
 

ČIASTKOVÁ SPRÁVA Z REALIZÁCIE GEOLOGICKÝCH PRÁC 

 
Projekt aplikovaného výskumu a vývoja: „Výskum zraniteľnosti podzemných vôd pre manažment 

trvalo udržateľného využívania podzemných vôd v BSK“ 
ITMS kód: 26240220059 

Názov úlohy:  Modelovanie šírenia 
kontaminácie do podzemných 
vôd v Bratislavskom 
samosprávnom kraji 

Realizované čiastkové úlohy:     
 
3.  Databáza geopriestorových údajov -  Vytvorenie a naplnenie databázy geopriestorových údajov 
relevantnými priestorovými a alfanumerickými údajmi potrebnými pre prevádzku programových súčastí 
modelovacieho softvéru 
4. Tvorba výstupov a ich integrácia v prostredí internetu - Kalibrácia modelu a vytvorenie mapy 
zraniteľnosti podzemných vôd. Geografická priestorová analýza rizík vyplývajúcich zo stupňa 
zraniteľnosti podzemných vôd a existujúcej kontaminačnej záťaže na území BSK. Uloženie výstupov 
do geografickej databázy a do internetového portálu. 

Vymedzenie geologických prác:      Regionálny geologický výskum 

Miestopisné určenie územia:        Bratislavský samosprávny kraj ‐ kód NUTS SK010 

Objednávateľ úlohy:          Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská 

            dolina 1,  817 04  Bratislava 

Zhotoviteľ úlohy:          ESPRIT spol.  s r.o., Pletiarska 2, 969 01  Banská  

            Štiavnica 

Spoluzhotoviteľ :        HES ‐ COMGEO spol. s r.o. , Kostiviarska cesta 4,  

974 01 Banská Bystrica  

Zodpovedný riešiteľ:          RNDr. Ivan Zvara 

Autori:            RNDr. Anton Auxt 
            Ing. Patrik Babiš 
            Ing. Jakub Chovan 
            Mgr. Ing. Boris Ivanič 
            Mgr. Dušan Kočický PhD. 
            RNDr. Martin Maretta 
            RNDr. Mariana Šuchová 
 
Riadiaci tím objednávateľa:      RNDr. Peter Malík CSc. , Mgr. Jaromír Švasta PhD. 

DECEMBER 2013 



 2 

OBSAH 
1 Špecifikácia prác 4 

2 Databáza geopriestorových údajov 5 

2.1 Údajový model 5 

2.2 Katalóg priestorových objektov 8 

3 Tvorba výstupov a ich integrácia v prostredí internetu 19 

3.1 Senzitivita územia voči antropogénnemu znečisteniu podzemných vôd 19 

3.1.1 Hodnotenie senzitivity v území bez výskytu krasových javov 20 

3.1.2 Hodnotenie senzitivity v území s výskytom krasových javov 22 

3.2 Environmentálne hazardy – potenciálne zdroje kontaminácie podzemných vôd 27 

3.2.1 Databáza existujúcich zdrojov znečistenia / environmentálnych záťaží v BSK 27 

3.2.2 Databáza potenciálnych zdrojov znečistenia podzemných vôd v BSK 29 

3.2.3 Spracovanie mapy zdrojov kontaminácie podzemných vôd 31 

3.3 Environmentálne riziká pre kvalitu podzemných vôd 33 

3.4 Mapové služby a  webová aplikácia založenú na funkcionalite GIS servera 35 

3.4.1 Popis funkcionality 36 

3.4.2 Popis mapových služieb 42 

Literatúra 46 

 

 

Prílohy: 

Mapa 1:  Senzitivita územia voči antropogénnemu znečisteniu podzemných vôd  

 
Mapa 2:  Environmentálne hazardy – potenciálne zdroje kontaminácie podzemných vôd 

 
Mapa 3: Environmentálne riziká pre kvalitu podzemných vôd 

 
Údajový model 
 

DVD s nasledovným obsahom: 

ciast_sprava.pdf - Čiastková správa z realizácie geologických prác: Modelovanie šírenia kontaminácie 
do podzemných vôd v Bratislavskom samosprávnom kraji za čiastkové úlohy: 

1.  Databáza geopriestorovych údajov -  Vytvorenie a naplnenie databázy geopriestorových údajov 
relevantnými priestorovými a alfanumerickými údajmi potrebnými pre prevádzku programových 
súčastí modelovacieho softvéru 

2. Tvorba výstupov a ich integrácia v prostredí  internetu - Kalibrácia modelu a vytvorenie mapy 
zraniteľnosti podzemných vôd. Geografická priestorová analýza rizík vyplývajúcich zo stupňa 
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zraniteľnosti podzemných vôd a existujúcej kontaminačnej záťaže na území BSK. Uloženie výstupov 
do geografickej databázy a do internetového portálu. 

Zranitelnost.esriAddIn – inštalačný súbor (ESRI Add-In) 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  - verzia 2. 

Dat_model.html - Dátový model vo formáte html 
 
Geopriestorová databáza vo formáte ESRI file geodatabase obsahujúca priestorové vrstvy v zmysle 
špecifikácie v bode 1.3.3 Prílohy č. 1 k Zmluve o dodaní tovaru a služieb č. 01-1987/13 
 
Databaza_ZdrojeZnecistenia_BSK.xls - Databáza existujúcich zdrojov znečistenia / 
environmentálnych záťaží v BSK 
 
PotencialneLokality.xls - Databáza potenciálnych zdrojov znečistenia podzemných vôd  v BSK 
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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: 
 

• Databáza geopriestorových údajov -  Vytvorenie a naplnenie databázy geopriestorových 
údajov relevantnými priestorovými a alfanumerickými údajmi potrebnými pre prevádzku 
programových súčastí modelovacieho softvéru 

• Tvorba výstupov a ich integrácia v prostredí internetu - Kalibrácia modelu a vytvorenie mapy 
zraniteľnosti podzemných vôd. Geografická priestorová analýza rizík vyplývajúcich zo stupňa 
zraniteľnosti podzemných vôd a existujúcej kontaminačnej záťaže na území BSK. Uloženie 
výstupov do geografickej databázy a do internetového portálu. 
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2 Databáza geopriestorových údajov 
 

V rámci dodávky bola vytvorená a naplnená databáza geopriestorových údajov relevantnými 
priestorovými a alfanumerickými údajmi potrebnými pre prevádzku programových súčastí 
modelovacieho softvéru.  Štruktúra a obsah databázy je popísaná v kapitolách 2.1 a 2.2. Samotná 
databáza je na elektronickom médiu DVD) a zároveň bola implementovaná na databázový server 
objednávateľa. 

2.1 Údajový model 

Údajový model (logický) predstavuje abstraktnú reprezentáciu databázových entít a ich vzťahov 
(relácií), s označením kľúčových atribútov, ostatných atribútov a dátových typov. Musí umožňovať 
funkčnosť prepojenia jednotlivých databázových štruktúr pre všetky skupiny používateľov. ÚM sa 
generuje pre potreby implementácie dátového modelu do databázového prostredia, musí 
odzrkadľovať všetky dátové potreby a musí podrobne definovať štrukturálne a relačné parametre 
uložených dát. Jedná sa o hierarchické členenie do schém, určenie dátových typov jednotlivých 
položiek v tabuľkách, definovanie vzájomných vzťahov a  väzieb medzi jednotlivými údajmi. 

Implementovaný (fzyický) ÚM musí odzrkadľovať objektové, funkčné a vzťahové vlastnosti logického 
ÚM, no berie do úvahy možnosti a obmedzenia konkrétneho technologického prostredia. Kompletný 
dátový model musí obsahovať všetky databázové entity potrebné pre vytvorenie relácií medzi 
objektmi a na dosiahnutie optimálneho výkonu databázy, ako napr. indexy, obmedzenia 
(constraints), participovanie, alebo zhlukovanie tabuliek. Implementovaný dátový model musí 
zabezpečiť nasledovné vlastnosti: 

A. Priestorová logická integrita - zabezpečenie správnosti logických priestorových horizontálnych 
vzťahov. Jedná sa o expertné posúdenie a prípadnú priestorovú korekciu údajov, ktorých vzájomná 
priestorová diferenciácia je podmienená nejakou exaktnou zákonitosťou. 

B. Databázová logická integrita - stanovenie vzťahov (relácií) medzi priestorovými, alebo 
nepriestorovými údajmi a ich implementácia do geodatabázového modelu definuje možnosť čerpania 
ucelenej informácie bez duplicít v databázovom modeli a zároveň umožňuje kontrolovať existenciu 
a integritu relačne previazaných objektov. 

C. Atribútový doménový systém - zapracovanie oborov hodnôt atribútov, alebo ich kódovania do 
geodatabázového modelu. 

 

Geopriestorová databáza je implementovaná vo formáte „ESRI Filegeodatabase“ a je štruktutovaná 
do troch samostatných súborových databáz: 

1. Zranitelnost.gdb 

2. Zranitelnost _vstupy.gdb 

3. Vstupne_faktory.gdb 

Nasledovné obrázky predstavujú zjednodušenú schému ÚM. Jeho podrobný popis tvorí samostatnú 
prílohu (Údajový model) a vo formáte html. je na elektronickom nosiči DVD. 
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Obr. 2.1 Údajový model geodatabázy „Zranitelnost.gdb“- - zjednodušená schéma- 1.časť. 

 
 



 7 

 
 
Obr. 2.2 Údajový model geodatabázy „Zranitelnost.gdb“- zjednodušená schéma- 2.časť. 
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Obr. 2.3 Údajový model geodatabázy „vstupne_faktory.gdb“- zjednodušená schéma. 

 
 

 
Obr. 2.4 Údajový model geodatabázy „zranitelnost_vystupy.gdb“- zjednodušená schéma. 

 

2.2 Katalóg priestorových objektov 
 
Súborová databáza Zranitelnost.gdb: 
 
Feature Dataset: DMR_vektor 
FeatureClass: koty 
Popis: Vektorová bodová reprezentácia výškových kót. 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
Geometria: Point 
Atribúty: 
OBJECTID ( Alias: OBJECTID, Dátový typ: OID ) 
Shape ( Alias: Shape, Dátový typ: Geometry ) 
LAYER ( Alias: LAYER, Dátový typ: Double)  
VYSKA ( Alias: VYSKA, Dátový typ: Double ) 
 
Feature Dataset: DMR_vektor 
FeatureClass: vrstevnice 
Popis: Vektorová líniová reprezentácia vrstevníc. 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
Geometria: Line 
Atribúty: 
OBJECTID ( Alias: OBJECTID, Dátový typ: OID ) 
Shape ( Alias: Shape, Dátový typ: Geometry ) 
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LAYER ( Alias: LAYER, Dátový typ: Double )  
VYSKA ( Alias: VYSKA, Dátový typ: Double ) 
Shape_Length ( Alias: Shape_Length, Dátový typ: Double ) 
 
