as a string 
% tini, tend are limits of the solution interval 
% nnt is total number of time instants 
% a, ns, nd are parameters of the method  
% if not given, the method uses implicit values a=6, ns=20, nd=19 
% it is recommended to preserve a=6 
% increasing ns and nd leads to lower error 
% an example of function calling   
% [t,ft]=INVLAP('s/(s^2+4*pi^2)',0,10,1001); 
% to plot the graph of results write plot(t,ft), grid on, zoom on 
FF=strrep(strrep(strrep(Fs,'*','.*'),'/','./'),'^','.^'); 
if nargin==4 
  a=6; ns=20; nd=19;  end;    % implicit parameters 
radt=linspace(tini,tend,nnt); % time vector 
if tini==0  radt=radt(2:1:nnt);  end;  % t=0 is not allowed 
tic     % measure the CPU time 
for n=1:ns+1+nd               % prepare necessary coefficients 
   alfa(n)=a+(n-1)*pi*j; 
   beta(n)=-exp(a)*(-1)^n; 
end; 
n=1:nd; 
bdif=fliplr(cumsum(gamma(nd+1)./gamma(nd+2-n)./gamma(n)))./2^nd; 
beta(ns+2:ns+1+nd)=beta(ns+2:ns+1+nd).*bdif; 
beta(1)=beta(1)/2; 
for kt=1:nnt                  % cycle for time t 
   tt=radt(kt); 
   s=alfa/tt;                 % complex frequency s 
   bt=beta/tt; 
   btF=bt.*eval(FF);          % functional value F(s) 
   ft(kt)=sum(real(btF));     % original f(tt) 
end; 
toc 
 
Python: 
 
from math import * 
from cmath import * 
from array import * 
 
 
def INVLAP(t): 
 
    a=6 
    ns=20 
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    nd=19 
    alfa = [0j]  
    beta = [0j] 
 
    for n in range(1,(ns+1+nd)+1):  
        alfa.append(a+(n-1)*pi*1j) 
        beta.append(-exp(a)*(-1)**n) 
 
    HodnotyPred = 0.0 
    Bdif= array('d', range(nd+1)) 
    for n in range(1,nd +1): #python o 1 viac 
        Bdif[n] = HodnotyPred + (float(factorial(nd)) / float(factorial(nd + 1 - 
n)) / float(factorial(n - 1)) / 2.0 ** nd) 
        HodnotyPred = Bdif[n] 
 
 
    l=-1 #pre otocenie pola Bdif 
    for i in range((ns + 2),(ns + 1 + nd)+1):         
 beta[i] = beta[i] * Bdif[l] 
        l=l-1 
 
    beta[1] = beta[1] / 2.0 
    for tt in range (1,t+1):  
        sBC = 0.0 # kompletne spektra  
        for n in range(1,ns + 1 + nd +1): 
 
            s = (alfa[n] / float(tt)) 
            bt = (beta[n] / float(tt)) 
            sBC = (bt * F(s)).real 
            BC1 = BC + sBC 
             
VB.NET: 
Function INVLAP(t As Integer) As Double 
 
        Dim a As UShort = 6 
        Dim ns As UShort = 20 
        Dim nd As UShort = 19 
 
        Dim alfa(ns + 1 + nd) As Complex 
        Dim beta(ns + 1 + nd) As Complex 
        Dim j As New Complex(0, 1) 
        For n = 1 To ns + 1 + nd 
            alfa(n) = (a + (n - 1) * Math.PI * j) 
            beta(n) = -Complex.Exp(a) * (-1) ^ n 
 
        Next 
 
        Dim HodnotyPred As Double = 0 
        Dim Bdif(nd) As Double 
        For n = 1 To nd 
            Bdif(n) = HodnotyPred + (Factorial(nd) / Factorial(nd + 1 - n) / 
Factorial(n - 1) / 2 ^ nd) 
            HodnotyPred = Bdif(n) 
 
        Next 
 
        Dim l As UShort = nd 'pre citanie pola Bdif naopak 
 
        For i = ns + 2 To ns + 1 + nd 
            beta(i) = beta(i) * Bdif(l) 
            l = l - 1 
        Next 
 beta(1) = beta(1) / 2 
 
        Dim s As Complex 
        Dim bt As Complex    
        Dim sBC As Double 
        Dim BC1 As Double 
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        For tt = 1 To t 
 
            BC1 = 0 
            For n = 1 To ns + 1 + nd 
                s = (alfa(n) / tt) 
                bt = (beta(n) / tt) 
 
                sBC = (bt * (F(s)).Real 
                BC = BC + sBC 
        Next 
 
        Return BC 
    End Function 
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Appendix C  

 
Príklad porovnania testovaných algoritmov numerického riešenia inverznej Laplaceovskej 
transformácie 
 

 
 

3.3 Návrh metodiky riešenia 

Návrh metodiky riešenia využíva algoritmus numerického modelu implementovaného 
v modelovacom softvéri takým spôsobom, aby bolo pri výpočte zraniteľnosti podzemných vôd možné 
zohľadniť aj vplyv ďalších faktorov nezahrnutých v samotnom algoritme jednorozmerného advekčno-
disperzného transportného modelu s duálnou pórovitosťou. Hodnotenie senzitivity podzemných vôd 
založené na jednorozmernom analytickom advekčno-disperznom modelovaní transportu 
kontaminantu v horninovom prostredí pomocou modelovacieho softvéru. Model môže simulovať 
proces prenosu znečistenia z bodu infiltrácie (napr. povrch pôdy) až do cieľového miesta 
lokalizovaného buď na povrchu nasýtenej zóny (hladina podzemnej vody) alebo v bode výstupu 
podzemných vôd z horninového prostredia (pramene, čerpané vrty). Medzi týmito dvoma miestami 
je každé prostredie, ktorým znečistenie prechádza, chápané ako jeden podsystém.  Podsystémy sú 
spojené postupným prechodom média, výstup z jedného je vstupom pre nasledujúci. Riešenie môže 
zohľadniť aj procesy riedenia, čo sa týka najmä freatickej zóny. V závislosti od riešeného prípadu sa 
môže použiť prístup s jednoduchou alebo dvojitou pórovitosťou. Ak použijeme prístup s jednoduchou 
pórovitosťou vstupnými údajmi do modelu pre každý podsystém sú: rýchlosť prúdenia v každom 
z podsystémov, hrúbka jednotlivých podsystémov, veľkosť jednoduchej pórovitosti, disperzivita 
prostredia a veľkosť prípadného riedenia. Výstupom celej simulácie je prieniková krivka prechodu 
znečistenia horninovým prostredím. 

Pre výsledné hodnotenie fyzikálne podloženej zraniteľnosti podzemných budú využité nasledovné 
ukazovatele rozptylu rozdelenia hodnôt koncentrácie získané z modelovaných prienikových kriviek: 
stredný čas trvania (tduration), stredný čas príchodu prienikovej krivky (tbreak) a pomer maximálnej 
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koncentrácie v cieľovom bode a vstupnej koncentrácie Cmax/C0. Tieto ukazovatele sú znázornené na 
troch osiach X1, X2 a X3 „zraniteľnostnej kocky“ (Brouyére et al., 2001, Jeannin et al., 2001)  
a charakterizujú celkovú polohu voči „najzraniteľnejšiemu bodu“ na tejto kocke. Dodaný softvér 
modeluje priebeh celej prienikovej krivky potenciálneho konzervatívneho kontaminantu v čase, a tak 
je možné získať z prienikových kriviek každý ukazovateľ alebo charakteristickú hodnotu znázornenú 
na osiach X1, X2 alebo X3 „zraniteľnostnej kocky“.  

Pre riešenie na rozsiahlom a heterogénnom prostredí Bratislavského samosprávneho kraja bolo 
zvolené gridové riešenie implementované v dodanom softvéry, ktoré umožňuje priamy vstup vo 
forme máp parametrov pre každú zvolenú vrstvu a výstupom(pozri kapitpla 3.4)  sú priamo gridové 
vrstvy jednotlivých parametrov zraniteľnosti ako aj celkovej zraniteľnosti.   

3.4 Analýza vstupných priestorových vrstiev a odvodenie parametrov modelu 

Pre potreby získania vstupných údajov pre testovanie modelovania prienikových kriviek boli 
spracované gridové vrstvy 50x50m  v ktorých bolo každej bunke priraďovaných šesť základných 
parametrov: 

a) hrúbka pôdneho pokryvu 
b) koeficient filtrácie pôdneho pokryvu 
c) pórovitosť pôdneho pokryvu 
d) hrúbka nenasýtenej zóny geologického podložia 
e) koeficient filtrácie nenasýtenej zóny geologického podložia 
f) pórovitosť nenasýtenej zóny geologického podložia 

 

Ďalej boli spracované v zmysle metodiky gridy ďalších topografických a klimatických faktorov, ktoré 
vplývajú na výslednú senzitivitu podzemnej vody a to: 

a) koeficient povrchového odtoku 
b) koeficient depresnosti 
c) koeficient efektívnych zrážok 

3.4.1 Pôdny pokryv (vrstva 1) 

3.4.1.1 Vstupné údaje pre odvodenie parametrov 

Parametre pôdy vstupujúce do modelu boli odvodené na základe obsahu zrnitostných frakcií 
v jemnozemi, obsahu skeletu obsahu humusu a hĺbky pôdy. 

Zrnitostné charaktristiky pôdy – pôdny druh 

Pôdny druh je v modeli kardinálnym priestorovo distribuovaným vstupným údajom pre odvodenie 
rýchlosti prúdenia a pórovitosti vrstvy.  Z tohto dôvodu sme venovali zvýšenú pozornosť spôsobu 
odvodenia priestorovej distribúcie jednotlivých zrnitostných frakcií pôdy.  Atribút pôdneho druhu bol 
v pôdnej databáze abikomplexov stanovený pre každý areál na základe pedologických sond a mapy 
pôdnych  typov spracovaných v rámci projektu (Malík et al., 2007). Plošná hustota vstupných údajov 
pedologických sond charakterizujúcich zrnitosť pôdy je veľmi variabilná a závislá od pôdoznaleckých a 
geochemických výskumov vykonaných v minulosti. Boli použité výsledky z humusových horizontov 
24736 pôdoznaleckých sond. Skutočnosť, že hustota použitých sond nie je postačujúca pre 
zachytenie priestorovej heterogenity pôdnych druhov dokumentujeme obrázkom (Obr.3.13), čo sa 
týka predovšetkým zalesnených a členitých horských oblastí. 
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Obr.3.13  Mapa odberu vzoriek použitých na spracovanie máp pôdnej zrnitosti. 

Geoštatistické odvodenie vrstiev obsahu zrnitostných frakcií v pôde 

Pôda je trojrozmerný prírodný útvar, ktorý vznikol transformáciou vrchnej časti zemskej kôry 
pôsobením organizmov na horniny za účasti vzduchu, vody a slnečnej radiácie. V geosystémovom 
chápaní je pôda veľmi zložitý otvorený systém vo vzťahu k ostatným prvkom – považuje sa za zrkadlo 
všetkých ostatných prvkov (Miklós, Izakovičová, 1997). 

Vychádzajúc z týchto predpokladov bola pre zvolené riešenie prijatá hypotéza, že priestorová 
distribúcia obsahu jednotlivých zrnitostných frakcií v pôde je determinovaná vlastnosťami reliéfu 
vyjadrenými relevantnými morfometrickými parametrami, vlastnosťami pôdotvorného substrátu 
(geologického podložia) a procesmi ktoré prebiehajú v pôdnom profile v rôznych pôdnych typoch a je 
teda možné využiť tieto vlastnosti pre spresnenie máp zrnitosti pôdy. 

Na odvodenie výsledných vrstiev bola použitá viacnásobná lineárna regresia a interpolácia v 
geograficky homogénnych oblastiach s dostatočnou hustotou vstupného bodového poľa. Pri 
spracovaní vrstiev zastúpenia zrnitostných frakcií v pôde sme postupovali v nasledovných krokoch: 

→ Výber pravdepodobných faktorov (charakteristiky reliéfu, geologického podkladu a pôd)  
ovplyvňujúcich zrnitosť 

Vstupné údaje vo forme bodovej vrstvy obsahovali percentuálne zastúpenie zrnitostných frakcií. 
Sondy v počte 24 736 v  nerovnomernom rozložení pokrývali celé územie Slovenska. V tomto kroku 
sme vytvorili štatistický súboru pôdnych sond s priradenými charakteristikami vysvetľujúcich faktorov 
u ktorých sme na základe literárnych zdrojov predpokladali, že ich priestorová distribúcia nejakým 
spôsobom koreluje s distribúciou obsahu príslušnej zrnitostnej frakcie v pôde. Za základné 
vysvetľujúce charakteristiky boli zvolené:  Geologicko-substrátový komplex  prebraný z máp 
Abiokomplexov  a  Pôdne typy a subtypy (prebrané z mapy abiokomplexov) zjednodušené pre 
potreby štatistickej analýzy. Z hľadiska výberu faktorov reliéfu existuje značné množstvo primárnych 
a odvodených veličín, z ktorých sme len u niektorých pristúpili k regresnej analýze. Výber 
charakteristík reliéfu sa uskutočňoval vo viacerých etapách po zvážení a  prehodnotení dosiahnutých 
korelácií. Niektoré analyzované charakteristiky sme následne z modelu vylúčili, pretože   vybrané 
charakteristiky u ktorých sme pôvodne predpokladali silnú korelačnú závislosť s obsahom 
zrnitostných frakcií v pôde sa táto závislosť neskoršími analýzami nepotvrdila. Jednotlivé faktory boli 
odvodené na základe spracovaného Digitálneho modelu reliéfu 10x10m. 

Do korelačnej analýzy vstúpili nasledovné charakteristiky: 
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Pôdny typ a subtyp: 

Zrnitosť pôdy úzko súvisí s pedogenetickým procesov viazaným na konkrétne pôdne typy. Pre odhad 
vplyvu konkrétneho pedogenetického procesu bola vybraná klasifikácia pôdnych typov a subtypov. 
Vstupnú vrstvu pôdnych subtypov sme odvodili z vrstvy abiokomplexov, kde sú klasifikované v zmysle 
Systematického súpisu pôd (Hraško et al., 1991). Pre každý subtyp sme stanovili priemernú hodnotu 
obsahu zrnitostných frakcií na základe hodnôt stanovených pre pôdne sondy a vytvorili sme takto 
súvislé gridy priemerných obsahov zrnitostných frakcií. 

