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STUPEŇ SKRASOVATENIA HORNINOVÉHO PROSTREDIA
SEVERNÉHO OKRAJA SILICKEJ PLANINY NA ZÁKLADE
ANALÝZY VÝTOKOVÝCH ČIAR
DEGREE OF ROCK KARSTIFICATION ON THE NORTHERN RIM OF THE SILICKÁ PLATEAU:
DERIVED FROM RECESSION CURVE ANALYSES
Pet e r Ma lík, M iloš Gregor, Radovan Černá k, Frant išek Bott lik, Barbo ra Šutarová,
M iros lav Ot ru ba
ABSTRACT
Silická Plateau Middle Triassic carbonates are drained on the northern rim in the Slovak Karst by three
karstic springs SE of Krásnohorská Dlhá Lúka municipality. These three springs were previously
gauged by the Slovak Hydrometeorological Institute; and named; Buzgó (catalogue No. 1862), Pod
kameňolomom (No. 1861) and Pod kapličkou (No. 1863). Groundwater drainage is from the narrow
800 m limestone block sloping to the Čremošná Brook level; while neighbouring slopes are
impermeable Lower Triassic shales. The Krásnohorská Cave developed here and drains its underground
stream into the Buzgó karst spring. The degree of rock karstification and the groundwater sensitivity to
potential contamination were derived by recession curve analysis of the Buzgó and Pod kameňolomom
springs. Turbulent flow components (sub-regimes) provide the main mechanism of groundwater runoff;
with laminar flow components mathematically described by exponential equations and linked to
groundwater circulation in phreatic zone fissures being less significant. This overall groundwater runoff
domination by turbulent flow components is typical of strongly developed karst with large open
tectonic faults and karst channels, and it is responsible for high groundwater sensitivity to potential
contamination in the limestone aquifer.
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ÚVOD
Na severnom úpätí Silickej planiny (Slovenský kras)
sa juhovýchodne od obce Krásnohorská Dlhá Lúka
nachádza poklesnutá kryha strednotriasových karbonátov (obr. 1), ktorá je na úseku cca 800 m v priamom
kontakte s kvartérnymi aluviálnymi náplavmi a tvorí tak
prirodzenú eróznu bázu pre odvodňovanie krasových

podzemných vôd severnej časti Silickej planiny.
Nachádza sa tu aj známa Krásnohorská jaskyňa, ktorá je
výverovou fluviokrasovou jaskyňou s aktívnym vodným
tokom, pričom v súčasnosti zameraná dĺžka jaskyne je
1550 m (Roda, 1964; Skřivánek, 1965; Erdös, 1995;
Stankovič, Cílek eds., 2005).
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ZÁKLADNÁ HYDROGEOLOGICKÁ
CHARAKTERISTIKA VÝVEROV
PODZEMNÝCH VÔD V SKÚMANEJ OBLASTI
Krásnohorská jaskyňa sa vytvorila v strednotriasových
sivých
gutensteinských
dolomitoch,
podradne gutensteinských vápencoch, zadné časti
vo svetlosivých steinalmských vápencoch (obr. 1).
V susedných východnejších i západnejších častiach
severného svahu Silickej planiny siaha regionálny
hydrogeologický izolátor tvorený spodnotriasovými
sinskými vrstvami vysoko nad alúvium toku Čremošná.
Takáto geologicko-geomorfologická situácia zároveň
predestinuje výstup vôd krasového prameňa Buzgó, ale
aj ďalších dvoch menších krasovo-puklinových
prameňov vyvierajúcich v tejto oblasti: prameňov Pri
kapličke a Pod kameňolomom (Malík et al., 2011).
V blízkosti prameňa Pod kameňolomom sa tiež
nachádza občasný prameň, ktorý je aktívny iba počas
mimoriadne vysokých vodných stavov.
Cieľom tohto príspevku je kvantitatívne charakterizovať vývery podzemných vôd v uvedených troch
prameňoch. Tvorbu chemického zloženia podzemných
vôd v horninovom prostredí s krasovo-puklinovým
typom priepustnosti detailne opísala Fľaková (1998,
2002), kvalitatívne vlastnosti krasovo-puklinových vôd
v oblasti Silickej planiny opisuje Haviarová et al. (2010)
pre oblasť jaskyne Domica a Haviarová et al. (2011) pre
bližšie sa nachádzajúcu jaskyňu Milada pri Silickej
Brezovej. Priamo v oblasti Krásnohorskej Dlhej Lúky
hodnotili chemické zloženie podzemných vôd
Haviarová et al. (2012) a v rámci svojej diplomovej
práce aj M. Otruba (2014).
Najvýznamnejším z troch hodnotených krasových
a krasovo-puklinových prameňov je krasový prameň
Buzgó, ktorý je zároveň prvým objavením sa
významného, celoročne aktívneho podzemného toku
pretekajúceho Krásnohorskou jaskyňou. Výdatnosť
a teplota vody tohto prameňa sú dlhodobo, už od
novembra 1957 (začiatok hydrologického roka 1958),
pozorované
Slovenským
hydrometeorologickým
ústavom (SHMÚ) pod katalógovým číslom 1862.
Pozorovania boli nakrátko prerušené v období rokov
1966 – 1967, 1978 – 1982 a 2009 – 2010. Spolu
s obnovením pozorovaní v roku 1983 bol týždenný
interval pozorovaní nahradený dennou frekvenciou.
V niektorých prácach sa zvykne uvádzať pod názvom
„krasová vyvieračka Buzgó“, v zmysle hydrogeologického slovníka (Hanzel et al., 1998) je však
vyvieračkou „miesto, kde ponorný tok opúšťa
podzemné priestory a vyteká opäť na zemský povrch“.
Aj keď bolo stopovacími skúškami overené prepojenie
dvoch občasných ponorov s prameňom Buzgó (pozri
v ďalšom texte), na príslušnej časti Silickej planiny
nenachádzame stály ponorný tok a v hydrogeologickom
ponímaní nemôžeme Buzgó označovať ako vyvieračku.
Približne 200 m východným smerom od prameňa Buzgó
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sa nachádza prameň Pod kameňolomom (SHMÚ
č. 1861; týždenné pozorovania v období rokov 1968 –
1992) a cca 100 m západne vyviera spod sakrálneho
miesta prameň Pri kaplnke (SHMÚ č. 1863; týždenné
pozorovania v období rokov 1957 – 1965; SHMÚ však
eviduje tento prameň pod nespisovným názvom „Pod
kapličkou“).
Orvan (1999) považuje odtok vôd z krasového
prameňa Buzgó za sústredený – voda je vyvádzaná na
povrch väčšinou jaskynnými chodbami a nie sú
podmienky na jej výraznejší rozptyl do okolitého
prostredia alebo do pokryvných útvarov. V zmysle
rozčlenenia Slovenského krasu na štyri významné
hydrogeologické štruktúry sensu Šuba (1973) patria
všetky tri vyššie uvedené pramene do silickoturnianskej hydrogeologickej štruktúry. Orvan (2006)
a Kilík (2010) ich potom v zmysle detailnejšieho
členenia priraďujú k hydrogeologickej štruktúre
Horného vrchu. Krasovým prameňom Buzgó pri
Krásnohorskej Dlhej Lúke sa zaoberal Orvan aj vo
svojich skorších prácach (1979, 1980). Neďaleko tohto
prameňa sa tiež nachádza hydrogeologický vrt RHV-4
(Orvan, Vrábľová, 1986), využívaný ako zdroj pre
hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.
Neskorší návrh ochranných pásiem tohto zdroja
(Bachňák, 2003) však Tometz a Prekopová (2009)
hodnotili ako predimenzovaný, pretože sa nepreukázala
priama súvislosť jednotlivých povrchových krasových
javov s podzemnou vodou zachytenou týmto vrtom,
resp. jej priamy vzťah s krasovým prameňom Buzgó.
Otázka infiltračnej oblasti prameňa Buzgó, resp. vôd
pretekajúcich Krásnohorskou jaskyňou bola skúmaná
dvoma pozitívnymi stopovacími skúškami. Prvú
stopovaciu skúšku opisuje vo svojej práci Roda (1967) –
v roku 1967 sa pri orientačnom farbení vôd v ponore
Rakaťa táto po 25 hodinách objavila v Krásnohorskej
jaskyni. Druhú stopovaciu skúšku, pomocou ktorej sa
podarilo dokumentovať prepojenie Krásnohorskej
jaskyne s ponorom pri studni Žedem, opisujú Roda et al.
(1986). O neúspešnej stopovacej skúške v studni
Žedem, zameranej na rozlíšenie „vodozbernej oblasti“
prameňa Buzgó a Vápennej „vyvieračky“ podáva
správu J. Ščuka (Stankovič, Cílek eds., 2005).
METODIKA PRÁCE
Predmetom hodnotenia tejto práce boli kvantitatívne
parametre (výdatnosť a teplota vyvierajúcej vody) troch
prirodzených výverov podzemnej vody v oblasti obce
Krásnohorská Dlhá Lúka: prameňov Buzgó, Pod
kameňolomom a Pri kaplnke / Pod kapličkou, ktoré boli
dlhodobo sledované Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Vykonali sme základnú analýzu
časových radov týchto parametrov a skúmali ich
vzájomný vzťah. V prípade výdatnosti sme sa tiež
sústredili na analýzu výtokových čiar v zmysle
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Obr. 1 Geologické pomery okolia Krásnohorskej Dlhej Lúky (podľa Mello et al., 1996)
Fig. 1 Geological settings in the vicinity of Krásnohorská Dlhá Lúka (according to Mello et al., 1996)