Feature Dataset: geologia 
FeatureClass: geol_pod 
Popis: Syntetická vektorová reprezentácia geologického podložia, kvartérnho pokryvu 
a hydrogeologických vlastností hornín vytvorená na základe Digitálnej geologickej mapy Slovenskej 
republiky v M 1 : 50 000. 
Okrem typológie kvartérnych uloženín a ich zaradenia do skupín podľa dominantných genetických 
faktorov ich vzniku boli pri zostavovaní mapy zosúladené hranice polygónov s aktuálnym reliéfom, 
najmä upravené údolné nivy (alúviá) na reálny priebeh údolníc.  
Hydrogeologické údaje boli spracované na základe komplexnej reinterpretácie výsledkov 
hydrodynamických skúšok na hydrogeologických vrtoch, archivovaných v odbore Geofondu ŠGÚDŠ. 
Výsledky bodových dát porovnávacích hydrogeologických parametrov – indexu priepustnosti Z a 
indexu prietočnosti Y (spracované podľa metodiky Jetel, 1985 a Jetel, 1995) boli na základe 
individuálne stanovených hodnôt logaritmickej prepočtovej diferencie stanovenej pre každý 
hydrogeologický vrt transformované do striktne hydraulických parametrov – odvodených hodnôt 
koeficienta filtrácie kZ [m.s -1] a koeficienta prietočnosti TY [m2.s-1]. Preto, aby mohli byť výsledky 
výpočtu týchto parametrov (16 729 bodových údajov, ktoré mohli byť reinterpretované z celkového 
počtu 22 778 hydrogeologických vrtov, ktoré boli v čase riešenia úlohy registrované Geofondom 
ŠGÚDŠ) plošne distribuované na celé územie Slovenska, bolo potrebné vytvoriť všeobecnú 
hydrogeologickú legendu so 156 poľami, ktorá bola odvodená z digitálnej geologickej mapy Slovenska 
mierky 1:50 000 (Káčer et al., 2005, 1821 polí). Následne boli výsledky jednotlivých 
reinterpretovaných hydrodynamických skúšok priradené jednotlivým litologickým členom všeobecnej 
hydrogeologickej legendy a pre tieto členy boli následne odvodzované základné štatistické 
charakteristiky distribúcie hydraulických charakteristík – koeficientov filtrácie k a prietočnosti T 
(transmisivity). 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
Geometria: Polygon 
Atribúty: 
OBJECTID ( Alias: OBJECTID, Dátový typ: OID ) 
Shape ( Alias: Shape, Dátový typ: Geometry ) 
IDSRF ( Alias: index šrafy, Dátový typ: String )  
IG_RAJ ( Alias: kód inžinierskogeologického rajónu, Dátový typ: String ) 
HG_INDEX ( Alias: Hydro-geologický komplex s charakterom horniny, Dátový typ: String ) 
GTY_pov ( Alias: koeficient transmisivity, Dátový typ: Double ) 
GkZ_pov ( Alias: koeficient filtrácie, Dátový typ: Double ) 
Sv_pov ( Alias: koeficient zásobnosti, Dátový typ: Double )  
KVART ( Alias: kvartér, Dátový typ: String ) 
Shape_Length ( Alias: Shape_Length, Dátový typ: Double ) 
Shape_area ( Alias: Shape_area, Dátový typ: Double ) 
 
Feature Dataset: poda 
FeatureClass: pod_subtypy 
Popis: Polygónová vrstva pôdnych subtypov spracovaných na základe pedologických máp mierky 
1:50000. 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
Geometria: Polygon 
Atribúty: 
OBJECTID ( Alias: OBJECTID, Dátový typ: OID ) 
Shape ( Alias: Shape, Dátový typ: Geometry ) 
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POD_TYP ( Alias: kód pôdneho typu podľa Systematického súpisu pôd (Hraško a kol. 1991), Dátový 

typ: String )  
POD_TYP_popis ( Alias: pôdny typ – popis, Dátový typ: String ) 
POD_SUBTYP_popis ( Alias: pôdny subtyp – popis, Dátový typ: String ) 
Shape_Length ( Alias: Shape_Length, Dátový typ: Double ) 
Shape_area ( Alias: Shape_area, Dátový typ: Double ) 
 
Feature Dataset: poda 
FeatureClass: pod_druhy 
Popis: Vektorová reprezentácia komplexných pôdnych jednotiek homogénných z hľadiska pôdnej 
zrnitosti resp. pôdnych druhov odvodených hydrofyzikálnych vlastností pôd spracovaná na základe 
pedologických máp mierky 1:50000. 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
Geometria: Polygon 
Atribúty: 
OBJECTID ( Alias: OBJECTID, Dátový typ: OID ) 
Shape ( Alias: Shape, Dátový typ: Geometry ) 
POD_DRUH ( Alias: pôdny druh, Dátový typ: Short Integer )  
ZRNITOST ( Alias: pôdny druh – zrnitosť, Dátový typ: String ) 
POD_BRV ( Alias: bod vädnutia rastlín [m3.m-3], Dátový typ: Double ) 
POD_K ( Alias: koeficient filtrácie v nasýtenej zóne [mm.hod-1], Dátový typ: Double ) 
POD_PVK ( Alias: poľná vodná kapacita [m3.m-3], Dátový typ: Double ) 
POD_RET ( Alias: retenčná kapacita pôdy [m3.m-3], Dátový typ: Double )  
KLASIF_SKR ( Alias: skrátená klasifikácia pôdneho druhu, Dátový typ: String ) 
IL ( Alias: obsah ílu [%], Dátový typ: Double ) 
POROVITOST ( Alias: pórovitosť [m3/m3], Dátový typ: Double ) 
Shape_Length ( Alias: Shape_Length, Dátový typ: Double ) 
Shape_area ( Alias: Shape_Area, Dátový typ: Double ) 
 
Feature Dataset: hazard 
FeatureClass: hazard_cesta 
Popis: Stupeň environmentálneho hazardu pre cestné komunikácie 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
Geometria: Line 
Atribúty: 
OBJECTID ( Alias: OBJECTID, Dátový typ: OID ) 
Shape ( Alias: Shape, Dátový typ: Geometry ) 
kod_cesty ( Alias: kod_cesty, Dátový typ: Short Integer )  
typ_cesty ( Alias: typ_cesty, Dátový typ: String ) 
hazard ( Alias: hazard, Dátový typ: Short Integer ) 
Shape_Length ( Alias: Shape_Length, Dátový typ: Double ) 
 
Feature Dataset: hazard 
FeatureClass: hazard_potrubie 
Popis: Stupeň environmentálneho hazardu pre produktovody a ropovody 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
Geometria: Line 
Atribúty: 
OBJECTID ( Alias: OBJECTID, Dátový typ: OID ) 
Shape ( Alias: Shape, Dátový typ: Geometry ) 
potrubie_typ ( Alias: potrubie_typ, Dátový typ: String )  
hazard ( Alias: hazard, Dátový typ: Short Integer ) 
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Shape_Length ( Alias: Shape_Length, Dátový typ: Double ) 
 
Feature Dataset: hazard 
FeatureClass: hazard_skladka 
Popis: Stupeň environmentálneho hazardu pre skládky. Okrem stanoveného stupňa hazardu sú 
evidované skládky odpadov charakterizované týmito atribútmi: topografickou situáciou, vzťahom k 
biosfére, geologickými údajmi, hydrogeologickými parametrami, technickými údajmi, zložením 
odpadu. Eviduje sa prevádzkovateľ skládky, návrh na ďalšie využitie skládky, stav skládky, územný 
význam a spôsob využívania. Spracované na základe registra skládok odpadov 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
Geometria: Point 
Atribúty: 
OBJECTID ( Alias: OBJECTID, Dátový typ: OID ) 
REGISTRACNECISLO ( Alias: Registračné číslo, Dátový typ: Long Integer ) 
KATASTER ( Alias: Katastrálne územie, Dátový typ: Long Integer )  
SURADNICAX ( Alias: Súradnica X, Dátový typ: Double ) 
SURADNICAY ( Alias: Súradnica Y, Dátový typ: Double ) 
PLOCHA ( Alias: Plocha [m2], Dátový typ: Double ) 
OBJEMSKLADKY ( Alias: Objem skládky [m3], Dátový typ: Double )  
ROKVYTVORENIASKLADKY ( Alias: Rok vytvorenia skládky, Dátový typ: Short Integer ) 
ROKVYTVORENIASPOSOBZISTENIA ( Alias: Rok vytvorenia skládky - spôsob zistenia, Dátový typ: String 
) 
ROKUKONCENIASKLADKY ( Alias: Rok ukončenia skládkovania, Dátový typ: Short Integer ) 
ROKUKONCENIASPOSOBZISTENIA ( Alias: Rok ukončenia skládkovania - spôsob zistenia, Dátový typ: 

String )  
VZDIALENOSTODOBYDLIA ( Alias: Vzdialenosť od obydlia [m], Dátový typ: Short Integer ) 
TYPVODNEHOZDROJA ( Alias: Typ vodného zdroja, Dátový typ: String ) 
VZDIALENOSTODVODNEHOZDROJA ( Alias: Vzdialenosť od vodného zdroja [m], Dátový typ: Short 
Integer ) 
POZNAMKA ( Alias: Poznámka, Dátový typ: String )  
ZLOZENIEODPADU ( Alias: Zloženie odpadu, Dátový typ: String ) 
DATUMAKTUALIZACIE ( Alias: Dátum aktualizácie, Dátový typ: Date ) 
NM1 ( Alias: Názov katastra, Dátový typ: String ) 
SHAPE ( Alias: SHAPE, Dátový typ: Geometry )  
OBJECTID_1 ( Alias: OBJECTID, Dátový typ: Long Integer ) 
REGISTRACN ( Alias: REGISTRACN, Dátový typ: Long Integer ) 
ZLOZENIEODPADUNADSKUPINA ( Alias: ZlozenieOdpaduNadskupina, Dátový typ: Short Integer ) 
ZLOZODPADUNADSKUPINA ( Alias: ZlozOdpaduNadskupina, Dátový typ: String )  
ZLOZENIEODPADUSKUPINA ( Alias: ZlozenieOdpaduSkupina, Dátový typ: Short Integer ) 
ZLOZODPADUSKUPINA ( Alias: ZlozOdpaduSkupina, Dátový typ: String ) 
ZLOZENIEODPADUPODSKUPINA ( Alias: ZlozenieOdpaduPodskupina, Dátový typ: Short Integer ) 
ZLOZODPADUPODSKUPINA ( Alias: ZlozOdpaduPodskupina, Dátový typ: String )  
ZLOZENIEODPADUDRUH ( Alias: ZlozenieOdpaduDruh, Dátový typ: Long Integer ) 
ZLOZODPADUDRUH ( Alias: ZlozOdpaduDruh, Dátový typ: String ) 
hazard ( Alias: hazard, Dátový typ: Short Integer ) 
senzitivita ( Alias: senzitivita, Dátový typ: Short Integer )  
 
Feature Dataset: hazard 
FeatureClass: hazard_sks 

Popis: Stupeň environmentálneho hazardu pre triedy krajinnej pokrývky. Vrstva bola spracovaná na 
referenčnom podklade mapovej služby ZBGIS. Bola vytvorená superpozíciou vrstvy krajinnej pokrývky 
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vo vektorovej forme interpretovanej na základe satelitných snímok s vysokým rozlíšením 
pokrývajúcej súvisle celé územie BSK a vektorovej mapy porastových typov, z územia lesnej pôdy 
s nasledovnými identifikovanými triedami objektov. 
Atribúty: 

1. sídelná zástavba 
2. priemyselné, obchodné a dopravné areály 
3. areály ťažby, skládok a výstavby 
4. areály sídelnej vegetácie, športu a rekreácie 
5. orná pôda 
6. trvalé kultúry 
7. lúky a pasienky (malý podiel krovín) 
8. heterogénne poľnohospodárske areály 
9. listnaté lesy 
10. zmiešané lesy 
11. ihličnaté lesy 
12. prechodné lesokroviny 
13. prirodzené lúky 
14. areály s riedkou vegetáciou 
15. skaly 
16. močiare, rašeliniská 
17. vodné plochy 

Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
Geometria: Polygon 
Atribúty: 
OBJECTID ( Alias: OBJECTID, Dátový typ: OID ) 
Shape ( Alias: Shape, Dátový typ: Geometry ) 
kod_triedy ( Alias: potrubie_typ, Dátový typ: Short Integer )  
trieda_sks ( Alias: hazard, Dátový typ: String ) 
hazard ( Alias: hazard, Dátový typ: Short Integer ) 
Shape_Length ( Alias: Shape_Length, Dátový typ: Double ) 
Shape_Area ( Alias: Shape_Area, Dátový typ: Double ) 
 