Pôdotvorný substrát – geologicko substrátový komplex (GSK): 

Význam GSK pre zrnitostné zloženie pôd je zrejmý, keďže sa jedná o materiál ktorého zvetrávaním v 
konkrétnych geografických podmienkach vzniká špecifický pôdny typ  a pôdny druh a v pôdnom 
profile sa teda zákonite musí prejavovať zrnitostné zloženie substrátu. GSK bol prebraný z máp 
abiokomplexov. Faktor GSK (Tab. 3.4)  bol vybraný kvôli, na jednej strane relatívne malému počtu 
hodnôt ktoré nadobúda, ktoré ale zároveň dostatočne presne vystihujú črty priestorovej distribúcie 
substrátu významné pre pedogenézu.  Pre každú kategóriu GSK sme na základe hodnôt stanovených 
pre pôdne sondy stanovili priemernú hodnotu obsahu zrnitostných frakcií (Obr. 3.14) a vytvorili sme 
takto súvislé gridy priemerných obsahov zrnitostných frakcií. 

 
Tab. 3.4 Kategórie geologicko-substrátového komplexu (GSK): 

GSS GSK Genetická skupina sedimentov(GSS) Typ geologicko-substrátového komplexu (GSK) 
A 01 fluviálne sedimenty fluviálne sedimenty s organickou prímesou 
A 02 fluviálne sedimenty ílovohlinité až ílovité nivné sedimenty 
A 03 fluviálne sedimenty hlinité až piesočnatohlinité nivné sedimenty 
A 04 fluviálne sedimenty piesočnaté až hlinitopiesočnaté nivné sedimenty 
A 05 fluviálne sedimenty piesočnatohlinité terasové sedimenty 
A 06 fluviálne sedimenty štrkovitohlinité až štrkovité nivné sedimenty 
A 07 fluviálne sedimenty štrkovitohlinité terasové sedimenty 

B 08 proluviálne sedimenty 
piesočnatohlinité až piesočnaté proluviálne 
sedimenty 

B 09 proluviálne sedimenty štrkovitohlinité až štrkovité proluviálne sedimenty 
C 10 eolické sedimenty spraše až sprašové hliny 
C 11 eolické sedimenty viate piesky 
D 12 deluviálne sedimenty hlinité až piesočnatohlinité deluviálne sedimenty 
D 13 deluviálne sedimenty štrkovitohlinité deluviálne sedimenty 
E 14 glacifluviálne sedimenty piesočnatoštrkovité glacifluviálne sedimenty 

E 15 glacifluviálne sedimenty 
štrkovitobalvanité glacifluviálne až glaciálne 
sedimenty 

E 16 glacifluviálne sedimenty balvanité glaciálne sedimenty (morény) 
F 17 iné sedimenty štrkovitobalvanité koluviálne sedimenty (úšusty) 
F 18 iné sedimenty organogénne sedimenty (rašeliny) 
F 19 iné sedimenty travertíny 
F 20 iné sedimenty zosuvy 
F 21 iné sedimenty antropogénne sedimenty 

G 22 
miestne zvetraliny a svahoviny (elúviá, 
delúviá) hornín, prípadne výstup holej 
horniny 

prachovitohlinité až ílovité zvetraliny na 
nespevnených ílovitých sedimentoch (terciérne íly 
a prachové íly) 

G 23 
miestne zvetraliny a svahoviny (elúviá, 
delúviá) hornín, prípadne výstup holej 
horniny 

štrkovitopiesočnaté zvetraliny na nespevnených 
štrkovitých sedimentoch (terciérne štrky 
s polohami pieskov) 

G 24 
miestne zvetraliny a svahoviny (elúviá, 
delúviá) hornín, prípadne výstup holej 
horniny 

hlinité zvetraliny na spevnených ílovcovo-
prachovcových horninách (bridlice, ílovce, 
slieňovce až vápence) 
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G 25 
miestne zvetraliny a svahoviny (elúviá, 
delúviá) hornín, prípadne výstup holej 
horniny 

hlinité zvetraliny na flyšoidných horninách 
(bridlice, pieskovce, slieňovce až vápence) 

G 26 
miestne zvetraliny a svahoviny (elúviá, 
delúviá) hornín, prípadne výstup holej 
horniny 

hlinité zvetraliny až hlinitokamenné sute na 
pieskovcovo-zlepencových horninách (pieskovce, 
zlepence, bridlice, kremence, arkózy, droby, 
slieňovce až vápence) 

G 27 
miestne zvetraliny a svahoviny (elúviá, 
delúviá) hornín, prípadne výstup holej 
horniny 

hlinité až hlinitokamenité zvetraliny na masívnych 
vápencovo-dolomitických horninách (vápence, 
dolomity) 

G 28 
miestne zvetraliny a svahoviny (elúviá, 
delúviá) hornín, prípadne výstup holej 
horniny 

hlinité až hlinitokamenité zvetraliny na 
vulkanických pyroklastikách (tufy, tufity) 

G 29 
miestne zvetraliny a svahoviny (elúviá, 
delúviá) hornín, prípadne výstup holej 
horniny 

hlinité, štrkovité až kamenité zvetraliny na 
efuzívnych horninách (melafýry, ryolity, ryodacity, 
andezity, bazality) 

G 30 
miestne zvetraliny a svahoviny (elúviá, 
delúviá) hornín, prípadne výstup holej 
horniny 

hlinité zvetraliny až hlinitokamenné sute na 
intruzívnych magmatických horninách (granity, 
granodiority, diority) 

G 31 
miestne zvetraliny a svahoviny (elúviá, 
delúviá) hornín, prípadne výstup holej 
horniny 

hlinité, štrkovité až kamenité zvetraliny na nízko 
metamorfovaných horninách (fylity, fylonity) 

G 32 
miestne zvetraliny a svahoviny (elúviá, 
delúviá) hornín, prípadne výstup holej 
horniny 

hlinité, štrkovité až kamenité zvetraliny na vysoko 
metamorfovaných horninách (ruly, svory, amfiboly, 
migmatity) 

 

 
Obr. 3.14 Graf priemerného percentuálneho zastúpenia zrnitostných frakcií podľa 

jednotlivých tried geologicko-substrátového komplexu. 

Sklon svahu (S) 

Sklon svahu je kľúčovým morfometrickým parametrom určujúcim okamžitú intenzitu gravitačne 
podmienených geomorfologických procesov. Od jeho hodnoty závisí normálová sila, pritláčajúca 
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pôdne častice k povrchu svahu a tým zvyšujúca silu trenia pri jej pohybe po ňom (so zväčšovaním sa 
sklonu svahu sa zmenšuje), ako i sila pôsobiaca v smere sklonu svahu proti stabilite častice a 
indukujúca jej pohyb nadol (zväčšuje sa so zväčšeným sklonom). Pre každú pôdnu sondu štatistického 
súboru sme stanovili hodnotu sklonu v stupňoch a v následnej analýze sme ju použili ako 
vysvetľujúcu premennú. 
 

Dĺžka svahu (D) 

Dĺžka svahu je dôležitý ukazovateľ z hľadiska erózie pôdy a transportu častíc zo svahu. Dĺžka svahu 
vyjadruje dĺžku spádovej krivky od rozvodnice, poloprirodzených alebo antropogénnych línií po bod 
alebo čiaru integrácie odtoku. Pre každú pôdnu sondu štatistického súboru sme stanovili hodnotu 
dĺžky svahu v m a v následnej analýze sme ju použili ako vysvetľujúcu premennú. 
 

Špecifická prispievajúca plocha (A) 

Špecifická prispievajúca plocha vyjadruje veľkosť plochy v m2.m-1 z ktorej steká voda tečúca po 
povrchu do daného bodu na reliéfe a tým umožňuje aproximáciu veľkosti transportnej energie 
povrchového toku, čím je dôležitým ukazovateľom z hľadiska transportu pôdnych častíc. Pre každú 
pôdnu sondu štatistického súboru sme stanovili hodnotu ln(A) a v následnej analýze sme ju použili 
ako vysvetľujúcu premennú. 

 

Absolútna nadmorská výška (Ha) 

Od absolútnej nadmorskej výšky závisia v našich podmienkach rozhodujúce klimatické 
charakteristiky, ktoré sú dôležitým faktorom určujúcim procesy pedogenézy. Pre každú pôdnu sondu 
štatistického súboru sme stanovili hodnotu (Ha) v mn.m. a v následnej analýze sme ju použili ako 
vysvetľujúcu premennú. 
 

Odchýlka orientácie od severu (Kp) 

Odchýlka orientácie zo severu spoluurčuje príjem priameho slnečného žiarenia, ktoré bezprostredne 
ovplyvňuje napr. rýchlosť procesov zvetrávania, ale aj mikroklímu územia a s tým súvisiace procesy 
pedogenézy. Pre každú pôdnu sondu štatistického súboru sme stanovili Kp v stupňoch a v následnej 
analýze sme ju použili ako vysvetľujúcu premennú. 
 

Topografický index (CTI) 

Topografický index alebo presnejšie Zmiešaný topografický Index je Index rovnovážneho stavu 
vlhkosti (nazývaný aj Index topografickej vlhkosti)   a je  funkciou sklonu svahu a špecifickej 
príspevkovej plochy kolmej na smer prúdenia.  CTI vyjadruje energiu a spôsob integrácie toku po 
svahu a tým aj intenzitu transportu resp. akumulácie pôdneho materiálu na svahu a predpokladali 
sme teda koreláciu s  percentuálnym zastúpením zrnitostných frakcií v pôde. TCI sme počítali podľa 
vzťahu: 
 

CTI = ln ( A / tanB )                                        

Kde je: 

A - veľkosť príspevkovej plochy vyjadrená v m2.m-1 

B -  veľkosť sklonu svahu vyjadrená v radiánoch 

 

Erózia a depozícia (ED) 
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Pre výpočet gridu erózie a depozície bol použitý model USPED  (Unit Stream Power - based Erosion 
Deposition) podľa (Mitášová et al 1996, Mitáš a Mitášová 1998), ktorý simuluje priestorové 
rozloženie erózie a akumulácie sedimentov na základe zmeny transportnej kapacity tečúcej vody, 
ktorá závisí od zmeny množstva akumulovanej vody, sklonu svahu, krivosti reliéfu, vlastností pôdy a 
využitia krajiny. Veľkosť erózie a depozície bola stanovená podľa vzťahu: 

 
ED(r) = div qs(r) = Kt { [grad h(r)] . s(r) sin b(r) - h(r) [kp(r) + kt(r)]}     

Kde je: 
ED  – index erózie/depozície 
qs(r)  – transportná kapacita sedimentov 
Kt   – konštanta závislá od vlastností pôdy a využitia krajiny 
Sp   – priemerná ročná strata pôdy v t.ha-1.rok-1 
R   – faktor eróznej účinnosti dažďa v MJ.ha-1.cm.H-1 
K   – faktor náchylnosti pôdy na eróziu v t.ha-1.rok-1   
h(r)   – hĺbka vody (m) vypočítaná na základe príspevkovej plochy povodia 
s(r)   – gradient smeru najprudšieho sklonu (topografický parameter, vyrátaný na základe prvej 

derivácie DMR) 
b(r)   – sklon v stupňoch 
kp(r) – vertikálna krivosť reliéfu (topografický parameter, vyrátaný na základe prvej a druhej 

derivácie DMR) 
kt(r)  – horizontálna krivosť reliéfu (topografický parameter, vyrátaný na základe prvej a druhej 

derivácie DMR 

→ Stanovenie tesnosti korelačných väzieb medzi jednotlivými vysvetľujúcich faktormi a 
obsahom pôdnych častíc (piesok, prach, íl) stanovenom pre jednotlivé pôdne sondy 

Pre jednotlivé faktory sme hodnotili  tesnosť korelačných väzieb s obsahom pôdnych častíc (piesok, 
prach, íl). Tesnosť závislosti bola vyjadrená koeficientom korelácie medzi jednotlivými faktormi 
a obsahom jednotlivých pôdnych frakcií v pôde. 

  
Tab. 3.5 Koeficienty korelácie pre závislosť obsahu ílovitej frakcie od charakteristík 

reliéfu po typoch geologicko-substrátového komplexu 

Faktory reliéfu \ Koeficienty korelácie Piesok Prach Íl 
Priemer GSK 0,425109 0,361118 0,33092 
Priemer pôdny typ 0,472337 0,413396 0,40304 

Sklon reliéfu - S 0,212268 -0,14645 -0,18491 

Dĺžka svahu - D 0,186936 0,12234 -0,18993 

Špecifická prispievajúca plocha - ln(A) -0,01808 0,011924 0,016729 

Absolútna nadmorská výška - Ha 0,235839 -0,09723 -0,32151 

Odchýlka orientácie od severu - Kp -0,01214 0,006948 0,013105 

Topografický index (CTI) 0,003815 -0,00598 0,002612 

Erózia a depozícia (ED) 0,022413 -0,01415 -0,02184 

Výraznejšie korelačné väzby môžeme pozorovať v tabuľke 3.6, ktorá vyjadruje závislosť ílovej frakcie 
od jednotlivých  faktorov pre jednotlivé GSK. Obdobne boli vyhodnotené závislosti pre pieskovú 
a prachovú frakciu a závislosť pre jednotlivé skupiny pôdnych typov. 