na Slovensku postupne vyvíjanej metodiky (Kullman,
Petráš, 1979; Kullman, 1983; Kullman, 1990; Kullman,
2000; Malík, 2005; Malík, 2007; Malík, Vojtková,
2012). Cieľom tejto analýzy je separácia jednotlivých
zložiek odtoku z prameňov na viacero častí. Základnou
zložkou je tu zväčša tá časť odtoku, ktorá pochádza
z obehu podzemnej vody v sieti málo roztvorených
puklín. Táto je charakterizovaná exponenciálnym
tvarom výtokovej čiary s najmenšími hodnotami
parametra vyprázdňovania α. Prúdenie podzemnej vody
vo väčších puklinách, ak si zachováva laminárny
charakter, je taktiež charakterizované exponenciálnym
tvarom výtokovej čiary, avšak väčšími hodnotami
parametra vyprázdňovania α. Kullman (1990) uvádza
možnosť súčasnej existencie až troch takýchto
laminárnych subrežimov – zložiek odtoku – v celkovom
odtoku z prameňa, opísanom výtokovou čiarou. Ich
vzájomná superpozícia tak mení (zakrivuje) pôvodne
priamkový tvar základného subrežimu v semilogaritmickom zobrazení a pri analýze ich musíme postupne
od seba abstrahovať. V krasových prameňoch sa tiež
stretávame s prudkými prejavmi nárastu i poklesu
výdatnosti, ktoré sa pri vynesení na normálnom grafe
prejavujú ako priamkové úseky výtokovej čiary.
Kullman (1983) ich charakterizuje ako turbulentné
subrežimy. Sú viazané na (turbulentné) odtekanie vody
z naplnených krasových kanálov. V závislosti na
geometrickom
usporiadaní
krasových
kanálov
v kolektorských horninách môže v prípade rozličných
prameňov jestvovať jeden alebo taktiež súčasne viacero
turbulentných subrežimov charakterizovaných rozličnými hodnotami parametra vyprázdňovania β. Na
základe prítomnosti a počtu jednotlivých typov