Feature Dataset: hazard 
FeatureClass: hazard_zataz 
Popis: V tejto databáze sú zhromaždené údaje o lokalitách nachádzajúcich sa v Informačnom systéme 
environmentálnych záťaží (ďalej „ISEZ“). IS EZ zabezpečuje zhromažďovanie údajov a poskytovanie 
informácií o environmentálnych záťažiach a  je súčasťou informačného systému verejnej správy. 
Informačný systém zriaďuje, prevádzkuje a údaje z neho s výnimkou údajov o pravdepodobných 
environmentálnych záťažiach sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia SR podľa osobitného 
predpisu. 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
Geometria: Point 
Atribúty: 
OBJECTID ( Alias: OBJECTID, Dátový typ: OID ) 
pc ( Alias: pc, Dátový typ: Double )  
Nazov ( Alias: Nazov, Dátový typ: String ) 
Druh_cinnosti ( Alias: Druh_cinnosti, Dátový typ: String ) 
Zdroj_Register ( Alias: Zdroj_Register, Dátový typ: String ) 
cislo_registri ( Alias: cislo_registri, Dátový typ: String ) 
Katuz ( Alias: Katuz, Dátový typ: String )  
Kod_obce ( Alias: Kod_obce, Dátový typ: Double ) 
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x ( Alias: x, Dátový typ: Double ) 
y ( Alias: y, Dátový typ: Double ) 
Klasifikácia ( Alias: Klasifikácia, Dátový typ: String ) 
Vlastník ( Alias: Vlastnik, Dátový typ: String )  
Geolog ( Alias: Geolog, Dátový typ: String ) 
Kf ( Alias: Kf, Dátový typ: String ) 
HpV ( Alias: HpV, Dátový typ: String  ) 
GG_klas ( Alias: GG_klas, Dátový typ: String ) 
CHU ( Alias: CHU, Dátový typ: String ) 
Klasa_EZ ( Alias: Klasa_EZ, Dátový typ: String  ) 
latka ( Alias: latka, Dátový typ: String ) 
mobilitaa ( Alias: mobilitaa, Dátový typ: Double )  
rozpustnost ( Alias: rozpustnost, Dátový typ: Double ) 
Shape ( Alias: Shape, Dátový typ: Geometry ) 
hazard ( Alias: senzitivita, Dátový typ: Short Integer ) 
senzitivita ( Alias: hazard, Dátový typ: Short Integer ) 
 
Feature Dataset: hazard 
FeatureClass: hazard_zeleznica 
Popis: Stupeň environmentálneho hazardu železničnej siete. 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
Geometria: Line 
Atribúty: 
OBJECTID ( Alias: OBJECTID, Dátový typ: OID ) 
Shape ( Alias: Shape, Dátový typ: Geometry ) 
kod_kat_zelez ( Alias: kod_kat_zelez, Dátový typ: Short Integer )  
kat_zelez ( Alias: kat_zelez, Dátový typ: String ) 
hazard ( Alias: hazard, Dátový typ: Short Integer ) 
Shape_Length ( Alias: Shape_Length, Dátový typ: Double ) 
 
Feature Dataset: hydrogeologia 
FeatureClass: hydrog_rajony 
Popis: Vektorová polygónová mapa hydrogeologických rajónov 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
Geometria: Polygon 
Atribúty: 
OBJECTID ( Alias: OBJECTID, Dátový typ: OID ) 
Shape ( Alias: Shape, Dátový typ: Geometry ) 
OZNAC_RAJ ( Alias: označenie rajónu, Dátový typ: String )  
NAZOV_RAJ ( Alias: názov rajónu, Dátový typ: String ) 
CISLO_RAJ ( Alias: číslo rajónu, Dátový typ: Double) 
Shape_Length ( Alias: Shape_Length, Dátový typ: Double ) 
Shape_Area ( Alias: Shape_area, Dátový typ: Double ) 
 
Feature Dataset: relief 
FeatureClass: morfo_typ 
Popis: Vektorová reprezentácia Morfograficko – morfometrických typov reliéfu. Jedná sa o kvázi 
homogénne jednotky –, vytvorené na základe DMR a odvodených morfometrických parametrov s 
rozlíšením rastra 10x10m. Pritom sme vychádzali zo základných topografických máp SR v mierke 1:10 
000. Vytvorená polygónová vrstva morfotopov je parciálne syntetickou mapou, vyjadrujúcou 
základné morfometrické a morfografické charakteristiky popisujúce vlastnosti reliéfu, ktoré 
najvýraznejšie ovplyvňujú fungovanie celého geosystému. 
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Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
Geometria: Polygon 
Atribúty: 
OBJECTID ( Alias: OBJECTID, Dátový typ: OID ) 
Shape ( Alias: Shape, Dátový typ: Geometry ) 
MORFO_POL ( Alias: kód morfografickej charakteristiky formy reliéfu, Dátový typ: String )  
MORFO_POL_popis ( Alias: morfografický popis, Dátový typ: String ) 
MORFO_POL_pc ( Alias: číselný kód morfografickej charakteristiky formy reliéfu, Dátový typ: Short 
Integer ) 
POLOHA ( Alias: kód polohy formy vzhľadom k transportu materiálu, Dátový typ: String ) 
POLOHA_popis ( Alias: poloha formy vzhľadom k transportu materiálu, Dátový typ: String ) 
POLOHA_pc ( Alias: číselný kód polohy formy vzhľadom k transportu materiálu, Dátový typ: Short 
Integer )  
SKLON ( Alias: prevládajúci sklon formy – kategória, Dátový typ: Short Integer ) 
SKLON_interval ( Alias: interval sklonu [°], Dátový typ: String ) 
NORM_FORM ( Alias: kód geometrickej formy – v smere spádnice, Dátový typ: String ) 
NORM_FORM_popis ( Alias: normálová forma, Dátový typ: String ) 
NORM_FORM_pc ( Alias: číselný kód geometrickej formy – v smere spádnice, Dátový typ: Short 
Integer )  
HOR_FORM ( Alias: kód geometrickej formy – v smere vrstevnice, Dátový typ: String ) 
HOR_FORM_popis ( Alias: horizontálna forma, Dátový typ: String ) 
HOR_FORM_pc ( Alias: číselný kód geometrickej formy – v smere vrstevnice, Dátový typ: Short 
Integer ) 
Shape_Length ( Alias: Shape_area, Dátový typ: Double ) 
Shape_Area ( Alias: Shape_area, Dátový typ: Double ) 
 
Feature Dataset: relief 
FeatureClass: poloh_typy 
Popis: Vektorová reprezentácia polohových typov reliéfu vytvorená počítačom podporovanou 
vizuálnou interpretáciou morfometrických vlastností reliéfu (digitalizácia na základe podkladových 
vrstiev) a vertikálnej členitosti reliéfu s ohľadom na definíciu morfografických typov a polohových 
foriem reliéfu, rešpektujúca polohovú presnosť ZB GIS. 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
Geometria: Polygon 
Atribúty: 
OBJECTID ( Alias: OBJECTID, Dátový typ: OID ) 
Shape ( Alias: Shape, Dátový typ: Geometry ) 
TYP_POLOHA ( Alias: polohová charakteristika reliéfu, Dátový typ: String )  
TYP_CLENITOST ( Alias: stupeň vertikálnej členitosti, Dátový typ: String ) 
SUBTYP ( Alias: morfologicko-polohový subtyp, Dátový typ: String ) 
KOD_TYP ( Alias: hierarchický kód morfologicko-polohového typu reliéfu, Dátový typ: String ) 
Shape_Length ( Alias: Shape_Length, Dátový typ: Double ) 
Shape_Area ( Alias: Shape_Area, Dátový typ: Double ) 
 
Feature Dataset: klima 
FeatureClass: klima_bsk 
Popis: Vektorová reprezentácia klima-geografických oblastí - syntetickej jednotky vyjadrujúcej 
relevantné vlastnosti klimaticko-geografických typov s príslušnými hodnotami stavových veličín 
klimatického systému charakterizujúcich teplotu vzduchu a úhrn zrážok Vrstva je spracovaná vo 
vektorovej forme a integruje rozhodujúce charakteristiky klimatického systému a ďalších 
determinujúcich prvkov geografického prostredia do homogénnych areálov. 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
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Geometria: Polygon 
Atribúty: 
OBJECTID ( Alias: OBJECTID, Dátový typ: OID ) 
Shape ( Alias: Shape, Dátový typ: Geometry ) 
KLIMAGEOTY ( Alias: kód morfografickej charakteristiky formy reliéfu, Dátový typ: String )  
TYP ( Alias: klimaticko-geografický typ, Dátový typ: String ) 
SUBTYP ( Alias: klimaticko-geografický subtyp, Dátový typ: String ) 
T_JAN_MIN ( Alias: dolný interval priemerných januárových teplôt [°C], Dátový typ: Double ) 
T_JAN_MAX ( Alias: horný interval priemerných januárových teplôt [°C], Dátový typ: Double ) 
T_JUL_MIN ( Alias: dolný interval priemerných júlových teplôt [°C], Dátový typ: Double )  
T_JUL_MAX ( Alias: horný interval priemerných júlových teplôt [°C], Dátový typ: Double ) 
AMP_MIN ( Alias: dolný interval amplitúdy priemerných mesačných teplôt [°C], Dátový typ: Double ) 
AMP_MAX ( Alias: horný interval amplitúdy priemerných mesačných teplôt [°C], Dátový typ: Double ) 
PREC_MIN ( Alias: dolný interval ročného úhrnu zrážok [mm], Dátový typ: Long Integer ) 
PREC_MAX ( Alias: horný interval ročného úhrnu zrážok [mm], Dátový typ: Long Integer )  
T_SUM ( Alias: suma teplôt 10° a viac, Dátový typ: String ) 
Shape_Length ( Alias: Shape_area, Dátový typ: Double ) 
Shape_Area ( Alias: Shape_area, Dátový typ: Double ) 
 
Feature Dataset: hydrol_povodia 
FeatureClass: hlav_p_bsk, ciast_p_bsk, zakl_p_bsk, podr_p_bsk (hlavné povodie, čiastkové povodie, 
základné povodie, podrobné povodie).   
Popis: Vektorová reprezentácia hydrologických povodí (až po úroveň podrobných povodí) vytvorená 
na základe vodohospodárskej mapy 1:50 000 a následne topologicky upravené podľa výškopisu, 
riečnej siete a ďalších relevantných objektov (hrádze, cestná sieť, vodné plochy, apod.) ZB GIS. Pre 
jednotlivé povodia sú okrem ich hierarchickej identifikácie (Hydrologické číslo povodia) stanovené aj 
atribúty vyjadrujúce ich hydrologickú a krajinno-ekologickú štruktúru. 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
Geometria: Polygon 
Atribúty: 
OBJECTID ( Alias: OBJECTID, Dátový typ: OID ) 
Shape ( Alias: Shape, Dátový typ: Geometry ) 
HCP ( Alias: Hydrologické číslo povodia, Dátový typ: String )  
KP1 ( Alias: kód hlavného povodia, Dátový typ: Long Integer ) 
KP2 ( Alias: kód čiastkového povodia, Dátový typ: String ) 
KP3 ( Alias: kód základného povodia, Dátový typ: String ) 
KP4 ( Alias: kód podrobného povodia, Dátový typ: String ) 
EUK ( Alias: európsky kód, Dátový typ: String ) 
NAM ( Alias: názov - tok, Dátový typ: String )  
TRS ( Alias: tvar riečnej siete, Dátový typ: Short Integer ) 
CTP ( Alias: charakteristika tvaru povodia, Dátový typ: Double ) 
CLN ( Alias: členitosť povodia, Dátový typ: Double ) 
TOK ( Alias: názov - tok, Dátový typ: String ) 
PROFIL ( Alias: názov - profil, Dátový typ: String )  
HRS ( Alias: hustota riečnej siete, Dátový typ: Double ) 
DRS ( Alias: dĺžka riečnej siete, Dátový typ: Double ) 
X ( Alias: Ústie povodia X, Dátový typ: Double ) 
Y ( Alias: Ústie povodia Y, Dátový typ: Double ) 
MIN_NV ( Alias: minimálna nadmorská výška v povodí, Dátový typ: Double ) 
MAX_NV ( Alias: maximálna nadmorská výška v povodí, Dátový typ: Double ) 
RANGE_NV ( Alias: rozsah nadmorských výšok v povodí, Dátový typ: Double ) 
MEAN_NV ( Alias: priemerná nadmorská výška v povodí, Dátový typ: Double ) 