 
Tab. 3.6 Koeficienty korelácie pre vybrané charakteristiky reliéfu 

Faktor S Kp  D ln(A) Ha ED CTI 



 68

Frakcia pôdy/ typy po typoch 
geologicko-substrátového komplexu 

r r r r r r r 

il/geol.substr. komplex 1 -0.29     0.18     0.13 

il/geol.substr. komplex 2   -0.20 0.52 -0.20 0.25 0.15 -0.28 

il/geol.substr. komplex 3 0.44 0.44 -0.25 -0.35 -0.60 -0.64 -0.12 

il/geol.substr. komplex 4 0.26 0.29 -0.10 -0.38 -0.38 0.39 -0.52 

il/geol.substr. komplex 5 -0.16     0.21   -0.26 0.24 

il/geol.substr. komplex 6     -0.23   -0.32     

il/geol.substr. komplex 7         -0.21     

il/geol.substr. komplex 8 -0.66 0.83 -0.10 -0.23 -0.54 -0.35 0.30 

il/geol.substr. komplex 9     -0.16   -0.26     

il/geol.substr. komplex 10 0.10       0.13     

il/geol.substr. komplex 11         -0.16     

il/geol.substr. komplex 12     -0.20   -0.37     

il/geol.substr. komplex 13 -0.15   -0.13   -0.31     

il/geol.substr. komplex 14 -0.18 -0.16 -0.25 -0.11 -0.30 0.12 -0.16 

il/geol.substr. komplex 15     -0.29 -0.12 -0.14     

il/geol.substr. komplex 16 -0.25 -0.11 -0.11     0.13   

il/geol.substr. komplex 18 -0.13 -0.17           

il/geol.substr. komplex 19 -0.62 0.29 -0.59 -0.52 -0.91 0.97 -0.32 

il/geol.substr. komplex 20 -0.27   -0.31   -0.36   0.12 

il/geol.substr. komplex 21       0.17 -0.17 0.11 0.43 

il/geol.substr. komplex 22 0.27   -0.14   -0.14 -0.12 -0.24 

il/geol.substr. komplex 23         -0.16     

il/geol.substr. komplex 24 -0.15   -0.25   -0.36     

il/geol.substr. komplex 25     -0.12   -0.27     

il/geol.substr. komplex 26 -0.15   -0.13   -0.43     

il/geol.substr. komplex 27 -0.24   -0.24   -0.34   0.16 

il/geol.substr. komplex 28 -0.13   -0.29   -0.46     

il/geol.substr. komplex 29 -0.12   -0.23   -0.32     

il/geol.substr. komplex 30     0.17         

il/geol.substr. komplex 31 0.15             

il/geol.substr. komplex 32 0.14           0.11 

Predchádzajúca analýza nám dáva presnejší a ucelenejší pohľad na tesnosť väzieb medzi jednotlivými 
frakciami pôdy a analyzovanými faktormi, pričom sa ukazuje že priestorová diferenciácia zrnitosti 
pôdy je závislá predovšetkým od vlastností pôdotvorného substrátu a charakteristiky reliéfu 
významne ovplyvňujú priestorovú diferenciáciu v rámci homogénnych geologicko-substrátových 
jednotiek. Na základe tejto analýzy boli vybrané vysvetľujúce premenné do geoštatistického modelu. 
Najtesnejšie väzby vykazovali nasledovné vysvetľujúce faktory: Geologicko-substrávový komlex (GSK), 
Pôdny subtyp (PT), Sklon svahu, Dĺžka svahu (D). U týchto premenných sme zároveň predpokladali 
lineárnu nezávislosť a boli následne použité pre stanovenie regresných koeficientov viacnásobnej 
lineárnej regresie. Výsledkom analýzy sú regresné koeficienty určujúce rovnicu lineárnej závislosti 
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jednotlivých pôdnych frakcií od zvolených vysvetľujúcich faktorov a použili sme ich v ďalších krokoch 
pre odvodenie priestorových vrstiev zrnitostných frakcií. 

 
Tab. 3.7Výsledné hodnoty regresných koeficientov viacnásobnej lineárnej regresie  

Regresné koeficienty \                        
Zrnistostné frakcie pôdy 

Hodnoty regresných koeficientov 

Piesok Prach Íl 

Koeficient korelácie 0,672337 0,513396 0,60304 

Geol.-substr. komlex (typ 
geologicko-substrátovo-
hydrologického komplexu) 0.525255 0.532908 0.475268 

Pôdny subtyp 0.707797 0.739452 0.785835 

Sklon svahu 0.153312 -0.14381 0.005609 

Dĺžka svahu –Upstream -0.00084 0.000972 -0.00019 

→ Reštrukturalizácia vektorového podkladu abiokomplexu a geografická typizácia 

Ako zdroj údajov o diferenciácii prvkov geografického prostredia (vysvetľujúce faktory priestorového 
rozloženia zrnitosti pôdy) bola použitá vektorová digitálna databáza abiokomplexov.  Výhodou 
prístupu bolo, že hodnoty atribútov popisujúcich jednotlivé areáli sú vertikálne konzistentné (logicky 
nerozporné) a pri následnom skúmaní korelačných väzieb sa vyskytne podstatne menej chýb vo 
vstupnom súbore. Abiokomplexy vznikali dôsledným delením územia na čo najhomogénnejšie útvary 
krajinného priestoru a obsahujú údaje o všetkých zložkách krajiny, no najmä o geomorfológii, 
geológii, pôdach, kvartére a klíme. Pre dané modelovanie však bolo dodatočne nutné pristúpiť k 
zjednodušeniu areálov, musela  teda prebehnúť geegrafická typizácia. Pre zjednodušenie areálov sa 
vybrali nasledujúce charakteristiky:  

a. kód morfografickej charakteristiky formy reliéfu 
b. kód polohy formy vzhľadom k transportu materiálu 
c. prevládajúci sklon formy - kategória 
e. kód pôdneho subtypu podľa Systematického súpisu pôd (Hraško a kol. 1991) 
g. geologicko-substrátový komplex 
h. kód klimatogeografického regiónu 

Výsledkom danej regionalizácie bol vznik nových areálov, ktorých hranice tvoria  línie s 
predpokladanou skokovou zmenou obsahu pôdnych frakcií. Pre takto definované areály, bola v 
ďalšom postupe zvolená interpolačná, resp. geoštatistická metóda schopná najlepšie vystihnúť 
zákonitosti priestorovej distribúcie pôd v daných fyzickogeogrfických podmienkach, pričom hranice 
takýchto areálov boli považované za bariéry interpolácie. 

→ Spracovanie výsledných gridov zastúpenia pôdnych frakcií (piesok, prach íl) 

Odvodenie gridov zrnitostných charakteristík sme realizovali v závislosti od geografického charakteru 
územia a hustoty pôdnych sond dvoma samostatnými metódami, tak aby bola v čo najvyššej možnej 
miere zachytené hlavné črty variability  modelovaného javu. 

Modelovanie priestorovej distribúcie metódou spline s bariérami. 

Metóda bola použitá pretie homogénne areály (abiokomplexy) v ktorých boli k dispozícii vzorky 
aspoň z dvoch pôdnych sond. V takto definovaných územiach nie je vnútorná variabilita zložiek 
krajiny ovplyvňujúcich priestorovú distribúciu parametrov pôdy relevantná. Predpokladala sa teda 
spojitá zmena obsahu minerálnych frakcií v pôde, ktorú je možné dobre interpolovať zvolenou 
metódou. Metóda spline patrí zároveň medzi takzvané neexaktné interpolátory, to znamená, že 
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jednotlivými bodmi sa prekladá plocha najlepšie vystihujúca trend zmeny ale zároveň jej hodnoty 
v miestach vstupného bodového poľa sú v prípade prudkých skokových zmien zhladzované, čo do 
istej mieri znižuje vplyv prípadnej chyby merania obsahu frakcií na jednotlivých sondách. Obsah 
jednotlivých zrnitostných frakcií bol počítaný interpoláciou v gride 10x10m metódou spline s použitím 
bariér zo sond ležiacich vo vnútri týchto homogénnych foriem. Bariéry boli definované na 
kontrastných hraniciach medzi abiokomplexami, kde sa na základe analýz predpokladala skoková 
zmena pôdnych parametrov. Napr. medzi aluviálnymi formami, resp. ostatnými koncovými formami 
morfograficko-polohových foriem reliéfu a transportnými formami. Pre homogénne areály v ktorých 
sa vyskytovala len jedna sonda boli hodnoty v nej merané vztiahnuté k celému areálu. 

Modelovanie priestorovej distribúcie metódou viacnásobnej lineárnej regresie. 

Pre ostatné územia, s variabilitou zložiek krajiny ovplyvňujúcich priestorovú distribúciu zrnitostných 
frakcií pôdy vyššou ako bola hustota pôdnych sond, bola použitá vyššie popísaná metóda 
viacnásobnej lineárnej regresie pre ktorú boli stanovené regresné koeficienty. Výsledné rovnice pre 
odvodenie gridov zrnitostných frakcií použité v prostredí mapovej algebry majú tvar:  

 
Grid obsahu piesku: (Obr. 3.15) 
Piesok = -7.865516 + 0.525255.GSK +  0.707797.PT +  0.153312.S - 0.00084.D 
 
Grid obsahu Prachu: (Obr. 3.16) 
Prach = -13.967546 + 0.525255.GSK + 0.739452.PT - 0.14381.S + 0.000972.D 
 
Grid obsahu Ílu: (Obr. 3.17) 
Prach = 4.096569 + 0.475268.GSK + 0.785835.PT + 0.005609.S + -0.000194.D 

Výsledné gridy boli nakoniec vytvorené spojením gridov počítaných pre obidve metódy. Následne 
bola vykonaná analýza či súčet percentuálneho zastúpenia jednotlivých zrnitostných frakcií má 
v každom bode gridu hodnotu 100%.  Odchýlky súčtu boli len minimálne. Najväčšie v okrajových 
oblastiach  homogénnych areálov, kde už neboli merané hodnoty a interpolačná metóda spline 
pokračovala v interpolačnom trende. Tieto chyby boli následne korigované a boli spočítané finálne 
gridy percentuálneho obsahu ílu, prachu a piesku v humusovom horizonte pôdy s rozlíšením gridu 
10x10m. 
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Obr. 3.15 Percentuálne zastúpenie zrnitostnej frakcie piesok v jemnozemi 
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Obr. 3.16 Percentuálne zastúpenie zrnitostnej frakcie prach v jemnozemi 
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Obr. 3.17 Percentuálne zastúpenie zrnitostnej frakcie íl v jemnozemi 
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→ Vytvorenie modelu pre stanovenie pôdneho druhu (zrnitostnej kategórie) na základe obsahu 
zrnitostných frakcií v pôdnom horizonte a spracovanie mapy pôdnych druhov 

Na základe textúrneho trojuholníka(obr. 3.18) sme na základe obsahu piesku (2 – 0,05 mm), prachu 
(0,05 – 0,002 mm) a ílu ( pod 0,002 mm), klasifikovali do 12 zrnitostných kategórií (tab. 3.8). 
Klasifikáciu sme realizovali pomocou mapovej algebry v prostredí GIS.  
 

 
Obr. 3.18 Textúrny trojuhoník (podľa Kolektív 2000) 

 
Tab. 3.8 Kategórie pôdnych druhov (podľa Kolektív 2000) 

Pôdny druh – zrnitosť Označenie Číselný kód Zrnitostná skupina 
piesčitá lp 1 ľahká pôda 
hlinito–piesčitá lh 2 ľahká pôda 
piesčito–hlinitá sp 3 stredne ťažká pôda 
hlinitá sh 4 stredne ťažká pôda 
prachovito–hlinitá ssh 5 stredne ťažká pôda 
prachovitá ss 6 stredne ťažká pôda 
piesčito–ílovito–hlinitá, spi 7 stredne ťažká pôda 
ílovito–hlinitá si 8 stredne ťažká pôda 
prachovito–ílovito–hlinitá ssi 9 stredne ťažká pôda 
piesčito–ílovitá tp 10 ťažká pôda 
prachovito–ílovitá ts 11 ťažká pôda 
ílovitá ti 12 ťažká pôda 
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Obsah skeletu v pôde 

Skelet predstavuje súhrn úlomkov minerálov a hornín väčších ako 2 mm. Obsah častíc väčších ako 2.0 
mm zmenšuje objem pôdneho profilu v ktorom môže byť zadržiavaná alebo vedená voda. Je 
výrazným diferenčným činiteľom, ktorý ovplyvňuje všetky hydrofyzikálne vlastnosti pôdy. Z tohto 
dôvodu sme pristúpili k odvodeniu priestorovej vrstvy obsahu skeletu v pôde a následne popisujeme 
modifikovaný spôsob odvodenia parametrov pôdy pre   model, v ktorom okrem obsahu zrnitostných 
frakcií jemnozeme uvažujeme aj s obsahom častíc väčších ako 2 mm (skelet). 

Skelet sa člení na štrk (2–50 mm), kameň (50–250 mm) a balvany (nad 250 mm) a na základe obsahu 
skeletu existujú štyri kategórie pôd: bez skeletnaté, slabo skeletnaté, stredne skeletnaté a silne 
skeletnaté pôdy.  

Súvislá mapa skeletnatosti pre celé modelové územie neexistuje. Takouto mapou sú pokryté len 
poľnohospodárske pôdy (Digitálna mapa hrúbok humusových horizontov, hrúbok minerálnych 
horizontov a skeletovitosti poľnohospodárskych pôd Slovenska, Skalský, 2005) (Tab. 3.9).  
 

Tab. 3.9 Povolené hodnoty pre atribútovú položku SKEL (Skalský, 2005) 

HODNOTA  
POPIS 

0  
bez skeletu, obsah skeletu 0 – 10% 

S1  
slabo štrkovitá, obsah skeletu 10 – 25% 

S2  
stredne štrkovitá, obsah skeletu 25 – 50% 

S3  
silno štrkovitá, obsah skeletu viac ako 50% 

K1  
slabo kamenitá, obsah skeletu 10 – 25% 

K2  
stredne kamenitá, obsah skeletu 25 – 50% 

K3  
silno kamenitá, obsah skeletu viac ako 50% 

555  
intravilán 

666 
ostatná plocha (nepoľnohospodárske pôdy) 

777  
les 

888  
vodná plocha, tok 

prázdne 
chýbajúce údaje 

Nedisponovali sme takisto dostatočnou databázou pedologických sond s charakteristikou 
skeletnatosti na základe ktorej by sme mohli vytvoriť štatistický model závislosti obsahu skeletu od 
jednotlivých faktorov určujúcich proces pedogenézy. Opreli sme sa teda o poznatky o zákonitostiach 
priestorovej distribúcie pôd známe z literatúry a vlastný expertný odhad, na základe čoho sme 
vypracovali schému pre odhad obsahu skeletu v pôde pre oblasti bez údajov, na základe tejto schémy 
sme reklasifikovali aj územia pokryté mapou (Skalský, 2005). 

  Pri spracovaní vrstvy obsahu skeletu v pôde sme vychádzali z mapy abiokomplexov, ktorá integruje 
vlastnosti krajinného systému determinujúce skeletnatosť pôdy v danom bode. Predpokladáme 
pritom homogenitu v rámci celého areálu definovaného konkrétnou kombináciou vlastností HEK. 