subrežimov a hodnôt ich parametrov vyprázdňovania α,
resp. β je možné charakterizovať stupeň skrasovatenia
horninového masívu (Kullman, 1990; Kullman, 2000;
Malík, Vojtková, 2012) alebo hodnotiť stupeň
senzitivity krasového zvodnenca voči potenciálne sa
šíriacej kontaminácii (Kullman, 2000; Malík, 2005,
2007).
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Prameň Buzgó, resp. podzemný vodný tok
vytekajúci z Krásnohorskej jaskyne, vykazuje podľa
dlhodobého pozorovania SHMÚ vysokú variabilitu
odtoku. Maximálna pozorovaná hodnota výdatnosti
prameňa bola dokumentovaná o veľkosti 1356 l·s-1
(tab. 1). Naopak, minimálna pozorovaná hodnota
výdatnosti bola 5,3 l·s-1 – tieto hodnoty naznačujú, že
prameň odvodňuje intenzívne skrasovatené horninové
prostredie, ktoré umožňuje rýchlo evakuovať veľké
množstvá infiltrovaných vôd. Priemerná hodnota
výdatnosti prameňa Buzgó za pozorované obdobie
hydrologických rokov 1958 – 2009 bola zistená
o veľkosti 56 l·s-1. Najvyššie hodnoty výdatností bývajú
obyčajne dosahované v jarných mesiacoch počas
topenia snehu (marec – máj). Známe sú aj prípady
rýchleho zvýšenia výdatnosti prameňa počas letných
mesiacov v čase intenzívnych zrážok. Nízke hodnoty
výdatností sa zvyknú vyskytovať v mesiacoch júl až
január, kedy je veľkosť úhrnov efektívnych zrážok
významne znižovaná procesmi evapotranspirácie, resp.
v zimnom období akumuláciou v snehovej pokrývke.
Vysoká variabilita, podobne ako v prípade výdatností,
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Tab. 1 Výsledky kvantitatívneho monitorovania 3 krasových a krasovo-puklinových prameňov vyvierajúcich
v oblasti Krásnohorskej Dlhej Lúky Slovenským hydrometeorologickým ústavom v predchádzajúcom období
Tab. 1 Results of 3 karstic and fissure-karstic springs in the vicinity of the Krásnohorská Dlhá Lúka taken
from prior Slovak Hydrometeorological Institute quantitative
Prameň

Buzgó

Pod kameňolomom

Pod kapličkou

1862

1861

1863

Obdobie pozorovaní

1957 – 2012*

1967 – 1992

1957 – 1965**

Qmin (l·s-1)
minimálna výdatnosť
(minimal discharge)

5,30

0,00

0,10

Qpriem (l·s-1)
priemerná výdatnosť
(average discharge)

55,96

8,60

_

Qmax (l·s-1)
maximálna výdatnosť
(maximal discharge)

1 355,79

88,00

6,50

σQ (l·s-1)
smerodajná odchýlka
(standard deviation)

88,10

8,87

_

tmin (˚C)
minimálna teplota vody
(minimal water temperature)

7,6

7,0

_

tpriem (˚C)
priemerná teplota vody
(average water temperature)

9,3

8,8

_

tmax (˚C)
maximálna teplota vody
(maximal water temperature)

12,2

9,7

_

σt (°C)
smerodajná odchýlka
(standard deviation)

0,4

0,3

_

Q300 (l·s-1)
výdatnosť s 82 % pravdepodobnosťou
zabezpečenia, 300-denná voda
(discharges of 82 % overstepping of statistical
securing, 300-days)

13,60

1,63

_

Q330 (l·s-1)
výdatnosť s 90 % pravdepodobnosťou
zabezpečenia, 330-denná voda
(discharges of 90 % overstepping of statistical
securing, 330-days)

10,58

1,18

_

Katalógové číslo SHMÚ

Vysvetlivky: * prerušené pozorovanie v období od novembra 1965 do októbra 1967, od novembra 1978
do októbra 1982 a od novembra 2009 do októbra 2010; ** údaje uvádzané v práci Hanzel et al. (1975)
Explanations: * gauging interrupted in the following periods: November 1965 – October 19; November 1978
– October 1982 and November 2009 – October 2010; ** data published by Hanzel et al. (1975)

bola zistená aj pre veľkosti teploty vôd prameňa Buzgó.
Jej najvyššia dokumentovaná hodnota bola 12,2 °C,
najnižšia 7,6 °C, pričom veľkosť priemernej hodnoty
teploty vyvierajúcich vôd je 9,3 °C (tab. 1). Priebeh
priemerných teplôt vôd v jednotlivých mesiacoch
(Malík et al., 2011) ukazuje, že vyššie hodnoty sú

dosahované v jarných a letných mesiacoch a teplota vôd
sa v jesenných a zimných mesiacoch mierne znižuje.
Ďalšími dvoma prameňmi, nachádzajúcimi sa
v oblasti Krásnohorskej Dlhej Lúky sa v dôsledku ich
menšej výdatnosti v porovnaní s prameňom Buzgó
nezaoberalo až toľko prác – v poslednom čase im bola