 16

MOD_EXP ( Alias: Prevládajúca orientácia povodia, Dátový typ: Float ) 
MEAN_SK ( Alias: priemerný sklon v povodí, Dátový typ: String ) 
CKONC ( Alias: čas koncentrácie celkového povodia, Dátový typ: Double ) 
Shape_Length ( Alias: Shape_area, Dátový typ: Double ) 
Shape_Area ( Alias: Shape_area, Dátový typ: Double ) 
 
Raster: sklon 
Popis: rastrová reprezentácia orientácie resp. expozície reliéfu voči svetovým stranám udávaná v 
stupňoch (0-360°). Orientácia (expozícia) georeliéfu voči svetovým stranám vyjadruje, na ktorú 
svetovú stranu je uklonený povrch v danom bode. Má veľký význam z hľadiska pôsobenia 
usmernených procesov v krajine. Hlavne príjem priameho slnečného žiarenia (bezprostredne 
ovplyvňuje napr. rýchlosť procesov zvetrávania, ale aj mikroklímu územia a s tým súvisiace zmeny v 
pedosfére a biosfére) a pôsobenie prevládajúcich vetrov sú silne ovplyvnené orientáciou georeliéfu 
voči svetovým stranám ako i sklonom georeliéfu. Význam orientácie pritom zväčša stúpa so 
zväčšovaním sklonu georeliéfu. 
Orientácia reliéfu je morfometrická charakteristika, ktorá sa odvodzuje v GIS na základe 
„zhladenejšieho“ DMR. Vzhľadom k tomu, že v singulárnych bodoch sa zbieha viacero spádových 
kriviek, nedá sa v týchto bodoch určiť orientácia georeliéfu voči svetovým stranám (tá je definovaná 
ako uhol medzi dotyčnicou ku spádnici a severným smerom). Podobne ako singulárne body ani 
horizontálne (vodorovné) roviny nie sú orientované na žiadnu svetovú stranu, takýmto oblastiam 
(pixlom) je priradená hodnota -1(neurčená orientácia). 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
 
Raster: expozicia 
Popis: rastrová reprezentácia orientácie resp. expozície reliéfu voči svetovým stranám udávaná v 
stupňoch (0-360°). Orientácia (expozícia) georeliéfu voči svetovým stranám vyjadruje, na ktorú 
svetovú stranu je uklonený povrch v danom bode. Má veľký význam z hľadiska pôsobenia 
usmernených procesov v krajine. Hlavne príjem priameho slnečného žiarenia (bezprostredne 
ovplyvňuje napr. rýchlosť procesov zvetrávania, ale aj mikroklímu územia a s tým súvisiace zmeny v 
pedosfére a biosfére) a pôsobenie prevládajúcich vetrov sú silne ovplyvnené orientáciou georeliéfu 
voči svetovým stranám ako i sklonom georeliéfu. Význam orientácie pritom zväčša stúpa so 
zväčšovaním sklonu georeliéfu. 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
 
 
Raster: h_kriv_jen 
Popis: Rastrová reprezentácia horizontálnej krivosti reliéfu reprezentujúca zakrivenie reliéfu v smere 
vrstevnice. Krivosť vrstevníc (horizontálna krivosť) – vrstevnicové geometrické formy. Ak je vrstevnica 
priama (lineárna), znamená to, že všetky body na nej majú rovnakú orientáciu georeliéfu. Zakrivenie 
vrstevnice vyjadruje zmenu orientácie georeliéfu v smere vrstevnice, a teda i zmenu smeru toku látky 
a energie na georeliéfe. Na lineárnych vrstevniciach (lineárnych vrstevnicových formách georeliéfu) je 
tento tok paralelný (spádnicová sieť je paralelná). Lineárnymi vrstevnicovými formami sú najčastejšie 
rovné (lineárne, priame) svahy. U konkávnych vrstevníc (konkávnych vrstevnicových foriem 
georeliéfu (sú to hlavne doliny a iné depresné formy s koncetrickou sieťou spádnic) sa tok látky a 
energie v smere spádu sústreďuje a konvexné vrstevnicové formy (predovšetkým chrbty a iné 
vyvýšeniny) s excentrickou spádnicovou sieťou tento tok v smere spádu rozptyľujú. 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
 
Raster: v_kriv 
Popis: rastrová reprezentácia normálovej krivosti reliéfu reprezentujúca zakrivenie reliéfu v smere 
spádnice. Normálová krivosť spádnic – spádnicové geometrické formy. Spádnica je na rozdiel od 
vrstevnice priestorová krivka a nemusí byť preto zakrivená iba v jednom smere. Z hľadiska procesov 
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prebiehajúcich v krajine má najväčší význam krivosť spádnice v rovine normály (kolmice na zemský 
povrch), ktorú nazveme normálová krivosť spádnice. Hodnoty normálovej krivosti spádnic možno 
definovať obdobne ako hodnoty krivosti vrstevníc. Ak je spádnica v rovine normály lineárna 
(nezakrivená, priama) majú všetky body na nej rovnaký sklon, a teda geomorfologický proces je v 
každom z bodov spádnice dotovaný rovnakou gravitačnou silou a lineárna spádnicová forma preto 
väčšinu geomorfologických procesov ani nezrýchľuje ani nespomaľuje. Ak je však spádnica v rovine 
normály konvexná, sklon v smere nadol sa neustále zväčšuje, zväčšuje sa teda i gravitačná sila a 
následne sa zrýchľuje a zintenzívňuje väčšina geomorfologických procesov. Na konkávnej spádnici, 
respektíve konkávnej spádnicovej forme georeliéfu sa naopak v smere nadol sklon zmenšuje, 
zmenšuje sa i veľkosť gravitačnej sily, a teda i rýchlosť a intenzita geomorfologických procesov. 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
 
Raster: clenitost 
Popis: Rastrová reprezentácia celkovej členitosti vyjadrenej ako percentuálny podiel plochy priemetu 
a skutočnej plochy terénu pre štvorcové okolie každého bodu so stenou 2km. Celková členitosť 
reliéfu integruje horizontálnu a vertikálnu členitosť do jedného parametra, ktorý súhrnne vyjadruje 
celkovú disekciu reliéfu. 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
 
Raster: hlad_podz_vody 
Popis: Rastrová reprezentácia úrovne hladín podzemnej vody pod terénom. Výškové hydrogeologické 
informácie – údaje o úrovniach hladín podzemných vôd pod terénom – boli získavané 
hydrogeologických vrtov a z inžinierskogeologických sond doplnené o izolíniové mapy nadmorských 
výšok hladiny podzemnej vody v oblasti Žitného ostrova. V oblastiach dotknutých hydrogeologickým 
prieskumom boli tieto hodnoty extrapolované interpolačným algoritmom Spline, ktorý umožnoval 
zadefinovanie bariér. Bariérami – oblasťami pre unikátnu interpoláciu boli zadefinované vrstvy nív 
vodných tokov a oblasti podľa obehového typu podzemných vôd. Pre oblasti s počtom sond 2 a 
menej bola počítaná hodnota podzemnej vody ako priemerná hodnota týchto sond. Pre odľahlé 
oblasti, nedotknuté hydrogeologickým a inžinierskogeologickým prieskumom, v územiach 
budovaných horninovým prostredím typu hydrogeologického masívu bola vykonaná korelácia dát s 
morfometrickými charakteristikami reliéfu. Pre krasovatejúce horniny, resp. geologický podklad 
tvorený strednotriasovými a vrchnotriasovými vápencami a dolomitmi bol skúmaný ich vzťah k 
miestnej eróznej báze, pričom predpokladaný priebeh hladiny podzemnej vody bol explicitne 
stanovený na úroveň 2 m nad lokálnou eróznou bázou. Všetky čiastkové rastre boli následne 
mozaikované do jednotnej spojitej rastrovej reprezentácie hĺbky hladín podzemnej vody. 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
 
Raster: osln_dur 
Popis: rastrová reprezentácia dĺžky oslnenia reliéfu (trvanie oslnenia za rok) s uvažovaným efektom 
zatienenia vyjadrená v hodinách. Oslnenie je najdôležitejším morfoklimatickým parametrom reliéfu 
vyjadrujúcim mikroklimatickú priestorovú variabilitu krajinného systému. 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
 
Raster: osln_rad 
Popis: rastrová reprezentácia toku globálneho žiarenia - priame žiarenie + difúzne žiarenie (trvanie 
oslnenia za rok) vyjadrený vo Wh.m-2. Oslnenie je najdôležitejším morfoklimatickým parametrom 
reliéfu vyjadrujúcim mikroklimatickú priestorovú variabilitu krajinného systému. 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
 
Raster: prisp_pl 
Popis: Rastrová reprezentácia prispievajúcej plochy počítanej algoritmom výsledného vektora. 
Prispievajúce plochy vyjadrujú veľkosť plochy z ktorej steká voda tečúca po povrchu počas zrážkovej 
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udalosti do daného bodu na reliéfe. Je to užitočný morfometrický ukazovateľ použiteľný na rýchly 
odhad veľkosti (masy) povrchového toku vody v danom bode na povrchu. 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
 
Raster: prevys_nad_eroz_bazou 
Popis: Vyjadruje rozdiel nadmorských výšok v metroch medzi hodnoteným bodom a jeho lokálnou 
eróznou bázou reprezentovanou Koncovými formami reliéfu v zmysle dynamiky transportu materiálu 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
 
 
Raster: hillshade 
Popis: Rastrová reprezentácia tieňovaného reliéfu 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
 
Raster: dlzka_svah 
Popis: Rastrová reprezentácia dĺžky svahu od chrbátnice po hodnotený bod vyjadrená v metroch 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
 

Súborová databáza zranitelnost_vystupy.gdb: 
 
Raster: maxcon 
Popis: Výstup z  analytického advekčno-disperzného modelu transportu s duálnou pórovitosťou 
vyjadrujúci charakteristiku modelovanej prienikovej krivky v hodnotenom bode - maximálna 
koncentrácia kontaminantu v hodnotenom bode 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
 
 
Raster: timebreak 
Popis: Výstup z  analytického advekčno-disperzného modelu transportu s duálnou pórovitosťou 
vyjadrujúci charakteristiku modelovanej prienikovej krivky v hodnotenom bode stredný čas príchodu 
maximálnej koncentrácie [deň] 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
 
Raster: timedurat 
Popis: Výstup z  analytického advekčno-disperzného modelu transportu s duálnou pórovitosťou 
vyjadrujúci charakteristiku modelovanej prienikovej krivky v hodnotenom bode stredný čas trvania 
nadlimitnej relatívnej koncentrácie kontaminantu [deň] 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
 
Raster: timefirst 
Popis: Výstup z  analytického advekčno-disperzného modelu transportu s duálnou pórovitosťou 
vyjadrujúci charakteristiku modelovanej prienikovej krivky v hodnotenom bode stredný čas príchodu 
znečistenia [deň] 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
 
Raster: zranit_ok 
Popis: Celková zraniteľnosť (senzitivita) podzemnej vody na znečistenie počítaná na základe kocky 
zraniteľnosti ako funkcia času prenosu, času trvania a maximálnej relatívnej koncentrácie. 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
 
Raster: riziko 
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Popis: Rastrová reprezentácia environmentálneho rizika pre kvalitu podzemných vôd bola vytvorená 
v prostredí GIS superpozíciou gridových vrstiev vyjadrujúcich veľkosť environmentálneho hazardu 
a stupeň senzitivity podzemných vôd voči znečisteniu. Výsledná klasifikácia bola spracovaná formou 
krížovej tabuľky vyjadrujúcej jednotlivé kombinácie stupňa hazardu a senzitivity a pričom jednotlivým 
kombináciám bol priradený stupeň hazardu a senzitivity ktorý rastie od 1 do 5 a celkový stupeň rizika 
ktorý je súčtom hodnôt hazardu a rizika. 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
 
Raster: zranitelnost 
Popis: Celková zraniteľnosť podzemnej vody na znečistenie klasifikovaná do 7 tried senzitivity: 

1. Extrémne nízka senzitivita 
2. Veľmi nízka senzitivita 
3. Nízka senzitivita 
4. Stredná senzitivita 
5. Vysoká senzitivita 
6. Veľmy vysoká senzitivita 
7. Extrémne vysoká senzitivita 

Pre územia bez krasových javov počítaná na základe kocky zraniteľnosti ako funkcia času prenosu, 
času trvania a maximálnej relatívnej koncentrácie so zahrnutým faktorom sklonu. Pre územia 
s prítomnosťou krasových javov počítaná na základe dotokovému času do miesta identifikovaného 
krasového ponoru. 
 