Ako hlavné diferenciačné kritérium pre obsah skeletu v pôde uvádzajú viacerí autori pôdotvorný 
substrát (geologicko-substrátový komplex v HEK) (Mičian, 1977, Šály, 1988). Mičian uvádza 
nasledovný vzťah medzi množstvom skeletu vo vrchných 50 cm pôdy a materskou horninou (ide o 
zovšeobecnenie; odchýlky sú dané hlavne genézou a často komplikovaným zložením svahovín): 
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− Pôdy silno skeletnaté (nad 50 % skeletu): pôdy, ktoré vznikli z jemnozrnných, celistvých 

hornín ako kremité ruly, kremence, propylity, dolomity, čistejšie vápence, kremité pieskovce, 

tiež z terciérnych a kvartérnych štrkov a na suťoviskách rôznych hornín. 

− Pôdy stredne skeletnaté (20 - 50 % skeletu): viažu sa na hrubozrnnejšie, ľahšie zvetrávajúce 

horniny - žuly, granodiority, diabázy, melafýry, amfibolity, andezity, ryolity, dacity, bazalty, 

porfyroidy, ruly, svory, slienité vápence, werfénske bridlice, niektoré pleistocénne a 

holocénne riečny sedimenty. 

− Pôdy slabo skeletnaté (do 20 % skeletu): z málo spevnených, hlavne pelitických hornín 

(andezitové tufy, ílovité bridlice, flyšové pieskovce, lupky, rôzne sliene). 

− Neskeletnaté pôdy: vytvorili sa zo sypkých, jemných sedimentov - na sprašiach, sprašových a 

polygenetických sprašových hlinách, viatych pieskoch a na ťažkých aluviálnych náplavoch. 

Na základe tejto schémy sme jednotlivým areálom Abiokomplexom priradili kategóriu obsahu skeletu 
v závislosti od atribútu gelogicko-substrátový komplex. Vzhľadom k tomu, že pri výpočtoch musí byť 
použitá len jedna hodnota a nie interval percentuálneho obsahu, boli pre jednotlivé kategórie obsahu 
skeletu priradené nasledovné hodnoty (stredné hodnoty intervalov): bez skeletnaté pôdy – 5% 
skeletu, slabo skeletnaté pôdy – 10% skeletu, stredne skeletnaté pôdy – 30% skeletu, silne skeletnaté 
pôdy – 75% skeletu. Ďalej sme predpokladali, že priestorová diferenciácia obsahu skeletu v pôde je 
riadená vlastnosťami reliéfu z ktorých sme za diferenciačné považovali: priemerný sklon, 
morfograficko-polhový typ, a geometrickú formu. Na základe týchto faktorov sme modifikovali 
hodnoty obsahu skeletu pre každý typ Abiokomplexu a vytvorili sme gridovú vrstvu obsahu skeletu 
pre modelové územie (3.19). 
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Obr. 3.19 Percentuálne zastúpenie skeletu v humusovom horizonte 
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3.4.1.2  Hrúbka vrstvy 

Významný vplyv na hydrologický režim má  aj hĺbka pôdy, ktorá určuje vertikálny rozsah procesov 
prebiehajúcich v pôde. Hĺbka pôdy môže byť definovaná rozlične a má potom aj rozdielnu 
hydrologickú interpretáciu. Obvykle sa uvádza takzvaná genetická hĺbka pôdy, teda hĺbka do ktorej 
prebiehajú pedogenetické procesy. Pre hydrologické modelovanie má väčší význam absolútna hĺbka 
pôdy (ekologická hĺbka), čo je hrúbka priepustnej vrstvy pôdy a substrátu. Táto hĺbka môže byť 
značne väčšia ako genetická hĺbka. Niekedy sa hovorí aj o fyziologickej hĺbke pôdy (koreňová hĺbka), 
teda o hĺbke v ktorej končia korene rastlín. Vzhľadom na riešenú problematiku, sme pod hĺbkou pôdy 
chápali tzv. genetickú hĺbku pôdy. Uvažovali sme nasledovné kategórie hĺbky pôdy (upravené, podľa 
Šály, 1998): 

1. veľmi plytké (do 15 cm), 
2. plytké (15 – 30 cm), 
3. stredne hlboké (30 – 50 cm), 
4. hlboké (50 – 75 cm), 
5. hlboké (75 – 100 cm), 

Pri odvodení vrstvy hĺbky pôdy sme postupovali obdobne ako pri stanovení obsahu skeletu, keďže 
diferenciačné činitele oboch vlastností sú veľmi podobné. V databáze Bonitovaných 
pôdnoekologických jednotiek BPEJ (Linkeš, Pestún, Džatko, 1996) je dokonca len jeden kód 
agregovane vyjadrujúci obe charakteristiky. Na základe pôdnych sond sme stanovili priemernú hĺbku 
pre každý pôdny typ. Hodnota hĺbky pôdy je však v rámci jedného pôdneho typu diferenciovaná. 
Závisí od zvetrateľnosti materskej horniny alebo od hrúbky premiestneného nespevneného 
pôdotvorného substrátu ako sú spraše, sprašové a svahové hliny, aluviálne náplavy, naviate piesky a 
pod. Na pevných horninách je hĺbka pôdy rôzna v závislosti od geomorfologického tvaru terénu. Na 
plošinách je väčšia, na vrcholoch a chrbtoch je menšia. Na pahorkatinách, rovinách a v nivách riek, 
ktoré sú budované nespevnenými horninami a aluviálnymi náplavami sú pôdy spravidla hlboké. Z 
tohto dôvodu sme výslednú hĺbku pre každý nareál abiokomplexu modifikovali na základe faktoru 
sklonu, morfograficko morfometrického typu reliéfu a geologického subsdtátu. k určeniu troch 
hlavných činiteľov, ktoré najviac ovplyvňujú hĺbku pôdy. 

Výslednú hrúbku prvej vrstvy sme stanovili superpozíciou gridu hĺbky pôdy a hĺbky hladiny 
podzemnej vody. Pokiaľ bola hĺbka hladina podzemnej vody menšia ako hĺbka pôdy považovali sme ju 
za hrúbku  1. Vrstvy a hrúbku 2. vrstvy sme uvažovali nulovú. Priestoroovú distribúciu hrúbky pôdnej 
vrstvy zobrazuje  Obr. 3.20. 
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Obr. 3.20 Hĺbka pôdy [m] 
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3.4.1.3 Rýchlosť prúdenia a pórovitosť vrstvy 
 

Pre výpočet rýchlosti prúdenia a pórovitosti bol použitý model SPAW (Soil-Plant-Air-water) (Saxton, 
Willey, 2004). V rámci tohto modelu boli vyvinuté rovnice na odhad hydrofyzikálnych parametrov 
pôdy na základe obsahu ílovitej, hlinitej a piesočnatej zrnitostnej frakcie v pôdnom horizonte, obsahu 
skeletu, humusu a salinity pôdy (Saxton, Rawls, 2004). Pre odvodenie regresných rovníc na odhad 
hydrologických charakteristík pôd bol štatisticky spracovaný súbor  2149 pôdnych vzoriek pre ktoré 
boli laboratórne stanovené hodnoty bodu vädnutia, poľnej vodnej kapacity, objemovej hmotnosti, 
obsahu piesku, prachu, ílu, organického materiálu a skeletu. Počet vzoriek pre jednotlivé pôdne 
druhy s priemerným obsahom zrnitostných frakcií a organického materiálu je tabuľke 3.10.   

Najvýraznejší vplyv na hydrologické charakteristiky pôdy má zastúpenie frakcií jemnozeme a regresná 
analýza medzi meranými a odhadovanými hodnotami ukázala veľmi dobrú zhodu (Obr. 3.21).  

 
Tab. 3.10 Priemerné hodnoty obsahu zrnitostných frakcií a obsahu organického materiálu podľa 

pôdneho druhu vo vzorkách použitých (Saxton, Rawls, 2004) pre odvodenie regresných 

rovníc závislosti hydrologických charakteristík pôdy od obsahu piesku, ílu a organického 

materiálu. 

Kód Pôdny druh-zrnitosť / priemerný 
obsah  frakcií vo vzorkách 

Počet 
vzoriek 

Piesok 
[%] 

Íl 
[%] 

Organický 
materiál [%] 

1 piesčitá 66 0.920 0.035 2.08 
2 hlinito – piesčitá 32 0.830 0.050 2.33 

3 piesčito – hlinitá 277 0.670 0.100 2.52 

4 hlinitá 318 0.420 0.180 3.06 

5 prachovito – hlinitá 736 0.210 0.140 3.05 

6 prachovitá 40 0.070 0.060 1.89 

7 piesčito – ílovito – hlinitá 39 0.610 0.270 2.29 

8 ílovito – hlinitá 130 0.333 0.333 3.51 

9 prachovito – ílovito – hlinitá 288 0.100 0.330 4.06 

10 piesčito – ílovitá 0 - - - 

11 prachovito – ílovitá 83 0.050 0.500 3.59 

12 ílovitá 140 0.150 0.700 2.88 

 

 
Obr. 3.21  Korelácia medzi meranými a predikovanými hodnotami bodu vädnutia rastlín (vľavo) 

a poľnej vodnej kapacity (vpravo). (podľa Saxton, Rawls, 2004) 
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Hodnoty koeficientu filtrácie a pórovitosti vypočítané na základe odvodených regresných rovníc pre 
reprezentatívne hodnoty obsahu zrnitostných frakcií a organického materiálu v jednotlivých 
kategóriách pôdnych druhov pri 0% obsahu skeletu s sú uvedené v tabuľke 3.11.  

 
Tab. 3.11 Parametre charakterizujúce triedy pôdneho druhu  vypočítané podľa (Saxton, Rawls, 2004). 

Kód Pôdny druh-zrnitosť/hydrofyzikálne 
vlastnosti 

Koeficient 
filtácie Porozita 

1 piesčitá 0.11922 0.459 

2 hlinito – piesčitá 0.0943 0.456 

3 piesčito – hlinitá 0.05042 0.449 

4 hlinitá 0.02091 0.473 

5 prachovito – hlinitá 0.02061 0.496 

6 prachovitá 0.013 0.454 

7 piesčito – ílovito – hlinitá 0.00879 0.427 

8 ílovito – hlinitá 0.00641 0.488 

9 prachovito – ílovito – hlinitá 0.01101 0.544 

10 piesčito – ílovitá 0.00766 0.444 

11 prachovito – ílovitá 0.00534 0.55 

12 ílovitá 0.00046 0.54 

koeficient filtrácie v nasýtenej zóne [m/hod] 
pôdna pórovitosť [m3/m3] 
Obsah skeletu: 

Obsah častíc väčších ako 2.0 mm zmenšuje objem pôdneho profilu v ktorom môže byť zadržiavaná 
alebo vedená voda. Vzťah medzi množstvom skeletu a jednotlivými hydrologickými charakteristikami 
bol vyjadrený doplnkovými rovnicami podľa (Saxton, Rawls, 2004). Príklad vzťahu medzi objemom 
skeletu a koeficientom filtrácie v nasýtenej zóne je na obrázku 2.3.2-2. Z obrázka je zrejmé, aký 
významný je vplyv obsahu skeletu na znižovanie koeficientu filtrácie. 
 

 
Obr. 3.22 Graf závislosti koeficientu filtrácie v nasýtenej zóne a objemovej hmotnosti pôdy od obsahu 

skeletu, pre prachovito hlinitú pôdu s obsahom piesku 20%, ílu 20% a organického materiálu 

2.5%. (podľa Saxton, Rawls, 2004) 

Pre samotné odvodenie gridových vrstiev parametrov pôdy sme na základe rovníc odvodených 
(Saxton, Rawls, 2004), vytvorili geoprocesingový nástroj implementovaný v prostredí Arc GIS. Ako 
vstupné údaje sme použili gridy piesku, ílu a obsahu skeletu, ktorých odvodenie je popísané 
v kapitole 3.4.1.1. Pre obsah organického materiálu sme použili priemerné hodnoty za jednotlivé 
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pôdne druhy (tab. 3.10). Výstupom z nástroja sú gridy pórovitosti a koeficientu filtrácie pre pôdnu 
vrstvu (obr. 3.23 a 3.24). 

 
Obr. 3.23 Pórovitosť pôdnej vrstvy [m3.m-3] 
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Obr. 3.24 Rýchlosť prúdenia v pôdnej vrstve a aproximovaná koeficientom filtrácie [m.hod-1] 
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3.4.2 Nenasýtená zóna geologického podložia (vrstva2) 

3.4.2.1 Hrúbka vrstvy 

Prestanovenie hrúbky nenasýtenej zóny geologického podložia, bolo potrebné vytvoriť mapu hĺbok 
podzemnej vody pod terénom. Vzhľadom na rôzne obehové typy podzemných vôd v moelovom 
území bola mapa spracovaná oddelene pre každý obehový typ. Od výslednej mapy hĺbok hladiny bola 
pre každú bunku odčítaná hrúbka pôdnej vrstvy. V prípade že bola hrúbka pôdnej vrstvy väčšia ako 
hĺbka hladiny podzemnej vody, bola v tejto bunke pre vrstvu 2 priradená hodnota 0 a  algoritmus 
modelu bol upravený tak aby softvér akceptoval aj nulovú hrúbku vrstvy a poskytoval korektné 
výsledky. 

Spracovanie gridu hladiny podzemnej vody 

Pre tvorbu gridu úrovne hladín podzemnej vody pod terénom boli využité podklady obsiahnuté 
v archivovaných hydrogeologických a inžinierskogeologických vrtoch doplnené o izolíniové mapy 
nadmorských výšok hladiny podzemnej vody v oblasti Žitného ostrova. V prvom kroku bola vytvorená 
bodová vrstva pozostávajúca z dvoch zdrojov – inžinierskogeologických sond a hydrogeologických 
vrtov. Obe vrstvy boli generované na základe X a Y súradníc (S-JTSK), prípadné nezrovnalosti boli 
upravené. Vrstva obsahuje atribút hladina podzemnej vody (hĺbka pod terénom). 

Digitálnej mape abiokomplexov bol na základe atribútu hydrogeologický index s charakterom horniny 
priradený zodpovedajúci obehový typ podzemnej vody. Takto boli vyčlenené jednotlivé zóny, pre 
ktoré bola stanovovaná hĺbka hladiny samostatne metodikou najlepšie vystihujúcou zákonitosti 
obehu podzemnej vody v danom obehovom type zvodnenca a zohľadňujúcou zároveň početnosť 
hustotu vrtov v jednotlivých zónach. 