PODZEMNÁ VODA, 20(2), 2014, 128 – 141
venovaná pozornosť v rámci zostavovania diplomovej
práce M. Otrubu (Otruba, 2014). Výdatnosť krasovopuklinového prameňa Pod kameňolomom (pozorovaného SHMÚ pod katalógovým číslom 1861) sa na
základe výsledkov týždenných pozorovaní na
Thomsonovom priepade v období hydrologických rokov
1968 – 1992 pohybovala okolo priemernej hodnoty 8,60
l·s-1 (tab. 1), pričom v niektorých obdobiach klesala až
k nule, v obdobiach vysokej vodnosti dosahovala
maximálna výdatnosť prameňa až 88 l·s-1 a smerodajná
odchýlka hodnôt výdatnosti bola 8,87 l·s-1 (tab. 1). Pri
porovnaní s približne desaťnásobne väčšou výdatnosťou
prameňa Buzgó je hodnota smerodajnej odchýlky
výdatnosti desaťnásobne nižšia, a oba spomínané
pramene vykazujú pomerne nestály režim výdatnosti.
Priemerná teplota vody prameňa Pod kameňolomom je
však o 0,5 °C nižšia a aj jej celkový rozsah (2,7 °C od
7,0 do 9,7 °C) je o polovicu nižší než rozsah teplôt
prameňa Buzgó (4,6 °C od 7,6 do 12,2 °C), hoci
veľkosti ich smerodajných odchýlok sú si navzájom
podobné (0,3 resp. 0,4 °C – tab. 1).
Výdatnosti prameňa Pri kaplnke / Pod kapličkou
(pozorovania SHMÚ pod katalógovým číslom 1863) by
mali byť v databáze vyššie zmienenej inštitúcie
k dispozícii pre hydrologické roky 1958 – 1965, dodnes
však nemajú digitálnu podobu a opierať sa môžeme len
o veľkosť maximálnej a minimálnej výdatnosti, ktorú vo
svojej práci o hydrogeologických pomeroch na
mapovom liste mierky 1 : 200 000, list 35 Košice
uvádzajú Hanzel et al. (1975). Celkový rozsah
výdatnosti by sa tu teda mal pohybovať od 0,10 do
6,50 l·s-1 (tab. 1), rozsah teplôt nebol vo vyššie
zmienenej práci uvádzaný. Dodnes však na prameni
existujú zvyšky Thomsonovho priepadu, ktorý pred
piatimi dekádami slúžil na jeho pozorovanie. Azda by
stálo za úvahu obnoviť pozorovania aj na oboch
menších zdrojoch podzemnej vody v tejto oblasti, najmä
ak vyššie uvedené výsledky naznačujú ich možnú
spojitosť s dominujúcou krasovým prameňom Buzgó.
Zaujímavé je porovnanie priebehu výdatností
a teplôt vody prameňov Buzgó a Pod kameňolom počas
obdobia, kedy boli oba pramene súčasne pozorované
(obr. 2 a 3). Jedná sa o hydrologické roky 1968 až 1992,
pričom od novembra 1978 do októbra 1982 (obdobie
štyroch hydrologických rokov; 1979 – 1982) bolo
pozorovanie na väčšom prameni Buzgó prerušené. Od
novembra 1982 bolo toto pozorovanie obnovené
v hustejšom dennom cykle, avšak počas ďalších
desiatich hydrologických rokov prebiehali pozorovania
na prameni Pod kameňolomom len s týždenných
intervalom. Z tohto dôvodu sme aj pre prameň Buzgó
museli abstrahovať len odpovedajúce údaje (merania
výdatnosti s týždenným krokom, t.j. každú stredu).
Týždenne pozorovaná výdatnosť prameňa Buzgó sa
v tomto spoločne pozorovanom období (hydrologické
roky 1968 až 1992, s výnimkou nepozorovanej periódy
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1979 – 1982) pohybovala od 5,30 do 983 l·s-1 s priemernou hodnotou 54,45 l·s-1 a hodnotou mediánu
hodnôt 25,3 l·s-1; smerodajná odchýlka hodnôt výdatnosti bola 92,18 l·s-1. Pre to isté obdobie bola
smerodajná odchýlka hodnôt výdatnosti prameňa Pod
kameňolomom 8,87 l·s-1, jej priemer bol 8,60 l·s-1
a medián 5,22 l·s-1. Hodnoty výdatnosti prameňa Pod
kameňolomom kolísali v tomto období od 0 do 88 l·s-1.
Možno konštatovať, že uvedené hodnoty sú aj veľmi
podobné hodnotám získaným z prameňa Buzgó za celé
pozorované obdobie (tab. 1) hydrologických rokov 1958
– 2012. Vzájomná korelácia hodnôt výdatnosti je
charakterizovaná veľkosťou koeficienta korelácie 0,80.
Aj z obr. 2 je vidno, že priebeh výdatností oboch
výverov podzemnej vody v čase je veľmi podobný, bez
vzájomných časových posunov v reakcii na infiltračné
impulzy ktoré oba pramene zaznamenávajú prudkou
reakciou zvýšenej výdatnosti. Vzájomné prepojenie
oboch prameňov bolo napokon dokázané i stopovacou
skúškou z roku 1967 (Roda, 1967), kedy sa stopovač
aplikovaný v ponore z oblasti Rakaťa objavil okrem
prameňa Buzgó s oneskorením 6 až 10 hodín aj
v prameni Pod kameňolomom. Rozdiel medzi nimi je
len v celkovej veľkosti výdatnosti – prameň Buzgó je
rádovo väčším výverom. Z tohto dôvodu bola pri
spoločnom zobrazovaní ich výdatnosti zvolená
logaritmická mierka.
Napriek veľmi podobným prejavom energetického
prenosu infiltračných impulzov na výdatnosť prameňov
Buzgó a Pod kameňolomom musíme konštatovať opak
pri vzájomnom porovnaní priebehu teplôt vody (obr. 3).
Z dôvodu prehľadnosti bolo – podobne ako v prípade
obr. 2 – celé pozorované obdobie rozdelené na grafické
znázornenie päťročných období na obr. a) až d).
V rámci celého pozorovaného obdobia bol zistený
rozkyv teplôt vody prameňa Buzgó v rozmedzí 7,6 až
11,0 °C (Δt 3,4 °C), kým teplota vody prameňa Pod
kameňolomom kolísala od 7,0 do 9,7 °C (Δt 2,7 °C).
Priemerné hodnoty teploty vyvierajúcej vody boli vyššie
v prameni Buzgó (9,2 °C), v prameni Pod kameňolomom boli o 0,4 °C nižšie (8,8 °C). Rovnaké hodnoty
ako aritmetické priemery mali aj mediány teplôt vody
(9,2 resp. 8,8 °C), veľkosť smerodajných odchýlok
0,35 °C (prameň Buzgó) a 0,32 °C (Pod kameňolomom)
však svedčí o veľmi podobnej variabilite hodnôt teploty
vody. Problematickým sa však javí ich vzájomný vzťah.
Z obr. 3 vyplýva že niekedy bol priebeh teplôt vody
v oboch prameňoch zhodný (napr. spoločný pokles
v jarnom období 1968 na obr. 3a, jesenné a zimné
obdobie 1989/1990 na obr. 3d). V inom období došlo
k poklesu teploty vody prameňa Pod kameňolomom
kým teplota vody prameňa Buzgó ostávala stabilná (jar
1969 na obr. 3a; jar 1986 na obr. 3c) alebo ostávala
stabilná teplota vody prameňa Pod kameňolomom
a teplota vody prameňa Buzgó sa zvyšovala (leto 1976
na obr. 3b).
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Porovnanie priemerných rozdielov medzi teplou
vody prameňa Buzgó a prameňa Pod kameňolomom
v jednotlivých
kalendárnych
mesiacoch
celého
pozorovaného obdobia (1968 – 1992) je znázornené na
obr. 4. Vyplýva z neho, že priemerný rozdiel teplôt
vody v celom spoločne pozorovanom období 1968 až
1992 v jednotlivých mesiacoch sa pohyboval
v rozmedzí 0,30 až 0,53 °C („teplejší“ bol prameň
Buzgó), avšak pri pohľade na rozdielne priebehy teplôt
vody na obr. 3a až 3d musíme konštatovať, že uvedený
výsledok len štatistickým priemerovaním stiera
nerovnomerné časové priebehy teplôt vody v oboch
prameňoch. Vzájomný súvis, resp. skôr nesúvis teplôt
vody za celé spoločne pozorované obdobie môže byť
vyjadrený koeficientom korelácie 0,57. Obzvlášť nízka
hodnota koeficienta korelácie (0,29) bol zistená pre
obdobie hydrologických rokov 1968 až 1978, avšak ani
pri analýze jednotlivých niekoľkoročných časových
periód sme nemohli dospieť k jednoznačnejšiemu
vzťahu.
Uvedené si vysvetľujeme spôsobom pozorovania,
resp. zápisu hodnôt, ktoré sa zjavne zmenilo v januári
1990 (obr. 3d; zmena pozorovateľa?). Pre obdobie
hydrologických rokov 1991 a 1992 potom na obr. 3d
vidíme oveľa pestrejší chod hodnôt teplôt vody, pričom
v júni 1991 bola prvý raz za pozorované obdobie
zaznamenaná v prameni Pod kameňolomom teplejšia
voda než v prameni Buzgó (o cca 1,5 °C). Celkove sú
oba časové priebehy teplôt podzemnej vody pre toto
obdobie korelovateľnejšie (koeficient korelácie 0,67).
Z obr. 4 vyplýva rozdielnosť v teplotnom režime oboch
prameňov zistená pre toto obdobie (1991 – 1992):
zvyčajný rozdiel teplôt medzi prameňom Buzgó a Pod
kameňolomom postupne narastá od leta a jeseň z cca
0,2 °C na 0,8 °C počas zimy (teplejšia voda v prameni
Buzgó). V období po jarnom topení snehu sa však
teplota vôd rýchlejšie zvyšuje v prameni Pod
kameňolomom pričom sa teplotný rozdiel postupne
stiera (apríl a máj; 5. a 6. mesiac na obr. 4) až napokon
je v júni voda v prameni Pod kameňolomom teplejšia.
Toto by azda mohlo byť spôsobené rýchlejším
vytláčaním starších vôd akumulovaných v infiltračnej
oblasti cez výver Pod kameňolomom. Voda v prameni
Buzgó reaguje pomalšie, avšak už v priebehu júla sa
režim dostáva do obvyklého rozdielu s mierne teplejšou
hodnotou oproti výveru Pod kameňolomom. Pri
pohľade na pravú časť obr. 3d (roky 1991 až 1992) by
sme však do tejto schéme mohli doplniť oveľa viac
individuálnych
režimových
rozdielností.
Iným
vysvetlením by mohlo byť tiež dotekanie vody do
prameňov zo zdrojov, ktoré sú aktívne len občasne,
počas určitých hydrologických situácií – zväčša
vysokých vodných stavov (Annex-to-drain-systems;
Mangin, 1994; Bakalowicz, 2005). V prípade prameňa
Buzgó je jeho infiltračná oblasť väčšia a vyššia teplota
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vody dokumentuje jej dlhší obeh v podzemí. Prameň
Pod kameňolomom má podľa výsledku stopovacej
skúšky (Roda, 1967) súvis s prívodnými cestami
prameňa Buzgó, jeho nižšia teplota a menšia výdatnosť
však naznačuje limitujúce prívodné cesty resp. menšiu
infiltračnú oblasť s kratším obehom. Je tu tiež možnosť,
že do prameňa Pod kameňolomom sú okrem hlavnej
vetvy privádzané aj vody z inej časti úbočia Silickej
planiny, ktorá môže byť bližšie k prameňu (plytšie pod
povrchom planiny), s ktorou vody prameňa aktívnejšie
komunikujú.
V období hydrologických rokov 1991 a 1992 bola
zistená priemerná hodnota teploty vody prameňa Buzgó
o veľkosti 8,8 °C, so zhodnou hodnotou mediánu. Jej
minimálna hodnota bola 7,6 °C, maximum malo
veľkosť 9,7 °C (Δt 2,1 °C, smerodajná odchýlka
0,62 °C). Pre prameň Pod kameňolomom sa teplota
vody pohybovala od 7,0 do 9,7 °C (Δt 2,7 °C,
smerodajná odchýlka 0,63 °C), s mediánom o veľkosti
8,5 °C a priemerom 8,4 °C. Rozdiel medzi jednotlivými
meraniami teploty vody na týchto dvoch prameňoch sa
pohyboval od -1,6 °C po 1,0 °C (o toľko bola teplejšia
voda v prameni Buzgó), priemerná hodnota všetkých
rozdielov bola 0,34 °C, čo je v súlade s hodnotou
rozdielu priemerov z tab. 1 (0,5 °C). Pre oba pramene
boli však teploty vody zaznamenané v hydrologických
rokoch 1991 a 1992 oveľa variabilnejšie (σtvody bola
o 0,27 resp. 0,30 °C vyššia než pre celé pozorované
obdobie) i keď maximálna teplota vody prameňa Buzgó
o 1,6 °C zaostala za celkovým maximom. Štatistické
rozpätie teplôt vody prameňa Pod kameňolomom pre
roky 1991–1992 sa napr. zhodovalo s hodnotou pre celé
obdobie, avšak zaznamenané zmeny teploty boli oveľa
intenzívnejšie, čo sa prejavilo vo vyššej hodnote
smerodajnej odchýlky. Celkove však boli vyvierajúce
vody v prameni Buzgó v období 1991 – 1992 priemerne
o 0,46 ° chladnejšie a v prameni Pod kameňolomom
o 0,33 °C chladnejšie v porovnaní s celým obdobím
(1968 – 1992) a o 0,14 °C bola menšia aj hodnota ich
vzájomného rozdielu.
V ďalších krokoch by bolo vhodné spoločne
analyzovať časový priebeh výdatností a teplôt prameňov
1862 Buzgó a 1861 Pod kameňolomom aj s priebehom
zrážok, resp. efektívnych zrážok a topenia snehu. Je
škoda, že od novembra 1992 už pozorovania výdatnosti
a teploty vody na prameni Pod kameňolomom
nepokračovali. Toto zároveň predstavuje výzvu pre
nové projekty pozorovaní, pretože na Slovensku je len
málo podobných lokalít, kde by bolo možné sledovať tri
vzájomne si veľmi blízke prirodzené vývery podzemnej
vody, privádzajúce podzemnú vodu z jednej veľkej
(azda spoločnej, vzájomne prepojenej) hydrogeologickej štruktúry s krasovo-puklinovým typom
priepustnosti.
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Obr. 2 Porovnanie priebehu výdatností prameňov Buzgó a Pod kameňolomom (výdatnosť v l·s-1)
Fig. 2 Comparison of discharge time changes at Buzgó and Pod kameňolomom springs (discharge in L·s-1)
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Obr. 3 Porovnanie priebehu teplôt vody prameňov Buzgó a Pod kameňolomom (hodnoty v °C)
Fig. 3 Comparison of water temperature time changes at Buzgó and Pod kameňolomom springs (values in °C)
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Obr. 4 Porovnanie priemerných rozdielov medzi teplou vody
prameňa Buzgó a prameňa Pod kameňolomom v jednotlivých
kalendárnych mesiacoch celého pozorovaného obdobia (1968
– 1992) a obdobia hydrologických rokov 1991 – 1992 (v °C)
Fig. 4 Comparison of average water temperature differences in
Buzgó and Pod kameňolomom springs in individual months
during the 1968–1992 observation period; and in 1991/92
(values in °C)