Zobrazenie: S-JTSK Krovak East North 
 

3 Tvorba výstupov a ich integrácia v prostredí internetu 
 

V rámci tejto časti bola vytvorená mapa senzitivity podzemných vôd voči antropogénnemu 
znečisteniu a mapa  existujúcej kontaminačnej záťaže (environmentálnych hazardov). Následne bola 
na základe geografickej priestorovej analýzy  kontaminačnej záťaže a senzitivity územia spracovaná 
mapa environmentálnych rizík pre kvalitu podzemných vôd  vyplývajúcich zo stupňa zraniteľnosti 
podzemných vôd a na území BSK. Výsledky boli spracované vo forme tlačených máp v mierke 1:50 
000, výstupy boli takisto integrované do geografickej databázy a vo forme mapových služieb boli 
publikované prostredníctvom  internetového mapového portálu. 

3.1 Senzitivita územia voči antropogénnemu znečisteniu podzemných vôd 

Spracovanie mapy senzitivity územia vychádzalo z návrhu metodiky numerického výpočtu senzitivity 
podzemných vôd na antropogénne znečistenie podrobne popísanej v prvej čiastkovej správe 
z realizácie geologických prác. Metodika 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. Použitý 
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. 
V závislosti od riešeného prípadu sa môže použiť prístup s jednoduchou alebo dvojitou pórovitosťou. 
Pre použitý prístup s jednoduchou pórovitosťou vstupnými údajmi do modelu pre každý podsystém 
sú: rýchlosť prúdenia v každom z podsystémov, hrúbka jednotlivých podsystémov, veľkosť 
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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 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.  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 bola vykonaná 
v hraniciach intervalov stanovených podľa histogramu hodnôt V s tradičným pomenovaním kategórií. 

3.1.1 Hodnotenie senzitivity v území bez výskytu krasových javov  

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 sú priamo gridové vrstvy jednotlivých 
parametrov zraniteľnosti ako aj celkovej zraniteľnosti.  Jednotlivé gridové vrstvy parametrov a spôsob 
ich odvodenia sú popísané v prvej čiastkovej správe z realizácie geologickej úlohy v kapitole 3.4. 
jednotlivé gridové vrstvy vstupných parametrov v rozlíšení 10 x10m sú implementované 
v geogerafickej databáze popísanej v kapitole 2. 

Pre výpočet boli použité nasledovné gridové vrstvy 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 

Do výpočtu vstupovala len jednoduchá pórovitosť. 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 Bratislavského samosprávneho kraja bol čas vstupovania 
jednotkovej koncentrácie kontaminantu stanovený na 1 hodinu. 

Z namodelovaných hodnôt, resp. výsledných prienikových kriviek boli modelom odvodené gridy času 
príchodu maximálnej koncentrácie kontaminantu tbreak, stredný čas trvania kontaminácie podzemnej 
vody tduration a stupeň koncentrácie znečistenia Cmax/C0 pre každú bunku gridu. Jednotlivé čiastkové 
výstupy boli implementovaní do geografickej databázy udajov popísanej v kapitole 2.. Stredný čas 
príchodu maximálnej koncentrácie 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 medzná 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 
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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). 

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 
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] 

Hodnoty stredného času trvania kontaminácie podzemnej vody tduration s relatívnou koncentráciou 
>0,01 pre jednotlivé kombinácie vstupných parametrov prienikových kriviek, vypočítané dodaným 
softvérom boli v rozmedzí od 0,000 po 477 hod. (18,6 dňa), so strednou hodnotou 118,6 hod. (4,5 
dňa). Hodnoty stredného času príchodu kontaminantu tbreak boli od 0 po 15000 hod. (0 až 625 dní) 
s priemerom 2134 hod. (89 dní). 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 4,62 po 6,25 so stredom okolo 6,63. Simulácia bola z časových dôvodov 
obmedzená na15000 hodín. Všetkým bunkám kde do 15 000 hodín nebola dosiahnutá ani limitná 
relatívna koncentrácia 0,01 bola priradená hodnota zraniteľnosť V=10. V prípade že stredný čas 
dosiahnutia maximálnej koncentrácie tbreak bol väčší ako limitná hodnota 15 000hod, bola bunkám 
priradená zraniteľnosť V= 15.  

Na základe fyzikálnych parametrov teoretického šírenia sa kontaminantu v horninovom prostredí 
Bratislavského samosprávneho kraja, 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 Bratislavského samosprávneho kraja potom vznikla priradením hodnôt V (= (X1

2 + 
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X2
2 + X3

2)1/2 ) jednotlivým bunkám gridu a následnou reklasifikáciou týchto hodnôt do siedmych 
kategórií. Schéma reklasifikácie a zastúpenie jednotlivých kategórií je na obrázku 3.1.  

 
Obr. 3.1  Hystogram početností jednotlivých intervalov zraniteľnosti V a ich klasifikácia s tradičným 

pomenovaním kategórií . 

Výsledný grid zraniteľnosti bol modifikovaný faktorom sklonu, ktorým aproximujeme dĺžku trvania 
znečistenia v bode a celé územie sme na základe sklonu klasifikovali do 5 tried faktora sklonu 
nasledovne: 
 

tab. 3.1  Stanovenie faktoru sklonu 

 

sklon [°]  faktor sklonu 

> 12 5 

7-12 4 

3-7 3 

1-3 2 

< 1 1 

 

Výslednú zraniteľnosť sme určili pripočítaním faktora sklonu k pôvodnemu indexu zraniteľnosti, 
následnou lineárnou transformáciou hodnôt do pôvodného rozsahu hodnôt 0 – 7 s pomenovaním 
kategórií ako na obrázku 3.1. 
 

3.1.2 Hodnotenie senzitivity v území s výskytom krasových javov  
 

10 - 15 1 - extrémne nízka
6.25 - 10 2 - veľmy nízka
5.6 - 6.25 3 -nízka
5.2 - 5.6 4 - stredná
4.95 - 5.2 5 -vysoká
4.85 - 4.95 6 - veľmy vysoká
4 - 4.85 7 - extrémne vysoká

Histogram kategórií zranite ľnosti V
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Pre hodnotenie senzitivity v území s výskytom krasových javov sme použili odlišnú konceptualizáciu 
procesu kontaminácie podzemných vôd, kde sme predpokladali že najsenzitívnejšie sú územia 
s najkratším časom transportu kontaminantu, pričom sme predpokladali možnosť bodového 
napájania zvodnencov prostredníctvom ponorov. Ako vstupný podklad sme použili priestorovú vrstvu 
krasových ponorov identifikovaných na území Bratislavského samosprávneho kraja vytvorenú 
a poskytnutú objednávateľom. Lokalizácia jednotlivých mapovaných ponorov je znázornená v 
Mapovej prílohe č.1.   

Prvým nevyhnutným metodickým krokom bolo vymedzenie hydrologických povodí k jednotlivým 
ponorom (Obr.3.2). Povodia boli vymedzené v prostredí GIS na základe digitálneho modelu reliéfu 
s rozlíšením 10x10m spracovaného v rámci geografickej databázy popísanej v kapitole 2. 

 
Obr. 3.2  Povodia ohraničené k jednotlivým krasovým ponorom s vyznačením hypsografie 

Následne sme geoprocesingovými nástrojmi GIS stanovili v  pre každý bod povodia mriežke 10x10m 
čas dotoku (priemerná postupová doba z každej bunky do záverečného profilu) kontataminantu 
k ponoru drénujúcemu daný bod. Čas dotoku z každej bunky po záverečný profil povodia sa počíta 
v prostredí  GIS integráciou rýchlostí prúdenia pre každú bunku gridu pozdĺž odtokovej línie a závisí 
od dĺžky odtokovej línie a rýchlostí prúdenia pozdĺž tejto línie.  

Pre stanovenie času dotoku bolo teda potrebné potrebné poznať odtokové línie z každého bodu 
a rýchlosť prúdenia pozdĺž odtokových líní. 
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3.1.2.1 Rýchlosť prúdenia 

Rýchlosť prúdenia ja parametrom vstupujúcim do výpočtu časov dotoku do záverečného profilu. 
Rýchlosť prúdenia pre každú bunku gridu povodí ponorov sme vypočítali v prostredí GIS podľa  
Cheziho rovnice:  

 

kde: 
R  - hydraulický polomer [m],  
n  - koeficient drsnosti [m-1/3.s],  
i  - sklon [m.m-1]. 

a pre jej výpočet sme použili gridy hydraulického polomeru, sklonu a koeficienta drsnosti odvodené 
nasledovne: 

Hydraulický polomer možno vyjadriť ako pomer prietokovej plochy k zmáčanému obvodu vodného 
koryta. Je to dĺžková charakteristika prietokového prierezu koryta a je možné ju vypočítať 
nasledovne:  

R = S.O-1      

Kde je: 

R – hydraulický polomer [m], 

S – obsah prietočnej plochy [m2],  

O – omočený obvod [m], 

 

Hydraulický polomer sa počítal z prispievajúcej plochy, pomocou ktorej sa aproximuje vyššie 
spomínaný podiel plochy a obvodu na základe nasledovného vzťahu (Liu, De Smedt  2003):   

 
R = a.(A)b       

Kde je: 

R – hydraulický polomer [m], 

a – konštanta (pre dvojročný prietok = 0,155; pre 10-ročný prietok = 0,12; pre 100-ročný 

prietok = 0,18)  

b – konštanta (pre dvojročný prietok = 0,319; pre 10-ročný prietok = 0,52; pre 100-ročný 

prietok = 0,55)  

A – prispievajúca plocha povodia [km2] 

 

Hodnota koeficienta drsnosti bola priradená jednotlivým bunkám podľa tabuľkovej hodnoty pre 
daný typ využitia krajiny (Tab 3.2). Pre bunky reprezentujúce vodné toky je drsnosť počítaná podľa 
rádu tokov, odvodeného z digitálneho modelu reliéfu pre automaticky vygenerovanú riečnu sieť. Zo 
zadaných hraničných hodnôt pre najnižší rád toku a pre vyústenie z povodia sú hodnoty drsnosti  
lineárne interpolované podľa rádu tokov 1-27 v rozsahu 0,075 až 0,0,025. 
 

Tab. 3.2  Manningov koeficient drsnosti pre jednotlivé triedy krajinnej pokrývky 

OBJECTID  Trieda krajinnej pokrývky Manningov koeficient drsnosti 

1

n
v = R 2/3

√ i
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1 Sídelná zástavba 0.1 

2 Priemyselné, obchodné a dopravné areály 0.1 

3 Areály ťažby, skládok a výstavby 0.1 

4 
Areály sídelnej vegetácie, športu a 
rekreácie 0.4 

5 Orná pôda 0.35 

6 Trvalé kultúry 0.35 

7 Lúky a pasienky (malý podiel krovín) 0.3 

8 Heterogénne poľnohospodárske areály 0.15 

9 Listnaté lesy 0.8 

10 Zmiešané lesy 0.55 

11 Ihličnaté lesy 0.4 

12 Kosodrevina 0.4 

13 Prechodné lesokroviny 0.4 

14 Prirodzené lúky 0.4 

15 Areály s riedkou vegetáciou 0.1 

16 Skaly 0.02 

17 Močiare, rašeliniská 0.5 

18 Vodné plochy 0.05 

 

Sklon svahu bol odvodený na základe DMR 10x10 a bol počítaný samostatne pre svahy povodia 
a riečnu sieť, tak aby bol pre každú bunku riečnej siete vypočítaný pozdĺžny sklon a zamedzilo sa tak 
priradeniu sklonu priečneho profilu údolia, ktorý môže byť lokálne značne väčší. 