V následnom kroku bol interpolovaný pracovný grid hĺbok hladiny podzemnej vody pod terénom. Do 
interpolácie boli zahrnuté aj bariéry reprezentované hranicami jednotlivých obehových typov 
podzemnej vody. Vytvorený grid bol analyzovaný z hľadiska gradientu hĺbok hladiny podzemnej vody. 
Boli vybrané vrty v lokalitách s mimoriadne vysokými hodnotami gradientu hladín podzemnej vody 
v rámci jednotlivých obehových typov. Následne boli v týchto vrtoch preverené hodnoty úrovne 
hladín podzemnej vody. V prípade zistených chýb boli tieto opravené alebo boli vrty vylúčené z ďalšej 
interpolácie. Týmto postupom bol pripravený finálny súbor validovaných vrtov.  

Pre tieto body bol s využitím digitálneho modelu reliéfu (DMR) vypočítaný atribút nadmorskej výšky 
vrtu. Odčítaním hĺbky hladiny pod terénom od nadmorskej výšky vrtu bola pre každý vrt stanovená 
nadmorská výška hladiny podzemnej vody.  

Bola spracovaná analýza počtu sond v regiónoch s rôznym obehovým typom na základe ktorej sa 
ukázalo, že hustota vrtov je dostatočne reprezentatívna len v oblasti aluviálnych nív a nízkych terás, 
čiastočne v oblasti terás a sprašových pahorkatín. V ostatných obehových typoch zvodnecov je 
hustota vrtov, zvlášť s ohľadom na ich zložitú štruktúru a veľkú variabilitu geologických 
a geomorfologických podmienok nepostačujúca pre vierohodnú interpoláciu. Generovanie rastra 
hladiny podzemnej vody pre jednotlivé regióny podľa obehových typov zvodnecov prebehlo 
nasledujúcimi piatimi spôsobmi: 

1)Interpolovaním hladín podzemnej vody pre aluviálne územia a pre vybrané územia v susedstve 
alúvií (koncové formy georeliéfu); 

2)Interpolovaním hladín podzemných vôd pre nivy horských tokov; 

3)Interpoláciou hladín podzemnej vody na ostatných územiach s dostatočnou hustotou 
hydrologických vrtov; 

4)Interpolovaním hladín podzemnej vody oblastiach s obehovým typom hydrogeologického masívu 
pre horniny kryštalinika, neovulkanitov a flyšových sedimentov; 
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5)Interpoláciou hladín podzemnej vody oblastiach s krasovým a krasovo-puklinovým obehom 
podzemných vôd. 

1) Interpolovanie hladín podzemnej vody pre aluviálne územia a pre vybrané územia v susedstve 
alúvií (koncové formy georeliéfu).  

Výška hladiny podzemnej vody bola počítaná interpoláciou v gride 50 metrov metódou spline, 
pomocou ktorej je možné preložiť interpolovanými sondami dostatočne hladký povrch zhladzujúci 
lokálne odchýlky výšok meraných na jednotlivých sondách a zároveň umožňuje interpolovať nielen 
medzi jednotlivými bodmi ale predlžuje trend aj za hranice obalového polygónu vstupného bodového 
poľa. Ako vstupné bodové pole boli použité sondy a dostupné izolínie vo vnútri aluviálnych foriem, 
pre ktoré bola stanovená na základe DMR nadmorská výška hladiny podzemnej vody. Miera 
zhladenia bola nastavená konštantou 0,8 (hodnota miery zhladenia 0-1). Bariéry boli definované na 
hranici medzi aluviálnymi formami, resp. ostatnými koncovými formami morfograficko-polohových 
foriem reliéfu a transportnými formami. Hĺbka hladiny podzemnej vody bola počítaná ako rozdiel 
nadmorských výšok (DMR) a interpolovaných výšok hladiny podzemnej vody. 

2) Interpolovanie hladín podzemných vôd pre nivy horských tokov.  

V úzkych nivách horských potokov obvykle nebol postačujúci počet vrtov pre interpolácie, takže bolo 
nutné hĺbku hladiny odhadnúť. Horské nivy boli definované z vrstvy abiokomplexov na základe 
atribútu „Morfografický typ georeliéfu“. Vybrané boli len prvky (horské nivy) ktoré obsahovali aspoň 
jednu sondu, potom sa hladina podzemnej vody počítala ako priemerná hĺbka zo sond v tej ktorej 
horskej nive (prvku reprezentujúceho horskú nivu), pre ostatné bola hĺbka stanovená na 1 m. 

3) Interpolácia hladín podzemnej vody na ostatných územiach s dostatočnou hustotou 
hydrologických vrtov.  

Jednalo sa predovšetkým o vyššie terasy, sprašové tabule a pahorkatiny s terasovým alebo artézskym 
typom obehu podzemných vôd, prípade v hlbších delúviách na jednotkách hydrogeoogického masívu. 
Hĺbky hladiny boli počítané obdobným spôsobom ako v bode 1), kde bariéry pre interpoláciu boli 
definované ako hranice medzi typmi obehu podzemnej vody.  

4) Interpolácia hladín podzemnej vody v oblastiach s obehovým typom hydrogeologického masívu 
pre horniny kryštalinika, neovulkanitov a flyšových sedimentov.  

Horninové komplexy s obehom podzemných vôd typickým pre hydrogeologické masívy sú zvyčajne 
takmer úplne bez vrtov, takže pre odhad pravdepodobnej úrovne hladín podzemnej vody pod 
terénom bolo potrebné vychádzať z koncepčnej predstavy o obehu podzemných vôd v týchto 
štruktúrach. Vychádzali sme z dvoch predpokladov: 

1. Hĺbka hladiny podzemnej vody pod terénom je tým väčšia, čím sa nachádza vyššie na svahu nad 
lokálnou eróznou bázou, ktorá drénuje príslušný svah. 

2. Hĺbka hladiny podzemnej vody závisí od veľkosti plochy, z ktorej je voda drénovaná do určitého 
bodu na svahu a nachádza sa bližšie pod terénom v konkávnych častiach úpätí svahov. 

Vychádzajúc z týchto predpokladov sme stanovili hĺbky hladiny podzemnej vody pod terénom pre 
transportné a iniciálne formy v masívnych horninových komplexoch nasledovným postupom: 

Pre všetky hodnotené územia sme stanovili lokálnu eróznu bázu reprezentovanú vodnými tokmi 
alebo hranicami aluviálnych nív, prípadne ďalšími koncovými morfograficko–polohovými formami. 
V ďalšom kroku sme na základe DMR 50x50m počítali prevýšenie každého bodu svahu nad jeho 
eróznou bázou. Prevýšenie pre každú bunku rastra bolo počítané nasledovne: 

1
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i

d β
=

⋅∑  

kde: 



 86

di – dĺžka i -teho úseku spádnice v smere od eróznej bázy po príslušnú bunku rastra 

β i – sklon i -teho úseku spádnice v smere od eróznej bázy po príslušnú bunku rastra 

n – počet úsekov spádnice (počet buniek rastra) 

Následne sme vo vzťahu dĺžku svahu di nahradili prispievajúcou plochou ai vyjadrujúcou veľkosť 
plochy drénovanej ku každému bodu svahu. Dôvodom bola snaha o zohľadnenie efektu konkávnych 
a konvexných polôh na svahu. Výsledný raster bol nakoniec reklasifikovaný tak, že hodnoty 0,0 až 
1,0 m boli priradené topografickým polohám priliehajúcim k líniám drénujúcim príslušný svah 
a hodnota nad 10,0 m bola priradená vrcholovým polohám s najväčším relatívnym prevýšením nad 
lokálnou eróznou bázou. 

 

5) Interpolácia úrovní hladín oblastiach s krasovým a krasovo-puklinovým obehom podzemných vôd  

Ďalšiu komplikáciu pri extrapolácii údajov o úrovniach hladín podzemnej vody v horninovom 
prostredí predstavujú vysokopriepustné krasovatejúce hydrogeologické kolektory – v Západných 
Karpatoch prevažne vápence a dolomity stredného a vrchného triasu. Pri spracovaní mapy 
pravdepodobnej úrovne hladín podzemnej vody pod terénom pre oblasti s krasovým a krasovo-
puklinovým obehom podzemných vôd sme vychádzali z predpokladu, že nadmorská výška hladiny 
podzemnej vody v krasových komplexoch je približne na úrovni plochy preloženej úrovňou 
povrchových tokov (resp. ich aluviálnych nív) drénujúcich príslušnú krasovú hydrogeologickú 
štruktúru a výškovou úrovňou jej kontaktu s okolitými (izolujúcimi, ohraničujúcimi, príp. podložnými) 
geologickými jednotkami.  

Na základe tohto predpokladu boli pre odvodenie rastra nadmorských výšok hladiny podzemnej vody 
v krasových komplexoch použité nasledovné vstupné vrstvy:  

• 3D toky vychádzajúce z mapy ZM 1:10 000, pre ktoré bola interpolovaná nadmorská výška na 
základe DMR 50x50, odvodenému z DMR 20x20 m, ktorý má ešte dostatočnú podrobnosť pre 
zvolenú metódu odhadu hĺbky hladiny podzemnej vody a zároveň sa tým znížila výpočtová náročnosť 
algoritmu.; 

• 3D rozhrania krasových komplexov s okolitými (izolujúcimi, ohraničujúcimi, príp. podložnými) 
geologickými jednotkami s interpolovanou nadmorskou výškou na základe DMR 50x50 m; 

• bodová vrstva nadmorských výšok hladín podzemnej vody na existujúcich vrtoch v krasových 
hydrogeologických štruktúrach. 

Lineárnou interpoláciou nadmorských výšok týchto vrstiev vznikla plocha reprezentujúca nadmorskú 
výšku pravdepodobnej bázy krasového obehu podzemnej vody. Následným odčítaním tejto rastrovej 
vrstvy od DMR 50x50m bol vytvorený raster hĺbok hladín podzemnej vody pod terénom pre 
hydrogeologické štruktúry s krasovým a krasovo–puklinovým typom priepustnosti a z toho 
vyplývajúcim typickým obehom podzemných vôd. 

Jednotlivé čiastkové rastre hĺbok hladín podzemnej vody pod terénom boli spojené do súvislej 
rastrovej vrstvy 50x50m.  výslednú distribúciu h´bok hladín podzemnej vody zachytáva obr. 3.25. 
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Obr. 3.25 Hĺbka hladiny podzemnej vody [m] 

3.4.2.2 Rýchlosť prúdenia a pórovitosť 

Vstupné parametre rýchlosti prúdenia a pórovitosti pre 2. vrstvu boli odvodené na základe 
všeobecnej hydrogeologickej legendy pre územie Slovenska (Malík et al., 2007). Všeobecná 
hydrogeologická legenda pre územie Slovenska vychádza z jednotnej legendy digitálnej geologickej 
mapy Slovenska a slúži ako účelový podklad pre hodnotenie hydrofyzikálnych parametrov základných 
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horninových typov (z hydrogeologického hľadiska) vyčlenených a opísaných v legende. Legenda bola 
zostavovaná spolu s prevodníkom jednotlivých položiek hydrogeologickej legendy ku jednotlivým 
položkám legendy digitálnej geologickej mapy Slovenska pomocou indexov idsrf (jednoznačný 
identifikátor poľa legendy digitálnej geologickej mapy) a litoHG_index (jednoznačný identifikátor poľa 
hydrogeologickej legendy). Pre jednotlivé horninové typy všeobecnej hydrogeologickej legendy 
odvodenej z legendy digitálnej geologickej mapy v mierke 1 : 50 000 boli metódami opísanými v 
predchádzajúcej v práci (Malík et al. 2007) stanovené základné hydraulické parametre (koeficient 
filtrácie a pórovitosť). Výsledky individuálne reinterpretovaných hydrodynamických skúšok boli na 
základe príslušnosti testovaného horninového prostredia do tej-ktorej položky všeobecnej 
hydrogeologickej legendy definovanej okrem opisu aj indexom – identifikátorom HG_ID_LITO 
príslušne štatisticky spracované. V tabuľka 3.12 sú uvedené jednotlivé jednotlivé horninové typy 
všeobecnej hydrogeologickej legendy vyskytujúce sa v modelovom území s hodnotami koeficienta 
filtrácie (rýchlosť prúdenia) v m.hod-1 a voľnej zásobnosti (pórovitosť) v %. 

 
Tab. 3.12 Hodnoty parametrov pórovitosti a koeficienta filtrácie pre vrstvu 2, odvodené na základe 

všeobecnej hydrogeologickej legendy podľa (Malík et al. 2007) 

 

hydrogeologický 
index 

hydrogeologický index - 
opis 

genéza a zaradenie 
Pórovitosť 
[%] 

Koeficient 
filtrácie  
[m . hod-1] 

Plocha 
[km2] 

deQh 

ílovito - hlinito - piesčité až 
hlinito - kamenité 
zvetraniny plošín a planín, 
fosílne pôdy 

eluviálno-deluviálne 
sedimenty 

0.03 0.09774 10.91 

dQsu 
litofaciálne nerozlíšené 
svahoviny a sutiny 

deluviálne sedimenty 
(svahoviny) 

0.03 0.558036 22.94 

dQh 
hlinito - ílovité a piesčité 
svahové hliny 

deluviálne sedimenty 
(svahoviny) 

0.03 0.074232 56.17 

dQhk 

prevažne hlinito - 
kamenité (podradne 
piesčito - kamenité) 
svahoviny a sutiny 

deluviálne sedimenty 
(svahoviny) 