Analýza výtokových čiar
Dobrým indikátorom typu hydrologického režimu
a hydraulického obehového mechanizmu podzemných
vôd je analýza výtokových čiar prameňa (Kullman,
1990, 2000). Analýzami výtokových čiar prameňa
Buzgó sa postupne zaoberalo viacerou autorov
(Kullman, Petráš, 1979; Gregor in Malík et al., 2011;
Otruba, 2014). Výsledky jednotlivých analýz sú
znázornené v tab. 2.
Kullman a Petráš (1979) identifikovali v prípade
prameňa Buzgó na základe analýzy celkove piatich
výtokových čiar dva laminárne subrežimy – pre prvý
z nich (laminárny) sa hodnota koeficienta vyprázdňovania α1 pohybovala od 0,0118 do 0,0135, pre druhý
laminárny
režim
bola
hodnota
koeficienta
vyprázdňovania α2 od 0,0965 do 0,1549 (tab. 2).
V období vypracovania tejto analýzy však metodika
hodnotenia turbulentného subrežimu nebola známa,
vypracovaná bola až o štyri roky neskôr (Kullman,
1983).
M. Gregor (in Malík et al., 2011) našiel
v odtokovom režime prameňa Buzgó celkove 3
subrežimy odtoku. Dva subrežimy boli charakterizované
exponenciálnou výtokovou funkciou (laminárny
subrežim), a jeden subrežim bolo možné opísať
lineárnou výtokovou funkciou, typickou pre turbulentný
spôsob odtoku. Prvý laminárny subrežim tu bol
definovaný počiatočnou výdatnosťou Q01 s hodnotou
40 l·s-1 a koeficientom vyprázdňovania α o veľkosti
1·10-2 D-1. Tento subrežim tvorí minoritnú časť odtoku
z horninového prostredia a odvodňuje hustú sieť
otvorených drobných puklín (Kullman, 1990). Druhý
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laminárny – odtokovo výraznejší subrežim – je
definovaný počiatočnou výdatnosťou Q02 200 l·s-1
a koeficientom vyprázdňovania α s hodnotou 1·10-1 D-1.
Podľa Kullmana (1990) druhý subrežim výtokovej čiary
odvodňuje sieť väčších neskrasovatených a skrasovatených puklín. Posledný a najvýraznejší odtokový
subrežim bol turbulentný: definovaný je počiatočnou
výdatnosťou Q04 700 l·s-1 (tab. 2) a evakuačným
koeficientom β01 dosahujúcom veľkosť 1,2·10-1 D-1.
Podľa charakteru poklesového priebehu výdatností
v rámci tohto subrežimu odvodňuje tá časť vôd, ktorá sa
na ňom zúčastňuje, veľkú otvorenú skrasovatenú
poruchu so značným priestorovým dosahom.
M. Otruba (2014) použil na analýzu výtokových
čiar prameňa Buzgó program Hydrooffice (Gregor,
2008). Manuálnou metódou tu vyhodnotil 97
výtokových čiar. Z priemerných hodnôt počiatočných
výdatností (Q) a indexov vyprázdňovania (α, β)
vypočítaných zo všetkých 97 čiar analyzovaných M.
Otrubom bola pre prameň Buzgó zostavená výtoková
rovnicu v tvare:
Qt = 136 · e-0,04t + 99 · (1 – 0,12 t) +
106 · (1 – 0,29) + 81 · (1 – 0,52 t)