Odvodený grid dotokových časov bol reklasifikovaný do 7 tried indexu zraniteľnosti a to tak že 
najnižší dotokový čas je najvyššia zraniteľnosť a najvyššý dotokový čas je najnižšia zraniteľnosť 
Obr.3.3. 
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Obr. 3.3  Dotokový čas k jednotlivým krasovým ponorom v hodinách klasifikovaný do 7 tried indexu 

zraniteľnosti. 

 

Podobne ako pri územiach bez krasových javov bol výsledný grid zraniteľnosti modifikovaný faktorom 
sklonu, ktorým v tomto prípade aproximujeme koeficient povrchového odtoku, to znamená tú časť 
odtoku ktorá sa povrchom môže dostať do recipientu a následne do krasových ponorov. Celé územie 
sme na základe sklonu klasifikovali do 5 tried faktora sklonu nasledovne: 
 

Tab. 3.2  Stanovenie faktoru sklonu 

sklon [°]  faktor sklonu 

> 12 1 

7-12 2 

3-7 3 

1-3 4 

< 1 5 

#*
#*
#*
#*

#*#*

#*

#*

#*#*

#*
#*

#*

#*

#*
#*

#*

Legenda

čas dotoku
hod.

0 - 1

2 - 3

4 - 4

5 - 6

7 - 8

9 - 11

12 - 28
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Výslednú zraniteľnosť sme určili pripočítaním faktoru sklonu k pôvodnému indexu zraniteľnosti, a 
následnou lineárnou transformáciou hodnôt do pôvodného rozsahu hodnôt indexu zraniteľnosti 1 až 
7. 

Grid zraniteľnosti pre povodia krasových ponorov sme integrovali do celkovej mapy zraniteľnosti 
spôsobom, že hodnota zraniteľnosti bola pre  každú bunku stanovená ako maximum z hodnôt 
stanovených na základe kocky zraniteľnosti a stanovených na základe dotokových časov k ponorom. 
Výslednú priestorovú distribúciu senzitivity celého územia dokumentuje v mierke 1:50 000mapová 
príloha 1. 

3.2 Environmentálne hazardy – potenciálne zdroje kontaminácie podzemných vôd 
 

V zmysle definovania pojmov „zraniteľnosť“, „hazard“ a „risk“ ako navzájom prepojených 
a súvisiacich faktorov prirodzenej ochrany podzemnej vody a environmentálnej záťaže sme hodnotili 
a vzájomne porovnávanávali 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 

Pre vytvorenie mapy potenciálnych zdrojov kontaminácie podzemných vôd (hazardov) boli 
spracované existujúce a potenciálne kontaminačné záťaže s podrobnou charakteristikou každej 
lokality, mapa využitia územia, ktorá bola následne klasifikovaná z hľadiska potenciálneho ohrozenia 
podzemných vôd, líniové a bodové prvky takisto predstavujúce potenciálnu záťaž pre pozemné vody. 

Cieľom spracovania databázy bolo získať dostatočné množstvo údajov a informácií o zdrojoch 
znečistenia v BSK. 

 

3.2.1 Databáza existujúcich zdrojov znečistenia / environmentálnych záťaží v BSK 

Z hľadiska rozsahu a druhu prác bolo zhromažďovanie údajov realizované formou verifikácie údajov 
v existujúcich registroch a databázach, konzultácie s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj 
s vybranými priemyselnými podnikmi a prevádzkami. Databáza zdrojov znečistenia bola spracovaná v 
tabuľkovom formáte v prostredí Microsoft Excel (príloha DVD). Vzhľadom na rôznu objektívnosť 
a dostupnosť informácii o existujúcich a potenciálnych zdrojoch znečistenia bola databáza rozdelená 
do dvoch častí: 

- Databaza_EnvironmentalneZataze_BSK.xls - Databáza existujúcich zdrojov znečistenia / 
environmentálnych záťaží v BSK 

- Databaza_PotencialneLokality_BSK.xls - Databáza potenciálnych zdrojov znečistenia 
podzemných vôd  v BSK 

V tejto databáze boli zhromaždené údaje o lokalitách nachádzajúcich sa v Informačnom systéme 
environmentálnych záťaží (ďalej „ISEZ“). IS EZ zabezpečuje zhromažďovanie údajov a poskytovanie 
informácií o environmentálnych záťažiach a  je súčasťou informačného systému verejnej správy. 
Informačný systém zriaďuje, prevádzkuje a údaje z neho s výnimkou údajov o pravdepodobných 
environmentálnych záťažiach sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia SR podľa osobitného 
predpisu. IS EZ obsahuje Register environmentálnych záťaží pozostávajúci z: 

časti A obsahujúcej evidenciu pravdepodobných environmentálnych záťaží 

- Pravdepodobná environmentálna záťaž je stav územie, kde sa dôvodne predpokladá 
prítomnosť environmentálnej záťaže. 
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časti B obsahujúcej evidenciu  environmentálnych záťaží 

- Environmentálna záťaž je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktorá 
predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú 
vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. 

časti C obsahujúcej evidenciu  sanovaných a rekultivovaných lokalít 

Pre vytvorenie databázy existujúcich zdrojov znečistenia v BSK bolo nutné osloviť kompetentných 
pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici (ďalej „SAŽP BB“).  SAŽP BB 
spravuje IS EZ a bez sprístupnenia niektorých údajov o pravdepodobných environmentálnych 
záťažiach by nebolo možné vytvoriť plnohodnotný súbor dát. Na základe pozitívnej reakcie 
a sprístupnenia požadovaných údajov bolo možné vytvoriť databázu existujúcich zdrojov znečistenia / 
environmentálnych záťaží  v BSK. 

 

Databáza bola rozdelená do štyroch častí s nasledovným obsahom: 

1. Všeobecné údaje o zdrojoch znečistenia / EZ  

 

Každý záznam v tejto časti databázy nesie informáciu: 

- o poradovom číslo lokality,  

- o názve EZ registrovanej v ISEZ 

- o činnosti podmieňujúcej vznik EZ  

- o aktivite súčasnej činnosti / prevádzky vplyvom ktorej vznikla EZ 

- o zdroji/registri v ktorom sa lokalita alebo EZ nachádza 

- o čísle v registri v ktorom sa EZ nachádza aj duplicitné údaje 

- o katastrálnom území v ktorom sa nachádza rozhodujúca časť EZ s kódom obce 

- o geografickej polohe EZ v súradnicovom systéme S JTSK (X,Y) 

- o umiestnenie EZ v k.ú. obce z hľadiska urbárnej klasifikácie 

- o základných údajoch držiteľoch, vlastníkoch, prípadne pôvodcoch EZ 

 

2. Charakteristika prírodných pomerov 

V tejto časti databázy sa nachádzajú základné charakteristiky prírodných pomerov ako: 

- stručný popis geologickej stavby lokality 

- miera priepustnosti pórovitého prostredia pre vodu 

- hĺbka hladiny podzemnej vody v metroch pod terénom (od-do) 

- stručný popis hydrogeologických pomerov lokality 

- popis prevládajúceho smeru prúdenia podzemnej vody v danom území 

 

3. Popis druhu a charakteristiky znečisťujúcich látok 

V tejto časti databázy sa nachádzajú nasledovné údaje: 

- hlavný alebo predpokladaný druh znečistenia ktorým je kontaminovaná podzemná voda 
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- dominantný kontaminant vstupujúci do výpočtu pri klasifikácii rizikovosti danej EZ 

- rozdeľovací koeficient n-oktanol / voda (zdroj US EPA) 

- rozpustnosť kontaminantu vo vode (zdroj US EPA) 

 

4. Hodnotenie rizikovosti zdrojov znečistenia v zmysle zákona č. 409/2011 Z.z. o environmentálnych 
záťažiach 

V tejto časti databázy sú uvedené údaje nachádzajúce sa v ISEZ SR, ktoré vstupovali do výpočtov pri 
hodnotení rizikovosti EZ v závislosti na kontaminácii zemín a podzemnej vody. Uvedené sú 
nasledovné údaje: 

- indikačné kritérium (ID) stanovené pre kontaminant nachádzajúci sa v zeminách v danej 
lokalite. ID je podľa Metodického pokynu č. 1/2012-7 vydaného MŽP SR, hraničná 
hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky stanovenej v pôde, v horninovom prostredí 
a podzemnej vode, prekročenie ktorej môže ohroziť ľudské zdravie a životné prostredie. 

- násobok prekročenia ID stanoveného kontaminantu v zeminách 

- množstvo (alebo odhad lokality v registri A) hodnoteného kontaminantu nachádzajúceho 
sa v zeminách v tonách 

- násobok prekročenia indikačného kritéria stanoveného kontaminantu vyskytujúceho sa v 
podzemnej vode 

- indikačné kritérium (ID) stanovené pre kontaminant nachádzajúci sa v podzemnej vode 
v danej lokalite 

- množstvo (alebo odhad - lokality v registri A)  hodnoteného kontaminantu 
nachádzajúceho sa v podzemnej vode v danom území 

- plocha v m2 (predpokladaná - lokality v registri A) územia zasiahnutá kontamináciou 
podzemnej vody 

- K1 - Klasifikácia rizika šírenia sa kontaminácie do podzemných vôd a podzemnými vodami 

- K2 - Klasifikácia rizika z prchavých a toxických látok na obyvateľstvo 

- K3 - Klasifikácia rizika kontaminácie povrchových vôd 

- K celkové - Výsledná klasifikácia (rizikovosti) environmentálnej záťaže. Súčet čiastkových 
klasifikácií 

 

3.2.2 Databáza potenciálnych zdrojov znečistenia podzemných vôd v BSK 

V danej databáze boli sústredené údaje o lokalitách/prevádzkach, ktoré môžu byť potenciálnym 
zdrojom znečistenia podzemných vôd v BSK. Jedným z hlavných zdrojov informácií bol Informačný 
systém integrovanej prevencie a kontrole znečisťovania (ďalej „IS IPKZ“), ktorá obsahuje register 
prevádzok vyžadujúcich integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania a vydaných povolení. Podľa 
zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, je IPKZ súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania 
životného prostredia, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzenie vzniku odpadu a 
na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany 
životného prostredia. 

Ďalším zdrojom informácií boli konzultácie s pracovníkmi jednotlivých Obvodných úradov životného 
prostredia v BSK, štátnej správy a samosprávy. Listom bolo oslovené aj MŽP SR sekcia vôd so 
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žiadosťou o sprístupnenie a poskytnutie údajov z databázy – Integrovaný monitoring bodových 
zdrojov znečistenia (ďalej „IMBZZ“), ktorý spravuje VÚVH Bratislava. Informácie boli čerpané aj 
prostredníctvom internetu, kde boli vyhľadávané prevádzky v priestoroch ktorých sa manipuluje 
s väčším množstvom nebezpečných látok.  