0.03 0.194148 141.85 

dQhkz 
nerozlíšené hlinito-
kamenité a balvanovité 
uloženiny zosuvov 

sedimenty zosuvov 0.03 0.404964 0.80 

edQsh 

sprašové hliny a sprašiam 
podobné zeminy 
a splachy, podradne 
s podielom solifluovaných 
sedimentov podložia 

eolicko - deluviálne 
sedimenty 

0.03 0.300492 47.57 

efQp 
prevažne jemnozrnné 
naviate piesky (nevápnité, 
vápnité) 

eolické a fluviálno-
eolické sedimenty 

0.25 0.418068 284.50 

eQs 
spraše a jemnopiesčité 
spraše, vápnité 
a sprašovité hliny vcelku 

eolické sedimenty 0.03 0.144792 150.05 

dfQh 

prevažne ronové hliny, 
piesčité hliny s úlomkami, 
jemnozrnné piesky 
a splachy zo spraší 

deluviálno-fluviálne 
sedimenty 

0.03 0.154656 177.17 
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dpQhk 

hlinité, až hlinito - 
kamenité dejekčné kužele, 
lokálne s obsahom štrkov 
a pieskov 

deluviálno-proluviálne 
sedimenty 

0.03 0.883908 8.42 

dQhkb 

periglaciálne hliny až 
piesčité hliny, štrkovito - 
kamenité hliny, balvany až 
bloky v dolinných úvaloch, 
svahových prúdoch 
a osypoch 

deluviálno-soliflukčné 
sedimenty 

0.03 0.009468 2.04 

pQphš 

hlinité, piesčité až 
balvanovité štrky 
s úlomkami hornín 
v náplavových kužeľoch 

proluviálne sedimenty 0.03 0.773532 176.50 

pQhpš 

hliny, piesčité hliny 
a hlinité štrky s úlomkami 
hornín v nivných 
náplavových kužeľoch 

proluviálne sedimenty 0.03 0.6516 24.50 

ppQhpšs 

hlinité, piesčité až 
balvanovité štrky 
s úlomkami hornín 
v náplavových kužeľoch 
s pokryvom spraší 
a deluviálnych hlín 
(splachov) 

proluviálne sedimenty 
s pokryvom 

0.03 0.47322 128.32 

fpQhnpšh 

piesky, piesčité štrky 
a jemné až hrubé štrky 
dnovej akumulácie nív 
a nízkych terás s pokryvom 
povodňových ílovitých 
hlín, piesčitých hlín, 
hlinitých pieskov 
a hlinitých štrkov  

fluviálne sedimenty 
s pokryvom 

0.23 1.511424 991.53 

fpQhnpšp 

piesky, piesčité štrky 
a jemné až hrubé štrky 
dnovej akumulácie nív 
a nízkych terás s pokryvom 
povodňových pieskov 
a piesčitých štrkov 

fluviálne sedimenty 
s pokryvom 

0.23 2.682936 151.91 

fQhnpš 

piesky, piesčité štrky 
a jemné až hrubé štrky 
dnovej akumulácie nív 
a nízkych terás 

fluviálne sedimenty 0.23 2.967516 223.25 

fpQhnpšs 

piesky, piesčité štrky 
a jemné až hrubé štrky 
dnovej akumulácie nív 
a nízkych terás s pokryvom 
spraší a deluviálnych hlín 
(splachov) 

fluviálne sedimenty 
s pokryvom 

0.23 0.818748 26.82 

fpQptpšh 

piesky, piesčité štrky 
a jemné až hrubé štrky 
terás s pokryvom 
piesčitých hlín a pieskov 

fluviálne sedimenty 
terás s pokryvom 

0.23 0.285516 51.39 
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fQptpš 

piesky, piesčité štrky 
a jemné až hrubé štrky 
terás (vrátane 
reziduálnych štrkov) 

fluviálne sedimenty 
terás 

0.23 0.932688 38.25 

fpQptpšs 

piesky, piesčité štrky 
a jemné až hrubé štrky 
terás s pokryvom spraší 
a deluviálnych hlín 
(splachov) 

fluviálne sedimenty 
terás s pokryvom 

0.23 0.917388 23.00 

foQo 

jemnopiesčité, ílovité až 
hnilokalové humózne hliny 
vo výplni mŕtvych ramien 
a močiarov 

fluviálno - organické 
až paludinálne 
sedimenty 

0.03 0.00036 63.95 

oQr 
rašeliny (slatiny 
a vrchoviská), humózne 
rašelinové hliny 

organické sedimenty 0.3 0.306288 22.80 

aQnh navážky, haldy a skládky 
antropogénne 
sedimenty 

0.35 1.519416 11.99 

chN-Qt 
travertíny, penovce, 
vápnité sintre 
(sladkovodné vápence) 

chemogénno - 
organogénne 
sedimenty 

0.08 0.906192 0.04 

jfNiip 

prevažne íly a ílovce, 
variabilne s podradným 
zastúpením siltov, pieskov, 
štrkov, diatomitov, tufov, 
tufitov a uhoľných ílov 
s lignitom 

jazerné, lakustrínne 
a fluviálne sedimenty 

0.05 0.08316 1.95 

jfNip 

íly, ílovce, silty, piesčité íly, 
piesky, tufity a diatomity 
s polohami a slojmi lignitu, 
ojedinele aj štrky 

jazerné, lakustrínne 
a fluviálne sedimenty 

0.05 0.075276 3.83 

pmfNisp 

íly, ílovce a siltovce, 
variabilne s polohami 
pieskovcov, zlepencov, 
tufov alebo vápencov 

plytkomorské 
a fluviálne sedimenty 

0.05 0.041508 3.55 

pmfNipšzv 
íly, silty, piesky, štrky, 
zlepence a vápence 

plytkomorské 
a fluviálne sedimenty 

0.23 0.03924 1.15 

pmjNiipp 
prevažne íly, ílovce 
a piesky 

plytkomorské 
a jazerné sedimenty 

0.05 0.044856 3.33 

pmNsp prevažne silty a piesky 
plytkomorské 
sedimenty 

0.23 0.175572 0.08 

pmfNpšz 
prevažne piesky a štrky 
alebo zlepence 

plytkomorské 
a fluviálne sedimenty 

0.23 0.113868 35.66 

pmNspi 
prevažne siltovce 
a pieskovce, variabilne 
s polohami ílovcov a tufov 

plytkomorské 
sedimenty  

0.05 0.043164 15.84 

pmNzbvip 
zlepence a brekcie, 
ojedinele vápence, ílovce, 
pieskovce 

plytkomorské 
sedimenty  

0.05 0.147168 62.04 

pmNvip 
vápence, variabilne 
s polohami ílovcov, 
pieskovcov, zlepencov 

plytkomorské 
sedimenty  

0.03 0.115128 0.70 
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seVKPiiip 

ílovce, vápnité ílovce 
a slieňovce a vrstvy 
s veľkou prevahou 
ílovcov/slieňovcov nad 
pieskovcami, vrátane 
menilitových vrstiev 

morské sedimenty 
VKP  

0.05 0.049896 0.60 

fyVKPfip 
normálny flyš – 
ílovce/slieňovce, siltovce 
a pieskovce 

flyšové sedimenty VKP 
a vrchnej kriedy 

0.05 0.039996 2.95 

seVKPzbp 
polymiktné zlepence 
a brekcie, variabilne 
s polohami pieskovcov 

morské sedimenty 
a podmorské sklzy VKP 

0.05 0.013248 1.22 

seVKPvzp 

karbonátové brekcie 
a zlepence, piesčité 
vápence, a vápence, 
variabilne s polohami 
pieskovcov, ojedinele aj 
slieňovcov 

morské sedimenty 
VKP a vrchnej kriedy 

0.05 0.05706 1.97 

hmJKibs ílovce, bridlice, slieňovce 
sedimenty jury 
a kriedy vnútorných Z. 
Karpát 

0.05 0.014184 4.74 

hmJKibp 

ílovce/bridlice a pieskovce 
(aj flyš), variabilne tiež 
polohy piesčitých 
vápencov, zlepencov, 
silicitov 

sedimenty jury 
a kriedy vnútorných Z. 
Karpát 

0.05 0.0153 13.87 

hmKzpb 
zlepence, pieskovce 
a bridlice/slieňovce, 
ojedinele aj vápence 

sedimenty jury 
a kriedy vnútorných Z. 
Karpát 

0.05 0.013644 9.19 

hmJKbsv 

bridlice/slieňovce 
a vápence, rohovcové 
vápence, hľuznaté 
vápence, 
kremité/rádioláriové 
vápence 

sedimenty jury 
a kriedy vnútorných Z. 
Karpát 

0.05 0.102708 2.17 

hmJKvsb 

vápence, slienité vápence 
a/alebo 
kremité/rohovcové 
vápence s vložkami 
silicitov a/alebo 
bridlíc/slieňovcov 

sedimenty jury 
a kriedy vnútorných Z. 
Karpát 

0.03 0.030564 26.43 

hmJKvsrv 

vápence, slienité vápence, 
krinoidové vápence, 
hľuznaté vápence, 
kremité/rohovcové 
vápence, prípadne piesčité 
vápence, vápnité 
pieskovce/zlepence 

sedimenty jury 
a kriedy vnútorných Z. 
Karpát 

0.03 0.046296 14.29 

hmJKrvr 
rádioláriové vápence 
a rádiolarity, tiež silicity 
s hematitom 

sedimenty jury 
a kriedy vnútorných Z. 
Karpát 

0.03 0.0288 0.30 

vuKab 
alkalickobazaltové 
vulkanity – lávové prúdy, 
silly, dajky a hyaloklastity 

sedimenty jury 
a kriedy vnútorných Z. 
Karpát 

0.01 0.0216 0.09 
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pkbT2-3vkv 
vápence, kremité vápence, 
hľuznaté vápence, 
vápence s rohovcami 

sedimenty stredného 
a vrchného triasu 

0.03 0.687204 1.87 

pkbT2-3pbv 

pieskovce, bridlice, 
variabilne polohy alebo 
vložky vápencov, 
dolomitov, evaporitov, 
metatufov, silicitov  

sedimenty stredného 
a vrchného triasu 

0.03 0.048096 7.37 

pkbT2-3vsb 
vápence, slienité vápence, 
variabilne s vložkami 
slienitých bridlíc 

sedimenty stredného 
a vrchného triasu 

0.03 0.0288 0.77 

kbT2-3v vápence 
sedimenty stredného 
a vrchného triasu 

0.02 0.038016 32.12 

kbT2-3vd 
vápence a dolomitické 
vápence, dolomity 

sedimenty stredného 
a vrchného triasu 

0.04 2.160072 0.68 

kbT2-3d dolomity 
sedimenty stredného 
a vrchného triasu 

0.05 0.085284 31.53 

sT1pbsv 
pieskovce, pestré bridlice, 
slienité bridlice, slieňovce, 
slienité vápence, vápence 

sedimenty spodného 
triasu 

0.05 0.0126 1.18 

sT1bp 
bridlice, piesčité bridlice 
s vložkami pieskovcov 

sedimenty spodného 
triasu 

0.05 0.040464 9.03 

sT1kp 
kremence, kremité 
pieskovce, pieskovce  

sedimenty spodného 
triasu 

0.05 0.026244 6.94 

sMPbfpz 

nečlenené bridlice/fylity, 
pieskovce, droby, arkózy, 
zlepence, miestami tiež 
vložky vulkanitov 

sedimenty mladšieho 
paleozoika 

0.05 0.00648 1.86 

sMPpbfd 

pieskovce, droby, arkózy, 
piesčité bridlice, 
bridlice/fylity, ojedinele 
vložky dolomitov, 
zlepencov, fosfatických 
sedimentov 

sedimenty mladšieho 
paleozoika 

0.05 0.010836 8.78 

vuMPbav 
bázické vulkanity 
mladšieho paleozoika 

vulkanity mladšieho 
paleozoika 

0.01 0.013896 10.49 

msPZmkb 
metamorfované vápence, 
dolomity, ankerity, 
magnezity 

metamorfované 
sedimenty staršieho 
paleozoika 

0.01 0.144 0.22 

msPZf 

fylity, variabilne 
s polohami a vložkami 
metapieskovcov 
a metadrôb, ojedinele aj 
metakarbonátov 
a metavulkanitov 

metamorfované 
sedimenty staršieho 
paleozoika 

0.01 0.00846 31.96 

mgKRgdp 

kyslé a intermediárne 
magmatity (granitoidy) – 
granity, granodiority, 
tonality, pegmatity a aplity 

magmatické horniny 
kryštalinika 

0.01 0.007452 138.18 

mgKRda 
bázické magmatity – 
diority, lamprofýry, 
amfibolovce, granátovce 

magmatické horniny 
kryštalinika 

0.01 0.0072 0.73 
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mKRsr 

metamorfity stredného až 
vyššieho stupňa – najmä 
svory, svorové ruly, 
pararuly, metakvarcity 

metamorfované 
horniny kryštalinika 

0.01 0.005112 26.02 

mKRamf 
metavulkanity – 
amfibolické ruly 
a amfibolity 

metamorfované 
horniny kryštalinika 

0.01 0.042876 17.67 

tmKRmy 
mylonity, fylonity 
a diaftority 

tektonity 
a retrográdne 
metamorfity 
kryštalinika 

0.01 4.317192 0.60 

 
 

3.4.3 Topografia a využitie zeme 
 

Pre potreby testovania metodiky hodnotenia senzitivity boli vychádzajúc z kapitoly 3.3 odvodené 
variantné parametre, vyjadrujúce vplyv topografických vlastností na celkovú senzitivitu podzemnej 
vody Topografia určuje pravdepodobnosť, či znečisťujúce látky odtečú po povrchu, alebo zostanú na 
povrchu v jednej oblasti dostatočne dlho na to aby mohli infiltrovať do pôdneho profilu. 

3.4.3.1 Sklon svahu 
 

Sklon svahu je najbežnejšie používaným faktorom ktorý riadi rozdelenie odtoku na povrchový odtok 
a infiltrácu.  Používa sa ako parameter vo viacerých metódach stanovenia zraniteľnosti podzemných 
vôd. Pre potreby testovania sme odvodili grid sklonu z digitálneho modelu terénu a reklasifikovali 
sme ho do piatich tried čiastkovej zranitelnosti. 

3.4.3.2 Potenciálny koeficient povrchového odtoku 

Veľkosť povrchového odtoku a tým aj pravdepodobnosť infiltrácie znečisťujúcich látok do pôdneho 
profilu ale nezávisí len od sklonu ale aj od faktorov využitia zeme a pôdnych pomerov. Z tohto 
dôvodu sme pre potreby testovania odvodili parameter potenciálneho koeficientu povrchového 
odtoku. Potenciálny koeficient povrchového odtoku vyjadruje aká časť zrážok teda j znečistenia 
odtečie povrchovým odtokom pri nasýtených podmienkach. Pri jeho odvodení sme vychádzali z práce 
(Liu, De Smedt, 2003), kde  je vyjadrený ako funkcia sklonu, pôdneho druhu, a typu krajinnej 
pokrývky. Vzťah medzi sklonom a potenciálnym koeficientom odtoku je opísaný ako (Liu, De Smedt, 
2003) :  
   

��,� = �� + �1 −	���
�

� + ��
	

 

Kde je: 

��,� – potenciálny koeficient odtoku [-] pre sklon povrchu S[%](1. riadok pre každú triedu krajinnej 
pokrývky v tabuľke 3.13,  

�� – potenciálny koeficient odtoku [-] pre takmer nulový sklon povrchu S0 [%] 

S0 – konštanta sklonu pre rôzne triedy  pôdneho druhu a krajinnej pokrývky  
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Tab. 3.13 Konštanta sklonu S0 pre stanovenie potenciálneho koeficienta odtoku (Horvát, 2005) 

 

Hodnoty potenciálneho koeficienta odtoku pre rôzne druhy povrchu rôznu pôdnu textúru sú 
vyjadrené v tabuľke 3.14. Obr. 3.26 zobrazuje grafickú prezentáciu potenciálneho koeficienta odtoku 
pre les ako funkciu sklonu a rôznych pôdnych druhov. Kvôli zjednodušeniu tabuľky, pôvodné triedy 
využitia krajiny sú reklasifikované do 5 tried, a to les, tráva, orná pôda, holá pôda a nepriepustné 
plochy. Potenciálny koeficient odtoku pre nepriepustné plochy, v ktorých sú zahrnuté i vodné plochy, 
je vždy rovný 1.   