(1)

V tab. 2 sú výsledky priemerných hodnôt
koeficientov vyprázdňovania hodnotené ako prvá
z dvoch alternatív v stĺpci odpovedajúcom výsledkom
riešenia uvedeného autora (Otruba, 2014). Druhým
spôsobom hodnotenia výtokových čiar v práci
M. Otrubu
(2014)
bolo
použitie
vstavaného
automatizovaného nástroja na vytvorenie skladanej
výtokovej čiary v programe RC 4.0 (Gregor, Malík,
2011), ktorý využíva prvky a metódy umelej
inteligencie,
a to
kombináciu
metódy
silne
hybridizovaného genetického algoritmu a metódy
umelej imunitnej siete. Cieľom tejto metódy je vytvoriť
skladanú výtokovú čiaru, ktorá opisuje priebeh režimu
odtoku od stavu maximálneho naplnenia hydrogeologickej štruktúry až po jej vyprázdnenie. Okrem
toho by tento režim mal charakterizovať odtok
neovplyvnený dynamickými parametrami (meteorologickými a klimatickými prvkami), ale iba
hydraulickými vlastnosťami štruktúry. Pomocou metódy
hybridizovaného genetického algoritmu zostavil
M. Otruba (2014) pre prameň Buzgó výtokovú rovnicu
v tvare:
Qt = 200 · e-0,03t + 650 · (1 – 0,15 t) +
500 · (1 – 0,2 t)

(2)

ktorej parametre tejto sú uvedené aj v tab. 2 v stĺpci
odpovedajúcom uvedenému autorovi ako druhé
v poradí.
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Tab. 2 Výsledky analýzy výtokových čiar prameňa Buzgó pri Krásnohorskej Dlhej Lúke (Slovenský kras)
Tab. 2 Results of the recession curve analyses of the Buzgó spring near Krásnohorská Dlhá Lúka (Slovenský kras Mts.)
Autor analýzy

Kullman a Petráš (1979)

Gregor in Malík et al. (2011)

Otruba (2014)

Qmin

(l·s-1)

6,41

5,30

5,30

Qmax

(l·s-1)

788

1024

1 355,79

1957 – 1974

1957 – 2009

1957 – 2012

–

40

136 resp. 200

0,0118 až 0,0135

0,01

0,04 resp. 0,03

–

200

–

Α02

(D-1)

0,0965 až 0,1549

0,1

–

Q03

(l·s-1)