 

Databáza potenciálnych zdrojov znečistenia v BSK bola rozčlenená do štyroch častí s nasledovným 
obsahom: 

1. Všeobecné údaje o potenciálnych zdrojoch znečistenia 

V tejto časti databázy sa nachádzajú nasledovné informácie: 

- poradové číslo lokality,  

- názov prevádzky – potenciálneho zdroja znečistenia podzemnej vody 

- adresa prevádzky v priestoroch ktorej môže vzniknúť hrozba znečistenia podzemnej vody 

- realizovaný druh činnosti v danej prevádzke vplyvom ktorej môže potenciálne dôjsť k 
znečisteniu podzemnej vody 

- zdroj údajov, prípadne názov registra s poradovým číslom 

- katastrálne územie obce v ktorej sa nachádza prevádzka činnosťou ktorej môže 
potenciálne dôjsť k znečisteniu podzemnej vody 

- geografická poloha prevádzky (X, Y) v súradnicovom systéme GPS (WGS) , prípadne 
S JTSK 

- obchodné meno spoločnosti/vlastníka prevádzky, ktorej činnosťou môže potenciálne 
dôjsť k znečisteniu podzemnej vody 

- adresa sídla spoločnosti/vlastníka danej prevádzky 

 

5. Charakteristika prírodných pomerov 

 

- stručný popis geologickej stavby lokality 

- miera priepustnosti pórovitého prostredia pre vodu s danou kinematickou viskozitou 

- hĺbka hladiny podzemnej vody v metroch pod terénom (od - do) 

 

      3. Manipulácia a charakteristika potenciálne znečisťujúcich látok 

V tejto časti databázy sú uvedené nasledovné informácie: 

- CAS číslo, prípadne katalógové číslo odpadu: registračné číslo CAS je jednoznačný numerický 
identifikátor, používaný v chémii pre chemické látky, polyméry, biologické sekvencie, zmesi 
a zliatiny, katalógové číslo odpadu v zmysle Vyhlášky č. 284/2001 Z.z. 

- názov druhu odpadu zaradeného podľa Vyhlášky č. 284/2001 Z.z., ktorého používanie a 
manipulácia s ním môže potenciálne ohroziť kvalitu podzemnej vody 

- maximálne povolené množstvo odpadu v tonách, ktoré vznikne počas roku vplyvom činnosti 
danej prevádzky 

- maximálna kapacita skladovaných nebezpečných látok v danej prevádzke 
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4. Druh a charakteristika potenciálne znečisťujúcich látok 

 

- druh nebezpečnej látky, ktorá môže potenciálne ohroziť kvalitu podzemnej vody vplyvom 
používania a manipulácie s odpadmi alebo nebezpečnými látkami v danej prevádzke 

- kontaminant 1: reprezentatívny kontaminant z možného druhu znečistenia 

- mobilita (log Kow): rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda. Zdroj údajov: databáza US EPA, 
ChemPortal 

- rozpustnosť (mg/l): rozpustnosť kontaminantu vo vode. Zdroj údajov: databáza US EPA, 
ChemPortal 

- kontaminant 2: reprezentatívny kontaminant z možného druhu znečistenia 

- mobilita (log Kow): rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda. Zdroj údajov: databáza US EPA, 
ChemPortal 

- rozpustnosť (mg/l): rozpustnosť kontaminantu vo vode. Zdroj údajov: databáza US EPA, 
ChemPortal 

3.2.3 Spracovanie mapy zdrojov kontaminácie podzemných vôd 

Pre potreby spracovania mapy bola na referenčnom podklade mapovej služby ZBGIS spracovaná 
digitálna polygónová vrstva využitia územia vytvorená superpozíciou vrstvy krajinnej pokrývky vo 
vektorovej forme interpretovanej na základe satelitných snímok s vysokým rozlíšením pokrývajúcej 
súvisle celé územie BSK a vektorovej mapy porastových typov, z územia lesnej pôdy s nasledovnými 
identifikovanými triedami objektov. 
Atribúty: 

1. sídelná zástavba 
2. priemyselné, obchodné a dopravné areály 
3. areály ťažby, skládok a výstavby 
4. areály sídelnej vegetácie, športu a rekreácie 
5. orná pôda 
6. trvalé kultúry 
7. lúky a pasienky (malý podiel krovín) 
8. heterogénne poľnohospodárske areály 
9. listnaté lesy 
10. zmiešané lesy 
11. ihličnaté lesy 
12. prechodné lesokroviny 
13. prirodzené lúky 
14. areály s riedkou vegetáciou 
15. skaly 
16. močiare, rašeliniská 
17. vodné plochy 

Digitálna vrstva je súčasťou geopriestorovej databázy popísanej v kapitole 2. 

Pre potreby hodnotenia environmentálnych hazardov bola doplnená o ďalšie líniové a bodové prvky 
predstavujúce potenciálny environmentálny hazard pre podzemné vody a to: 

Cestná sieť kategorizovaná nasledovne: 
1. Diaľnice 
2. Cesty 1. triedy 
3. Cesty 2. triedy 
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4. Cesty 3. triedy 
 

Železničná sieť 
Ropovody a produktovody  
Skládky spracované na základe registra skládok odpadov kategorizované na základe zloženia odpadu 
Všetky vrstvy sú súčasťou digitálnej priestorovej databázy popísanej v kapitole 2. Ich mapový priemet 
zobrazuje mapová príloha 2. 
 

V ďalšom kroku bol každej triede prvkov respektíve objektu priradený na základe spracovanej 
databázy popísanej v kapitolách 3.2.1 a 3.2.2  a expertného odhadu priradený stupeň 
environmentálneho hazardu v 6 stupňovej škále podľa nasledovnej schémy: 
 
1 – veľmi nízky stupeň environmentálneho hazardu 
Bol priradený územiam s najextenzívnejšou hospodárskou aktivitou: lesy, skaly, močiare, vodné 
plochy 
 
2 – nízky stupeň environmentálneho hazardu 
Bol priradený poľnohospodárskym areálom s extenzívnou výrobou: lúky a pasienky a ďalším areálom 
bez signifikantného hazardu: areály sídelnej vegetácie, areály s riedkou vegetáciou 
 
3 – stredný stupeň environmentálneho hazardu 
Bol priradený poľnohospodárskym areálom s intenzívnou výrobou kde sa predpokladá intenzívnejšia 
aplikácia hnojív a pesticídov: orná pôda, trvalé kultúry 
 
4 – stredne vysoký stupeň environmentálneho hazardu 
Bol priradený areálom sídelnej zástavby. Do tejto kategórie boli zaradené aj s prevažujúcou funkciou 
obchodu a služieb. Do tejto kategórie boli zaradené ako líniové prvky aj cesty druhej a tretej triedy. 
Z bodových objektov sem boli zaradené aj skládky stavebného odpadu bez prítomnosti 
kontaminujúcich látok. 
 
5 – vysoký stupeň environmentálneho hazardu 
Bol priradený ostaným priemyselným, obchodným a dopravným areálom s prevažujúcou výrobnou 
funkciou pri ktorých na základe spracovanej databázy nebolo identifikované zvýšené potenciálne 
riziko kontaminácie podzemných vôd. Do tejto kategórie boli zaradené ako líniové prvky aj diaľnice a 
cesty prvej triedy, vzhľadom k predpokladanej vyššej intenzite dopravy a tým aj vyššiemu 
potenciálnemu hazardu pre podzemné vody. Do rovnakej triedy boli zaradené aj železnice, ropovody 
a produktovody. Z bodových objektov sem boli zaradené skládky komunálneho odpadu, 
poľnohospodárskeho odpadu a ďalšie skládky  bez prítomnosti nebezpečných látok. 
 
6 – veľmi vysoký stupeň environmentálneho hazardu 
Bol priradený priemyselným, obchodným a dopravným areálom pri ktorých na základe spracovanej 
databázy bola identifikovaná činnosť predstavujúca potenciálne riziko kontaminácie podzemných 
vôd. Okrem priemyselných areálov sem boli zaradené aj čerpacie stanice a čističky odpadových vôd. 
Ako líniové prvky boli do tejto kategórie zaradené ropovody a produktovody. 
Z bodových objektov sem boli zaradené skládky nebezpečného odpadu a odkaliská. 
 
7 – extrémne vysoký stupeň environmentálneho hazardu 
Bol priradený  bodovým lokalitám z databázy existujúcich environmentálnych záťaži a bol v mape 
vyjadrený samostatnou bodovou značkou. 
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Výsledná mapa bola vytvorená kartografizáciou jednotlivých prvkov podľa vyššie uvedenej schémy 
a predstavuje syntetické plošné vyjadrenie environmentálnych hazardov podľa stupňa nebezpečia, 
ktoré predstavujú pre kvalitu podzemných vôd (mapová príloha 2). Výsledná mapa je ako mapová 
služba súčasťou mapového portálu. Jednotlivé odvodené priestorové vrstvy boli ďalej podkladom pre 
spracovanie mapy environmentálneho rizika pre kvalitu podzemných vôd. 

3.3 Environmentálne riziká pre kvalitu podzemných vôd 
 

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 (pozri kapitola 
3.2) a mapy zraniteľnosti podzemných vôd (pozri kapitola 3.1). 

 

 
 
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. 

 

Mapa environmentálneho rizika pre kvalitu podzemných vôd bola vytvorená v prostredí GIS 
superpozíciou gridových vrstiev vyjadrujúcich veľkosť environmentálneho hazardu a stupeň 
senzitivity podzemných vôd voči znečisteniu.  

V prvom kroku bolo treba konvertovať vektorovú plošnú vrstvu environmentálnych hazardov na 
gridovú s rovnakým rozlíšením a rozsahom ako je gridová vrstva senzitivity, tak aby bolo možné 
vykonať rastrovú analýzu. Zároveň bola pôvodná kategorizácia stupňov hazardu zjednodušená na 5 
kategórií pričom prvé dve kategórie najnižšieho hazardu boli zlúčené. Podobne bola na 5 kategórií 
zjednodušená kategorizácia senzitivity podzemných vôd a to tak že kategórie s najnižšou senzitivitou 
a takisto kategórie nízka a stredná senzitivita boli zlúčené do jednej. Táto operácia bola účelná z toho 
dôvodu že výsledný počet kombinácií senzitivity a hazardu sa takto znížil zo 42 kategórií na 25, čo 
sprehľadnilo výslednú klasifikáciu, ale zároveň bola zachovaná podrobná diferenciácia pri najmenej 
priaznivých kategóriách, čo je dôležité pre výslednú výpovednú hodnotu mapy. 
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Z dôvodu, aby do analýzy bolo možné zahrnúť aj líniové hazardy, bol okolo línií vytvorený 50 metrový 
buffer, reprezentujúci príslušný stupeň hazardu. 

Výsledná klasifikácia bola spracovaná formou krížovej tabuľky (Tab. 3.3) zobrazujúcej jednotlivé 
kombinácie stupňa hazardu a senzitivity a jednotlivým kombináciám bola priradená farba vyjadrujúca 
stupeň rizika (Mapová príloha 3) pričom stupeň hazardu a senzitivity rastie od 1 do 5. 

 
Tab. 3.4  Zastúpenie jednotlivých kategórií environmentálneho rizika pre kvalitu podzemných vôd 

v percentách celkovej plochy hodnoteného územia. 

Dat 

 

 

 
Obr. 3.5  Zastúpenie jednotlivých kategórií environmentálneho rizika pre kvalitu podzemných vôd 

 

Pri bodových vrstvách existujúcich záťaží a skládok, bol stanovený stupeň senzitivity pre každý bod 
predstavujúci environmentálny hazard a následne bola táto charakteristika zahrnutá do atribučnej 
databázy viažucej sa k týmto objektom (pozri kapitola 2). 

Výslednú priestorovú distribúciu environmentálneho rizika pre kvalitu podzemných vôd dokumentuje 
v mierke 1:50 000 Mapa 3 v mapovej prílohe. Výsledná mapa bola spracovaná aj ako mapová služba 
a bola integrovaná do interaktívneho web map portálu. 