 
Tab. 3.14 Potenciálny koeficient odtoku kO,a  pre rôzne využitie krajiny, pôdny druh a sklon. (Horvát, 

2005) 
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Obr. 3.26 Potenciálny koeficient odtoku vs. sklon pre les a rôzne pôdne druhy(Liu, De Smedt, 2003) 

Vytvorený grid potenciálneho koeficientu povrchového odtoku sme reklasifikovali do piatich 
kategórií, čiastkovej zraniteľnosti ktorou sme modifikovali zraniteľnosť hodnotenú na základe kocky 
zraniteľnosti. Priestorová distribúcia vytvoreného gridu je vizualizovaná na obr. 3.27. 
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Obr. 3.27 Potenciálny koeficient odtoku reklasifikovaný do 5 tried čiastkovej zraniteľnosti 
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3.5 Testovanie metodiky a výsledky 

Pre testovanie metodiky hodnotenia zraniteľnosti podzemných vôd boli použité testovacie údaje 
ktorých spracovanie je popísané v kapitole 3.5. Pre potreby porovnania výsledkov boli spracované 
etalónové databázy vstupných parametrov pre Pôdnu vrstvu a pre vrstvu nenasýtenej zóny 
geologického prostredia. 
 

3.5.1 Pôdna vrstva (vrstva 1) 
 

Pre pôdnu vrstvu boli odvodené charakteristické hodnoty koeficientu filtrácie a pórovitosti vrstvy pre 
12 základných zrnitostných kategórií (tab 3.15). Hĺbka vrstvy bola stanovená na 1 m tak aby bolo 
možné porovnať vypočítané charakteristiky jednotlivých zrnitostných kategórií pôd. V dodanom 
softvéry bol spustený výpočet prienikových kriviek a odvodených charakteristík: 

 
V – hodnota veľkosti zraniteľnosti v danom bode zraniteľnostnej kocky 
C0 – vstupná relatívna koncentrácia kontaminantu na povrchu [–] 
Cmax – maximálna koncentrácia kontaminantu v hodnotenom bode [–] 
C0 /Cmax – maximálna relatívna koncentrácia kontaminantu v hodnotenom bode [–] 
tduration – stredný čas trvania nadlimitnej relatívnej koncentrácie kontaminantu [deň] 
tbreak – stredný čas príchodu maximálnej koncentrácie [deň] 
tfirst  – stredný čas príchodu znečistenia [deň] 
 

Výsledky testovania sú prehľadne zobrazené v tabuľke 3.15. Je možné sledovať nárast jednotlivých 
charakteristických časov prechodovej krivky od ľahkých pôd k ťažkým a zároveň pokles maximálnej 
relatívnej koncentrácie znečistenia. Obr. 3.28 znázorňuje priebeh charakteristických prechodových 
kriviek pre jednotlivé pôdne druhy. Pre odvodenie celkovej zraniteľnosti bola použitá metóda kocky 
zraniteľnosti implementovaná v softvéry. Polohu bodov pre jednotlivé pôdne druhy v kocke 
zraniteľnosti dokumentuje obrázok 3.29. 

 
 Tab. 3.15 Tabuľka čiastkových charakteristík zraniteľnosti podzemných vôd pre priemerné vstupné 

parametre vypočítané pre jednotlivé pôdne druhy pri hrúbke vrstvy 1m. 

BC skratka 
Pôdny 
druh Zraniteľnosť 

Max. relatívna 
koncentrácia 

Stredný 
čas 
príchodu 

Stredný čas 
maximálnej 
koncentrácie 

Stredný 
čas 
trvania 

1 lp piesčitá 4.79395 0.658491 9 22 37 

2 lh 
hlinito – 
piesčitá 4.795455 0.54874 11 26 44 

3 sp 
piesčito – 
hlinitá 4.834758 0.31035 21 43 71 

4 sh hlinitá 4.966243 0.138826 48 92 136 

5 ssh 
prachovito 
– hlinitá 4.959846 0.143422 47 89 132 

6 ss prachovitá 5.089538 0.083141 83 151 201 

7 spi 

piesčito – 
ílovito – 
hlinitá 5.223412 0.052934 137 235 276 
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8 si 
ílovito – 
hlinitá 5.282071 0.044128 168 280 311 

9 ssi 

prachovito 
– ílovito – 
hlinitá 5.085742 0.084368 82 149 199 

10 tp 
piesčito – 
ílovitá 5.253946 0.047973 153 258 295 

11 ts 
prachovito 
– ílovitá 5.303553 0.041435 180 298 324 

12 ti ílovitá 0 0.003506 0 3472 0 

   

 
Obr. 3.28 Prienikové krivky charakterizujúce vývoj relatívnej koncentrácie znečistenia pre priemerné 

vstupné parametre vypočítané pre jednotlivé pôdne druhy pri hrúbke vrstvy 1m v hodinách 
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Obr. 3.29 Kocka zraniteľnosti pre priemerné vstupné parametre vypočítané pre jednotlivé pôdne 

druhy pri hrúbke vrstvy 1m v hodinách. 

 

3.5.2 Vrstva nenasýtenej zóny geologického prostredia (vrstva 2) 
 

Podobne ako pre pôdnu vrstvu boli odvodené charakteristické hodnoty koeficientu filtrácie 
a pórovitosti vrstvy pre 15 reprezentatívnych typov hydrogeologických jednotiek (tab 3.16). Hĺbka 
vrstvy bola stanovená na 1 m tak aby bolo možné porovnať vypočítané charakteristiky jednotlivých 
hydrogeologických jednotiek. V dodanom softvéry bol spustený výpočet prienikových kriviek 
a odvodených charakteristík: 

 
V – hodnota veľkosti zraniteľnosti v danom bode zraniteľnostnej kocky 
C0 – vstupná relatívna koncentrácia kontaminantu na povrchu [–] 
Cmax – maximálna koncentrácia kontaminantu v hodnotenom bode [–] 
C0 /Cmax – maximálna relatívna koncentrácia kontaminantu v hodnotenom bode [–] 
tduration – stredný čas trvania nadlimitnej relatívnej koncentrácie kontaminantu [deň] 
tbreak – stredný čas príchodu maximálnej koncentrácie [deň] 
tfirst  – stredný čas príchodu znečistenia [deň] 
 

Výsledky testovania sú prehľadne zobrazené v tabuľke 3.16. Je možné sledovať závislosť 
charakteristických časov prechodovej krivky od stanoveného keficientu filtrácie prostredia 
a koeficientu zásobnosti voľnej hladiny ktorými boli aproximované parametre pŕovitosti proastredia 
a rýchlosti prúdenia. Obrázok 3.30 znázorňuje priebeh charakteristických prechodových kriviek pre 
hydrogeologické jednotky. Pre odvodenie celkovej zraniteľnosti bola použitá metóda kocky 
zraniteľnosti implementovaná v softvéry. Polohu bodov pre jednotlivé hydrogeologické jednotky 
v kocke zraniteľnosti dokumentuje obrázok 3.31. 
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Tab. 3.16 Tabuľka čiastkových charakteristík zraniteľnosti podzemných vôd pre vybrané vstupné 

parametre vypočítané pre charakteristické hydrogeologické jednotky vyskytujúce sa v 

modelovom území pri hrúbke vrstvy 1m v hodinách. 

 

 

BC

hydrogeol

ogický 

index

hydrogeologický index - opis genéza a zaradenie

koeficient 

filtrácie k [m.s-

1] - určený ako 

G(kZ)

Sv - koeficient 

zásobnosti 

voľnej hladiny 

[%]

Zraniteľn

osť

Maximálna 

koncentrácia

Čas 

prichodu

Stredný 

čas

Čas 

Trvania

1 deQh

ílovito - hl inito - piesčité až 

hlinito - kamenité zvetraniny 
plošín a planín, fosílne pôdy

eluviálno-

deluviálne 
sedimenty

0.000027 0.03 5.30434 0.041367 180 299 325

2 dQhk

prevažne hlinito - kamenité 

(podradne piesčito - kamenité) 
svahoviny a sutiny

deluviálne 

sedimenty 
(svahoviny)

0.000054 0.03 5.09317 0.082053 84 153 203

3 efQp
prevažne jemnozrnné naviate 
piesky (nevápnité, vápnité)

eolické a fluviálno-
eolické sedimenty

0.000116 0.25 4.81578 0.920714 5 15 24

4 eQs
spraše a jemnopiesčité spraše, 

vápnité a sprašovité hl iny vcelku
eolické sedimenty 0.00004 0.03 5.17653 0.061245 116 203 250

5 pQphš
hlinité, piesčité až balvanovité 
štrky s úlomkami hornín 

v náplavových kužeľoch

proluviálne 

sedimenty
0.000215 0.03 4.83006 0.31759 21 42 70

6 fpQhnpšh

piesky, piesčité štrky a jemné až 
hrubé štrky dnovej akumulácie 

nív a nízkych terás s pokryvom 
povodňových ílovitých hlín, 

piesčitých hl ín, hl initých pieskov 

a hl initých štrkov 

fluviálne sedimenty 
s pokryvom

0.00042 0.23 4.88388 0.999991 2 10 14

7 fQhnpš

piesky, piesčité štrky a jemné až 

hrubé štrky dnovej akumulácie 
nív a nízkych terás

fluviálne sedimenty 0.000824 0.23 4.93688 1.000311 1 10 12

8 fpQptpšs

piesky, piesčité štrky a jemné až 

hrubé štrky terás s pokryvom 
spraší a deluviálnych hlín 

(splachov)

fluviálne sedimenty 
terás s pokryvom

0.000255 0.23 4.84351 0.998268 3 11 17

9 foQo

jemnopiesčité, ílovité až 

hnilokalové humózne hl iny vo 

výplni  mŕtvych ramien 
a močiarov

fluviálno - 

organické až 

paludinálne 
sedimenty

0 0.03 0 0 0 15000 0

10 oQr
rašel iny (slatiny a vrchoviská), 
humózne rašel inové hl iny

organické 
sedimenty

0.000085 0.3 4.80852 0.880961 6 16 26

11 hmJKibp

ílovce/bridl ice a pieskovce (aj 

flyš), variabi lne tiež polohy 
piesčitých vápencov, zlepencov, 

si licitov

sedimenty jury 

a kriedy vnútorných 
Z. Karpát

0.000004 0.05 5.99485 0.010798 1001 1131 278

12 hmJKvsb

vápence, sl ienité vápence 

a/alebo kremité/rohovcové 

vápence s vložkami sil icitov 
a/alebo bridlíc/sl ieňovcov

sedimenty jury 
a kriedy vnútorných 

Z. Karpát

0.000008 0.03 5.82452 0.012942 756 944 428

13 kbT2-3v vápence
sedimenty 
stredného 

0.000011 0.02 6.00409 0.010731 1012 1138 269

14 msPZf

fylity, variabi lne s polohami 

a vložkami metapieskovcov 
a metadrôb, ojedinele aj 

metakarbonátov 
a metavulkanitov

metamorfované 
sedimenty staršieho 

paleozoika

0.000002 0.01 0 0.001194 0 10185 0

15 mgKRgdp

kyslé a intermediárne magmatity 

(granitoidy) – granity, 
granodiority, tonality, pegmatity 

a aplity

magmatické 

horniny 
kryštalinika

0.000002 0.01 0 0.001052 0 11561 0
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Obr. 3.30 Prienikové krivky charakterizujúce vývoj relatívnej koncentrácie znečistenia pre vybrané 

vstupné parametre vypočítané pre charakteristické hydrogeologické jednotky vyskytujúce sa 

v modelovom území pri hrúbke vrstvy 1m v hodinách 

 
Obr. 3.31 Kocka zraniteľnosti pre priemerné vstupné parametre vypočítané pre jednotlivé 

reprezentatívne typy hydrogeologických jednotiek pri hrúbke vrstvy 1m v hodinách. 
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3.5.3 Testovanie gridového variantu softvéru  

Pre overenie použiteľnosti softvéru na hodnotenie zraniteľnosti na rozsiahlom území bol bol nástroj 
na hodnotenie zraniteľnosti implementovaný v softvéry testovaný na priestorových dátach 
popísaných v kapitole 3.4. Uvedené údaje reprezentujú vstupné parametre pre jednotlivé vrstvy 
modelu zraniteľnosti v gridovej štruktúre s veľkosťou gridu 50x50m tak ako sú popísané v kapitole 
3.4. Rozsah testovaného územia je 1 077 x 1534 buniek čo predstavuje  celkove 1 652 118 buniek. 
Algoritmus vykonáva výpočet parametrov prienikových kriviek a celkovú zraniteľnosť v každej bunke 
rastra a výstupom sú gridy jednotlivých čiastkových parametrov zraniteľnosti. Účelom testovania 
bolo overenie stability výpočtu na takto rozsiahlom údajovom poli. Po spustení výpočtu sa 
preukázalo, že dodaný softvér dokáže v reálnom čase spracovať údaj v rozsahu potrebnom pre 
modelovanie zraniteľnosti na území pokrývajúcom Bratislavský samosprávny kraj, čo je cieľom úlohy. 
Dĺžka výpočtu pre dvoj vrstvový model sa pohybovala v závislosti od výkonnosti hardvéru v rozmedzí 
cca 11 až 22 hodín, čo považujeme vzhľadom k rozsahu výpočtov prebiehajúcich v každej bunke za 
veľmi uspokojivú hodnotu. Rýchlosť výpočtu bola optimalizovaná použitím algoritmu numerického 
riešenia Laplaceovej inverznej transformácie podľa (Brančík 1998) popísaným v kapitole 3.2. 