–

–

–

Α03

(D-1)

–

–

–

Q04 (l·s-1)

–

700

99 resp. 650

Β01 (D-1)

–

0,12

0,12 resp. 0,15

(l·s-1)

–

–

106 resp. 500

Β02 (D-1)

–

–

0,29 resp. 0,20

Q06 (l·s-1)

–

–

81,00 resp. N/A

(D-1)

Obdobie pozorovaní
Q01 (l·s-1)
Α01

(D-1)

Qi (l·s-1)

Q05

Β03

–

–

0,52 resp. N/A

Stupeň senzitivity podzemných
vôd voči potenciálnej
kontaminácii (Kullman, 2000)

4,0

6,0

8,0

Stupeň skrasovatenia sensu
Malík a Vojtková (2012)

4,0

5,5

8,0

Vysvetlivky: Q0X – počiatočná výdatnosť X-tého subrežimu; α0X, β0Y – koeficienty vyprázdňovania X-tého
exponenciálneho a Y-tého lineárneho subrežimu
Explanations: Q0X – starting discharge of the X-th flow component; α0X, β0Y – recession parameters of the X-th
exponential and Y-th linear flow components

Stupeň skrasovatenia hornín a senzitivity
podzemných vôd voči potenciálnej kontaminácii
Prameň Buzgó
Z parametrov vyprázdňovania odvodenej z výtokovej čiary opísanej Kullmanom a Petrášom (1979) pre
prameň Buzgó by vyplýval rýdzo laminárny režim
odtoku,
charakterizovaný
kombináciou
dvoch
subrežimov s laminárnym prúdením s rozdielnymi
koeficientmi vyprázdňovania podzemných vôd. Aj keď
sú hodnoty koeficientov vyprázdňovania α1 a α2 vysoké,
z takto matematicky opísaného spôsobu odtoku by
vyplývalo, že horninové prostredie v infiltračnej oblasti
prameňa by malo byť charakterizované nerovnomerne
rozvinutou sieťou puklín s prevahou otvorených
makropuklín, s možnosťou len obmedzeného rozsahu
krasových kanálov, kde by k turbulentnému odtoku vôd
malo dochádzať len krátkodobo a len v extrémnych
prípadoch. Riziko zasiahnutia podzemných vôd zdroja
Buzgó potenciálnym znečistením by následne podľa
Kullmana (2000) malo byť len malé, s výnimkou
blízkeho okolia záchytu. Existovala by síce možnosť

plošného vstupu znečistenia, avšak s predpokladom jeho
retencie, fixácie a rozptýlenia. Pravdepodobnosť
kontaminácie podzemných vôd zdroja by teda mala byť
malá, prípadne v nízkych koncentráciách počas dlhšieho
obdobia. Stupeň skrasovatenia horninového masívu
sensu Malík a Vojtková (2012) by mal takto dosahovať
iba hodnotu 4,0 z desaťbodovej škály, z čoho vyplýva
i zhodná veľkosť stupňa senzitivity krasovopuklinových podzemných vôd voči potenciálnej
kontaminácii v analogickej desaťbodovej škále (Malík,
2005, 2007). Treba však opäť pripomenúť, že
v uvedenom čase, pred rokom 1983, ešte nebol
zaužívaný, resp.
známy
spôsob
identifikácie
turbulentných subrežimov vo výtokových čiarach
krasových prameňov, takže ho ani Kullman a Petráš
(1979) vo svojom hodnotení nepoužili. Treba však na
tento fakt upozorniť potenciálnych čitateľov starších
prác, aby uvedené hodnotenie výtokového režimu
prameňa nepreniesli aj do súčasnej praxe.
Z troch odtokových subrežimov identifikovaných vo
výtokových čiarach prameňa Buzgó M. Gregorom
(Malík et al., 2011) boli dva laminárne a jeden
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turbulentný. Režim vyprázdňovania podzemných vôd je
tu matematicky vyjadrený superpozíciou dvoch
exponenciálnych a jednej lineárnej rovnice. Koeficienty
vyprázdňovania podzemných vôd α i β u jednotlivých
subrežimov sú vysoké, čo svedčí o veľmi dobrej
priepustnosti a malej zásobnosti horninového prostredia.
Metodika
hodnotenia
senzitivity/“zraniteľnosti“
podzemných vôd voči potenciálnej kontaminácii
(Kullman, 2000) však rozlišuje buď prítomnosť jedného
laminárneho a jedného turbulentného subrežimu
(5. stupeň senzitivity/“zraniteľnosti“), alebo veľmi
zložitý odtokový režim charakterizovaný prítomnosťou
dvoch subrežimov s laminárnym a dvoch subrežimov
s turbulentným prúdením (6. stupeň senzitivity /
“zraniteľnosti“). Z tohto dôvodu bolo toto hodnotenie aj
postupne doplnené o prípad, aký bol zistený na prameni
Buzgó pri Krásnohorskej Dlhej Lúke (Malík, 2005,
2007; Malík, Vojtková, 2012). Stupeň skrasovatenia
horninového masívu sensu Malík a Vojtková (2012)
a i stupeň senzitivity krasovo-puklinových podzemných
vôd voči potenciálnej kontaminácii by podľa výsledkov
tejto analýzy mali mať veľkosť 5,5 z desaťbodovej
škály. Horninové prostredie infiltračnej oblasti by malo
následne vykazovať rozsiahle porušenie skrasovatením,
charakterizované prevahou otvorených stredne veľkých
neskrasovatených i skrasovatených puklín v zóne
nasýtenia nádrže podzemných puklinovo-krasových vôd
(v prvom laminárnom subrežime charakterizovanom
koeficientom α1) a s menším vplyvom podzemných vôd
veľkých krasových kanálov naviazaných na tento
puklinovo-krasový systém (v turbulentnom subrežime
charakterizovanom koeficientom β1). Riziko zasiahnutia
podzemných vôd potenciálnym znečistením je spojené
s možnosťou plošnej i bodovej potenciálnej kontaminácie podzemných vôd prameňa Buzgó. Pri plošnom
i bodovom potenciálnom znečistení je však predpoklad
jeho významnej retencie, fixácie, ale najmä riedenia. Pri
vstupe znečistenia plošne do horninového prostredia je
možnosť jeho prejavu v zdroji v nižších koncentráciách,
s dlhšou dobou trvania.
Skladané výtokové čiary, identifikované Otrubom
(2014) v prameni Buzgó sú v oboch prípadoch (tab. 2)
charakterizované
prítomnosťou
len
jedného
laminárneho subrežimu. Týka sa to skladanej výtokovej
čiary ako priemerného výsledku 97 „manuálne“
identifikovaných individuálnych poklesových radov, ale
aj výsledku zostavenia výtokovej čiary hybridizovaným
genetickým algoritmom programu RC 4.0 (Gregor,
Malík, 2011). V prvom z uvedených prípadov analýzy
sú prítomné tri turbulentné subrežimy, v druhej
skladanej výtokovej čiare nachádzame len dva
turbulentné subrežimy (tab. 2). Oba prípady však majú
zhodný stupeň hodnotenia skrasovatenia horninového
masívu sensu Malík a Vojtková (2012) a i stupeň
senzitivity krasovo-puklinových podzemných vôd voči
potenciálnej kontaminácii (Kullman, 2000; Malík, 2005,
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2007) – o veľkosti 8,0 v desaťbodovej škále. Tento
stupeň totiž v sebe zahŕňa odtokové režimy tvorené
kombináciou subrežimu s laminárnym prúdením
s dvoma subrežimami s turbulentným prúdením, ale aj
kombináciou subrežimu s laminárnym prúdením s troma
subrežimami s turbulentným prúdením. Hlavnú úlohu
pri odtoku podzemných vôd majú subrežimy
s turbulentným prúdením, kým subrežim s laminárnym
prúdením je podstatne menej významný (Kullman,
1990, 2000). Charakteristika porušenosti horninového
prostredia skrasovatením následne naznačuje, že sa
jedná o silne rozvinutý kras s veľkými otvorenými
tektonickými poruchami a krasovými kanálmi. Podiel
otvorených aktívnych drobných puklín a mikropuklín je
tu malý a obeh podstatnej časti podzemných vôd
prebieha v preferovaných kanálových systémoch.
Nasýtená zóna v takomto prípade buď chýba, alebo je
málo vyvinutá. V infiltračnej oblasti takéhoto prameňa
potom existuje veľké riziko potenciálneho znečistenia
podzemných vôd najmä lokálnym, bodovým
znečistením. Možnosť riedenia a rozptýlenia znečistenia
je pomerne obmedzená. Pri prípadnej kontaminačnej
udalosti je pravdepodobný rýchly nárast znečistenia
vo veľkých koncentráciách v zdroji, avšak s pomerne
krátkou dobou trvania.
Prameň Pod kameňolomom
Na rozdiel od ostatných autorov analyzoval
M. Otruba (2014) aj výtokové čiary prameňa Pod
kameňolomom z týždenných údajov poskytnutých
SHMÚ pre obdobie hydrologických rokov 1968 – 1992.
Manuálnou metódou takto vyčlenil v programe
Hydrooffice celkove 34 individuálnych výtokových
čiar. Z priemerných hodnôt počiatočných výdatností
a indexov vyprázdňovania (α, β) vypočítaných zo
všetkých 34 čiar zostavil M. Otruba rovnicu výtokovej
čiary prameňa Pod kameňolomom v tvare:
Qt = 8,3 · e-0,01t + 4,7 · (1 – 0,06t) + 6,7 ·
(1 – 0,15) + 2,2 · (1 – 0,22 t)