 

Stupeň 

senzitivity 1 2 3 4 5 Spolu[km
2
]

1 15.67% 3.99% 0.87% 0.28% 0.12% 448.31

2 9.02% 5.08% 1.06% 0.46% 0.18% 338.46

3 11.58% 12.52% 2.25% 1.00% 0.57% 598.09

4 9.60% 13.80% 2.47% 1.25% 0.70% 595.99

5 3.57% 3.38% 0.30% 0.23% 0.07% 161.77

Spolu [km
2
] 1059.44 830.42 148.82 68.85 35.09 2142.63
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3.4 Mapové služby a  webová aplikácia založenú na funkcionalite GIS servera 
 

Mapa zraniteľnosti podzemných vôd bola spracovaná vo forme štandardizovaných mapových služieb 
pre webovú aplikáciu založenú na funkcionalite GIS servera. Bolo vyvinuté a implementované 
interaktívne užívateľské prostredie vo forme GIS-webovej aplikácie ktorá prostredníctvom 
internetového prehliadača umožňuje verejný prístup k mapovým službám s nasledovnou 
funkcionalitou: 

  

• 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 (on click) - podľa zvolenej aktívnej vrstvy, alebo všetky vrstvy 

• identifikácia objektu podľa výrezu - podľa zvolenej aktívnej vrstvy, alebo všetky vrstvy 

• tlač - výstup mapového okna alternatívne aj legendy na tlačiareň 

• legenda – zobrazí sa nové okno s legendou pre každú viditeľnú vrstvu 

• Definovanie mierky – zobrazí mapu v definovanej mierke 
 

Gis-webová aplikácia  sa spúšťa v štandardných webových prehliadačoch. Podporované a testované 

prehliadače sú : 

• Mozilla Firefox 20+ 

• Google Chrome 26+ 

• Microsoft Internet Explorer 10+ 

Aplikácia využíva služby GIS Servera (ArcGIS Server verzia 10.1 - Advanced Enterprise) 

prostredníctvom špeciálne vyvíjaných JAVA-scriptových modulov a je dostupný z intranetu aj z 

internetu. Aplikácia nevyžaduje žiadnu klientsku inštaláciu, potrebná je iba konektivita na aplikačný 

server a funkčný webový prehliadač vyhovujúci testovaným modelom a verziám.   

Aplikácia je dostupná z internetovej adresy: 
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3.4.1 Popis funkcionality 

 

OKNO APLIKÁCIE 

Po spustení aplikácie z uvedenej adresy sa v okne prehliadača zobrazí hlavné okno aplikácie. Okno 

pozostáva z troch základných častí: 

1. Mapová zobrazovacia plocha  

2. Navigačná lišta 

3. Ovládanie mierky zobrazenia 

4. Grafické zobrazenie mierky zobrazenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVIGAČNÁ LIŠTA 

 

Základný prvok mapovej aplikácie, ktorý obsahuje ovládacie prvky pre prácu s mapou. Navigačná lišta 

je reprezentovaná oknom, ktoré je v prípade potreby možné ľubovoľne premiestňovať.  

Funkcia Priblížiť (Zoom in) umožňuje zadať mapový výrez, na ktorý sa zobrazenie priblíži 

zmenou mierky. 

Funkcia Vzdialiť  (Zoom out) umožňuje zadať obdĺžnik, na základe ktorého proporcií sa 

zobrazenie vzdiali zmenou mierky. 
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Funkcia Zobraziť všetko (Full extent) umožňuje zobraziť mapu  v mapovej zobrazovacej 

ploche v súradniciach hraničného rozsahu (extent) nastaveného v mapovej službe základnej 

mapovej vrstvy (baselayer). Zvyčajne sa jedná o celú záujmovú plochu. 

Funkcia Predchádzajúci výrez  (Previous extent) umožňuje zobraziť predchádzajúci mapový 

výrez. 

Funkcia Nasledujúci výrez  (Next extent) umožňuje zobraziť nasledujúci mapový výrez. 

Funkcia Posun  (Pan) umožňuje posúvať mapové zobrazenie v mapovej zobrazovacej ploche 

bez zmeny mierky. 

Funkcia Vrstvy umožňuje zobraziť nové okno obsahujúce zoznam mapových služieb a vrstiev, 

ktoré tieto služby obsahujú.  

Funkcia Identifikácia umožňuje zobraziť nové okno slúžiace pre identifikáciu objektov 

v mape. 

Funkcia Tlač umožňuje zobraziť nové okno slúžiace pre prípravu a tlač mapových služieb.  

 

Mierka umožňuje nastaviť mierku mapy z niekoľkých predvolených 

hodnôt. Mierka mapy sa automaticky zmení po zvolení niektorej 

z hodnôt. 

          O projekte umožňuje zobraziť nové okno obsahujúce informácie o projekte.                                            
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ZOZNAM VRSTIEV  

Po stlačení tlačidla Vrstvy na navigačnej lište sa zobrazí nové okno zobrazujúce jednotlivé mapové 

služby. Po stlačení        pri mapovej službe sa zobrazia vrstvy, ktoré mapová služba obsahuje. Tie je 

následne možné opäť skryť stlačením       .  

Okno Zoznam vrstiev taktiež umožňuje vypínať a zapínať viditeľnosť mapových služieb ako celku  

taktiež jednotlivých vrstiev, ktoré sú obsahom mapových služieb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFIKÁCIA 

Po stlačení tlačidla Identifikácia na navigačnej lište sa zobrazí nové okno umožňujúce identifikáciu 

objektov nachádzajúcich sa v mape.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

Po otvorení okna je potrebné si ako prvé zvoliť vrstvu pre identifikáciu. Následne je možné vykonať 

identifikáciu na základe bodu kliknutím do mapy. Identifikáciu je možné vykonávať nad bodovými, 

líniovými a polygónovými geoprvkami ako aj nad rastrom. Identifikovaný prvok je zvýraznený svetlo 

modrou farbou. 
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Výsledky identifikácie sa zobrazia pod oknom identifikácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade, že bolo identifikovaných viac ako jeden objekt, v okne s výsledkom sa zobrazia šípky 

slúžiace na prepínanie medzi identifikovanými objektami a taktiež počet identifikovaných objektov. 

 

 

 

 

Okrem identifikácie kliknutím do mapy je možné vykonať identifikáciu výrezom. V tomto prípade je 

potrebné zaškrtnúť možnosť Identifikácia výrezom v okne identifikácie a následne zvoliť vrstvu pre 

identifikáciu výrezom. Po zvolení vrstvy sa zvýrazní možnosť voľby spôsobu identifikácie výrezom.  

 

 

 

 

Je možné zvoliť 3 spôsoby výberu výrezom: 

 Freehand polygón umožňuje nakresliť polygón pre identifikáciu voľnou rukou. 

 Polygón umožňuje nakresliť polygón pre identifikáciu definovaním vertexov polygónu. 

 Obdĺžnik umožňuje identifikáciu nakreslením obdĺžnika. 
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Výsledky identifikácie sú zobrazené rovnakým spôsobom ako v prípade nájdenia niekoľkých objektov 

pri identifikácií kliknutím do mapy.  

Okno pre identifikáciu ďalej obsahuje ikonu           , ktorá umožňuje zmazať nakreslené polygóny 

slúžiace pre identifikáciu výrezom. Tieto polygóny sa taktiež zmažú po zatvorení okna identifikácie.  

TLAČ 

 

 

 

 

 

Okno Tlač obsahuje niekoľko možností pre nastavenie a následnú tlač mapovej služby.  

Orientácia umožňuje nastaviť orientáciu a veľkosť papiera pre tlač. Zvoliť je možné jednu 

z nasledujúcich možností:  

 

 

 

DPI (dots per inch) umožňuje nastaviť rozlíšenie pre tlač. 

Formát umožňuje nastaviť výstupný formát, v ktorom sa následne zobrazí mapa pripravená pre tlač. 

Zvoliť je možné jednu z nasledujúcich možností:  

   

 

 

 

Po stlačení tlačidla Tlačiť sa zobrazí nové okno obsahujúce mapu pripravenú pre tlač podľa 

užívateľských nastavení.  
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INFORMÁCIE O PROJEKTE 

Po stlačení tlačidla O projekte na navigačnej lište sa zobrazí nové okno obsahujúce základné 

informácie o projekte.  
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3.4.2 Popis mapových služieb 
 
Pre Projekt „Výskum zraniteľnosti podzemných vôd pre manažment trvalo udržateľného využívania 

podzemných vôd v BSK“, ITMS kód projektu 26240220059, boli vytvorené 4 mapové služby: 

1. Topografický podklad 

2. Senzitivita územia voči antropogénnemu znečisteniu podzemných vôd 

3. Environmentálne hazardy – potenciálne zdroje kontaminácie podzemných vôd 

4. Environmentálne riziká pre kvalitu podzemných vôd 

 

1. Topografický podklad 

Mapová služba obsahuje podkladové vrstvy základnej mapy v mierke 1 : 50 000, ktoré vhodne 

dopĺňajú tematické mapové služby 2, 3 a 4. Patria sem: 

Obce – popis – popisná vrstva s názvami obcí (Annotation) 

Kóty – popis – popisná vrstva s názvami a nadmorskou výškou vybraných kót (Annotation) 

Vodná plocha – popis – popisná vrstva s názvami vybraných vodných plôch (Annotation) 

Vodný tok – popis – popisná vrstva s názvami vybraných vodných tokov (Annotation) 

Výšková kóta – bodová vrstva vybraných výškových kót (Point) 

Hranica BSK – polygónová vrstva hranice BSK (Polygon) 

Ropovody a produktovody – líniová vrstva ropovodov a produktovodov (Polyline) 

Cestné komunikácie – líniová vrstva cestných komunikácií (Polyline) 

Železnica – líniová vrstva železničných komunikácií (Polyline) 

Zastavaná plocha – polygónová vrstva sídelnej zástavby (Polygon) 

Vodná plocha – polygónová vrstva vodných plôch (Polygon) 

Plocha vodného toku – polygónová vrstva plôch širokých vodných tokov (Polygon) 

Vodný tok – líniová vrstva vodných tokov (Polyline) 

Štátna hranica – líniová vrstva štátnej hranice SR (Polyline) 

Čiara výškopisu – líniová vrstva vybraných vrstevníc a prírodných zrázov (Polyline) 

Tieň reliéfu – rastrová vrstva tieňovaného reliéfu (Hillshade) odvodená z aktuálneho digitálneho 

modelu reliéfu (Raster) 
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2. Senzitivita územia voči antropogénnemu znečisteniu podzemných vôd 

Mapová služba obsahuje tematické vrstvy mapy senzitivity územia voči antropogénnemu znečisteniu 

podzemných vôd. Patria sem: 

Krasový ponor – bodová vrstva krasových ponorov (Point) 

Senzitivita územia – rastrová vrstva zobrazujúca stupeň senzitivity územia (Raster) 
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3. Environmentálne hazardy – potenciálne zdroje kontaminácie podzemných vôd 

Mapová služba obsahuje tematické vrstvy mapy environmentálnych hazardov – potenciálnych 

zdrojov kontaminácie podzemných vôd. Patria sem: 

Skládky – bodová vrstva skládok zobrazujúca stupeň ich environmentálneho hazardu (Point) 

Existujúce environmentálne záťaže – bodová vrstva existujúcich environmentálnych záťaží 

zobrazujúca stupeň ich environmentálneho hazardu (Point) 

Ropovody a produktovody – líniová vrstva ropovodov a produktovodov zobrazujúca stupeň ich 

environmentálneho hazardu (Polyline) 

Cestné komunikácie – líniová vrstva cestných komunikácií zobrazujúca stupeň ich environmentálneho 

hazardu (Polyline) 

Železnica – líniová vrstva železničných komunikácií zobrazujúca stupeň ich environmentálneho 

hazardu (Polyline) 

Plošné environmentálne záťaže – polygónová vrstva plošných environmentálnych záťaží zobrazujúca 

stupeň ich environmentálneho hazardu (Polyline) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Environmentálne riziká pre kvalitu podzemných vôd 

Obsahuje tematické vrstvy mapy environmentálnych rizík pre kvalitu podzemných vôd. Patria sem: 

Skládky – bodová vrstva skládok zobrazujúca stupeň senzitivity (Point) 

Existujúce environmentálne záťaže – bodová vrstva existujúcich environmentálnych záťaží 

zobrazujúca stupeň senzitivity (Point) 
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Stupeň environmentálneho rizika – rastrová vrstva zobrazujúca stupeň environmentálneho rizika 

územia (Raster) 
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