Počas testovania sa ukázala nestabilita výpočtu v prípadoch ak sa hrúbka niektorej vrstvy rovnala 0.  
Z dôvodu keďže v tomto prípade dochádzalo k deleniu nulou bolo potrebné upraviť algoritmus 
modelu spôsobom, že vstupný impulz z predchádzajúcej vrstvy sa prenáša bez zmeny do aktuálnej 
vrstvy s nulovou hrúbkou. 

Jednotlivé výstupné gridové vrstvy boli vizualizované v prostredí Arc GIS v rámci ktorého je softvér 
implementovaný tak aby bolo možné hodnotiť priestorovú distribúciu  jednotlivých parametrov 
zraniteľnosti. Obrázky 3.32 až 3.36 zobrazujú gridy jednotlivých parametrov zraniteľnosti na základe 
ktorých bol odvodený grid celkovej zraniteľnosti pomocou metódy „kocky zraniteľnosti).  

Pre potreby testovania objednávateľom boli spracované jednotlivé vrstvy vstupných parametrov 
modelu do projektu ktorý bol nainštalovaný na softvér objednávateľa spolu s dodaným softvérom, 
tak aby bolo možné interaktívne a užívateľsky pohodlne overovať výsladky modelovania pre ľubovľne 
zvolený bod, v respektíve meniť parametre nastavenia modelu pre finálne odvodenia máp 
zraniteľnosti pre Bratislavský samosprávny kraj. 
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Obr. 3.32 Čas príchodu znečistenia [hod] 
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Obr. 3.33 Čas prenosu (čas maximálnej koncentrácie)  [hod] 
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Obr. 3.34 Čas trvania znečistenia [hod] 
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Obr. 3.35 Maximálna relatívna koncentrácia znečistenia. 
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Obr. 3.36 Celková zraniteľnosť podzemnej vody na znečistenie počítaná na základe kocky zraniteľnosti 

ako funkcia času prenosu, času trvania a maximálnej relatívnej koncentrácie 

  



 108

Literatúra 
 

Adamcová, R., Durn, G., Miko, S., Skalský, R., Kapelj, S., Dubíková, M., Ottner, F., 2002: Soil cover as 
pollution barrier in karst areas - brief summary of research results. Jakosc i podatnosc wod 
podziemnych na zanieczyszczenie. Prace Wydzialu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Slaskiego Nr. 22, 
Sosnowiec 2002, s. 9-17. 

Adamcová, R., Ottner, F., Durn, G., Greifeneder, S., Dananaj, I., Dubíková, M., Skalský, R., Kapelj, S., 
Miko, S., 2003: Hydraulic conductivity of karst soils. Proc. of Conference on Applied Environmental 
Geology (AEG’03) Wien, Umweltbundesamt/Federal Environment Agency – Austria, BE 228 
(2003), s. 6-8  

Aller, L., Bennet, T., Lehr, J.H., Petty, R.J. 1985: DRASTIC: A standardised system for evaluating 
groundwater pollution potential using hydrologic settings. U.S. EPA, Robert S. Kerr Environmental 
Research Laboratory, Ada, OK, EPA/600/2-85/0108, 163 p. 

 Brouyére, S., Jeannin, P.-Y., Dassargues, A., Goldscheider, N., Popescu, I.-C., Sauter, M. Vadillo, I., 
Zwalhen, F. 2001: Evaluation and validation of vulnerability concepts using an physically based 
approach. 7th Conference on Limestone Hydrology and Fissured Media, Besnacon 20-22 sep. 
2001, Sci. Tech. Envir., Mém. H.S. n°13, 67 – 72 

Cornaton F., 2004- Notes on the ARCVULK program, CHYN 

Cornaton, F., Perrochet, P. 2001: Notes concerning the experimental program VULK. Manuscript, 
archive of the CHYN Université de Neuchâtel, Switzerland, 5 p. 

Černák, R., Ženišová, Z. 1997: Mapy zraniteľnosti podzemných vôd - použitie a hlavné problémy. 
Podzemná voda III./1997 č. 2, Slovenská Asociácia Hydro¬geológov, Bratislava, 60 - 64 

Daly, D., Dassargues, A., Drew, D., Dunne, S., Goldscheider, N., Neale, S., Popescu, Ch., Zwahlen, F. 
2002: Main concepts of the „European Approach“ for karst groundwater vulnerability assessment 
and mapping. Hydrogeology Journal (2002) 10, 340 – 345 

Doerfliger, N. 1996: Advances in karst groundwater protection strategy using artifi¬cial tracer tests 
analysis and multiattribute vulnerability mapping (EPIK method). Thesis presented to the Faculty 
of Sciences of the Neuchatel Univer¬sity for the obtention of the title of Docteur és sciences, 
University of Neuchatel (Switzerland) - Faculty of Sciences, 308 p. 

Doerfliger, N., Zwahlen, F. 1998: Groundwater Vulnerability mapping in Karstic Re¬gions (EPIK). Swiss 
Agency for the Environment, Forests and Lanscape, VU 2504 E, Berne, 56 p. 

Foster, S.S.D. 1987: Fundamental concepts in aquifer vulnerability, pollution risk and protection 
strategy. Vulnerability of Soil and Groundwater Pollutants, W. Van Duije 

Goldscheider, N., Hötzl, H., Fries, W., Jordan, P. 2001: Validation of a vulnerability map (EPIK) with 
tracer tests. 7th Conference on Limestone Hydrology and Fissured Media, Besnacon 20-22 sep. 
2001, Sci. Tech. Envir., Mém. H.S. n°13, 167   170 

Horvát, O., 2005: Parametrizácia procesov hydrologickej bilancie v modelovaní odtoku, Písomný 
projekt k dizertačnej skúške, SvF STU Bratislava, 82 s. 

Horvát, O., 2007: Parameterization of Hydrologic Processes in the Runoff Modelling. Dizertačná 
práca, odbor Hydrológia a vodné hospodárstvo, Katedra vodného hospodárstva krajiny SvF STU 
Bratislava, 129 s.. 

Hölting, B., Haertlé, T., Hohberger, K.H., Nachtigall, K.H., Villinger, E., Weinzierl, W., Wrobel, J.P. 
1995: Konzept zur Ermittlung der Schutzfunktionen der Grundwasserüberdeckung. Geol. Jb., C 63, 
pp. 5-24, Hannover. 



 109

Hvoždara, M., Pašteka, R. 2000: Matematické základy teórie geofyzikálnych metód 2. Vysokoškolské 
skriptum, Univerzita Komenského, Bratislava 

Jeannin, P.-Y., Cornaton, F., Perrochet, P.,Zwalhen, F, 2001: VULK: a tool for intrinsic vulnerability 
assessment and validation. 7th Conference on Limestone Hydrology and Fissured Media, 
Besnacon 20-22 sep. 2001, Sci. Tech. Envir., Mém. H.S. n°13, 185   190 

Klobučníková, M. 2002: Charakteristika vybraných typov pôd Brezovských Karpát vo vzťahu k 
prirodzenej ochrane podzemných vôd pred znečistením. Dipl. práca. Katedra inžinierskej geológie, 
Prif UK, Bratislava, 62 s. 

Kolektív, 2000:  Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska. Bazálna referenčná taxonómia. 
VÚPaOP, SPS, Bratislava, pp. 74. 

Kolektív autorov, 2001: Excursion guide, Theme 2.3, Cartography of the Vulnerability, European 
Approach and VULK application, L’Abbaye. 7th conference of Limestone Hydrology and Fissured 
Media. Besacon (France), University of Franche-Comté and University of Neuchâtel, 20th – 22nd 
September 2001. 

Kullman, E. 1990: Krasovo-puklinové vody. Monografia, GÚDŠ, Bratislava, 184 s. 

Linkeš V., Pestún V., Džatko M., 1996: Príručka pre používanie máp bonitovaných pôdnoekologických 
jednotiek. VUPU, Bratislava 

Liu, Y., De Smedt, F., 2003. WetSpa Extension, A GIS-based Hydrological Model for Flood Prediction 
and Watershed Management. Documentation and user manual, Vrije Universiteit Brusel, Belgium, 
118 s. 

Macháčková, J., 2002: Funkcia pôdneho pokryvu a zóny aerácie pri hodnotení zraniteľnosti 
podzemných vôd. Písomná práca k dizertačnej skúške. Kat. hydrogeológie, Prif UK, Bratislava, 39 s. 

Malík, P., Bačová, N., Hronček, S., Ivanič, B., Káčer, Š., Kočický, D., Maglay, J., Marsina, K., Ondrášik, 
M., Šefčík, P., Černák, R., Švasta, J., Lexa, J., 2007: Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 
000 pre potreby integrovaného manažmentu krajiny. ŠGÚDŠ Bratislava. Manuskript – archív 
Geofondu ŠGÚDŠ, arch. č. 88158, 552 s. 

Malík, P., Macháčková, J. 2004: Využitie zákonitostí šírenia sa kontaminácie pri hodnotení 
zraniteľnosti podzemných vôd. Podzemná voda 10/2004, č. 1, Slovenská asociácia hydrogeológov, 
Bratislava, 126-135. 

Malík, P. & Švasta, J. 1998: Mapy zraniteľnosti a mapy ohrozenia podzemných vôd pre oblasti 
krasovo-puklinových a puklinových kolektorov. Manuskript – Archív odboru informatiky ŠGÚDŠ 
Bratislava (Geofond), 107 s.  

Malík, P., Švasta, J. 1999: REKS - an Alternative Method of Karst Groundwater Vulnerability 
Estimation. Hydrogeology and Land Use Management. Pro¬ceedings of the XXIX Congress of the 
International Association of Hydro¬geologists, Bratislava 1999, 79   85 

Malík, P. & Vojtková, S. 2004: Hodnotenie zraniteľnosti podzemných vôd Tisovského krasu metódami 
zohľadňujúcimi fyzikálne zákonitosti šírenia sa kontaminácie. Podzemná voda X. / 2004 č. 1, 
Slovenská asociácia hydrogeológov, ISSN 1335-1052, Bratislava, 70 - 81. 

Malík, P., Fendek, M., Vrana, K., Witkowski, A. in Brahana et al. (eds.) 1998: Groundwater 
vulnerability map of the Muránska Planina Plateau. Gambling with Groundwater - Physical, 
Chemical, and Biological Aspects of Aquifer - Stream Relations. Proceedings of the XXVIII Congress 
of the International Association of Hydrogeologists, Las Vegas, October 1998, s. 623 - 628. 

Mazúr, E. & Lukniš, M. 1986: Geomorfologické členenie SSR a ČSSR (mapa). Slovenská kartografia 
(Bratislava) 



 110

Mičian, Ľ., 1977: Všeobecná pedogeografia. Skriptá PríFUK, Bratislava, 154 s. 

Miklós, L., Izakovičová, Z., 1997: Krajina ako geosystém. VEDA, Bratislava, pp. 152. 

Mitášová, H., Hofierka, J., Zlocha, M., Iverson, L.R., 1996: Modeling topographic potential for erosion 
and deposition using GIS.  Int. Journal of Geographical Information Science, 10(5), 629-641.  (reply 
to a comment to this paper appears in 1997 in  Int. Journal of Geographical Information Science, 
Vol. 11, No. 6) 

Mitáš, L., Mitášová, H., 1998: Distributed erosion modeling for effective erosion prevention. Water 
Resources Research Vol. 34, No. 3, pp. 505-516 

Moore, J.S. 1989: SEEPAGE: a system for early evaluation of the pollution potential of agricultural 
ground water environments. U.S. Department of Agriculture, Soil Conservation Service, Geology 
Technical Note 5 (revision 1), 23 s. 

Saxton, K.E.,  Rawls, W.J., 2004: Soil water characteristic estimates by texture and organic matter for 
hydrologic solutions.  Proc. , Soil Sci. Soc. Amer. International Conference, Seattle, WA Nov. 1-3. 

Saxton, K.E., Willey, P.H., 2004: Agricultural Wetland and Pond Hydrologic Analyses Using the SPAW 
model.  Proc. Self-Sustaining Solutions for Streams, watersheds and Wetlands Conf., Amer. Soc. 
Agric. Engr., Sept. 12-15, 2004, St. Paul, MN. 

Skalský, R., 2005: Digitálna mapa hrúbok humusových horizontov, hrúbok minerálnych horizontov a 
skeletovitosti poľnohospodárskych pôd Slovenska,  Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany 
pôdy, Bratislava. 

Šály, R., 1998: Pedológia. Skriptá, TU vo Zvolene, Zvolen, 177 s. 

Valsa, J., Brančík, L. 1998: Approximate Formulae for Numerical Inversion of Laplace Transform. Int. 
Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields, Vol. 11, pp. 153-166. 

Van Stempvoort, D., Evert, L., Waaenaar, I. 1993: Aquifer Vulnerability Index: a GIS compatible 
method for groundwater vulnerability mapping. Canadian Water Ressources Journal, 18, 25   37 

Vrba, J., Zaporozec, A. 1994: Guidebook on Mapping Groundwater Vulnerability. International 
Contributions to Hydrogeology, International Association of Hy-drogeologists Revue, vol. 16, 
1994, Verlag Heinz Heise, Hannover, 131 s. 

Zwahlen, F. (ed.) et al. 2004: Vulnerability and risk mapping for the protection of carbonate (karst) 
aquifers.  COST Action 620 Final Report. Office for Official Publications of the European 
Communities, Luxembourg, 2004 – XVIII, 297 s. 

Ženišová, Z., Fľaková, R., Krčmár, D. 1998: Hydrogeologický výskum podzemných vôd s vypracovaním 
progresívnych metodík kvantitatívneho, kvalitatívneho hodnotenia a ochrany podzemných vôd v 
pohoriach Západných Karpát. Mapy zraniteľnosti a mapy ohrozenia podzemných vôd pre oblasť 
kvartémych kolektorov s medzizrnovou priepustnosťou. Záverečná správa. MŽP SR, GS SR. 61s. 

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/32824-numerical-inversion-of-laplace-
transforms-in-matlab/content/INVLAP.m 

http://www.scisoftware.com/products/cat_solute_unsat/cat_solute_unsat.html   

http://www.mines.edu/research/igwmc/software/igwmcsoft/unsat_flow.html  

http://www.landsim.com/ 

 