(3)

Metódou vstavaného automatizovaného nástroja na
vytvorenie skladanej výtokovej čiary v programe RC
4.0 zostavil Otruba (2014) výtokovú čiaru prameňa Pod
kameňolomom, ktorá môže byť opísaná rovnicou:
Qt = 14 · e-0,08t + 10 · (1 – 0,01 t) + 14 ·
(1 - 0,03 t) + 13,5 · (1 – 0,01 t)

(4)

ZÁVER
Hoci je prameň Pod kameňolomom nepomerne
menší ako blízky krasový prameň Buzgó, aj pre tento
prameň možno konštatovať, že sa má odtokový režim
tvorený
prúdením
s laminárnym
základným
subrežimom a až troma subrežimami s turbulentným
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prúdením. Toto platí pre oba spôsoby odvodzovania
skladanej výtokovej čiary prameňa. Stupeň skrasovatenia horninového masívu (Malík, Vojtková, 2012)
v infiltračnej oblasti prameňa Pod kameňolomom,
identifikovaný Otrubom (2014) je rovnaký ako bol
zistený pre prameň Buzgó. Toto bolo vzhľadom na
blízkosť oboch výverov a predpoklad spoločnej alebo
bezprostredne susediacej infiltračnej oblasti síce možné
predpokladať, avšak prameňu Pod kameňolomom sa pri
speleologickom prieskume doposiaľ nevenovala taká
pozornosť, aká bola venovaná susediacemu prameňu
Buzgó. Rovnaký stupeň – s hodnotou 8,0 – má aj
senzitivita krasovo-puklinových podzemných vôd voči
potenciálnej kontaminácii (Kullman, 2000; Malík, 2005,
2007). Hlavnú úlohu pri odtoku podzemných vôd majú
aj v prameni Pod kameňolomom subrežimy s turbulentným prúdením, subrežim s laminárnym prúdením je
podstatne menej významný, čo je spôsobené väčším
rozvojom otvoreného krasu a redukciou nasýtenej zóny.
Obe uvádzané výtokové čiary sú matematicky vyjadrené
superpozíciou jednej exponenciálnej rovnice a troch
lineárnych
rovníc,
reprezentujúcich
jednotlivé
subrežimy prúdenia podzemných vôd, pričom
koeficienty vyprázdňovania podzemných vôd sú veľmi
vysoké. Aj to hovorí o prítomnosti silne rozvinutého
krasu s veľkými otvorenými tektonickými poruchami
a krasovými kanálmi. Podiel otvorených aktívnych
drobných puklín a mikropuklín je tu zrejme malý, obeh
podstatnej
časti
podzemných
vôd
prebieha
v preferovaných kanálových systémoch pri absencii
alebo malej významnosti nasýtenej zóny. Riziko
zasiahnutia podzemných vôd potenciálnym znečistením
je veľké, najmä pre lokálne, resp. bodové znečistenie
pretože možnosť riedenia a rozptýlenia znečistenia je
obmedzená. Rýchly nárast koncentrovaného znečistenia
vo vývere môže byť kompenzovaný pomerne krátkou
dobou trvania podmienenou rýchlou vodovýmenou
v prostredí otvorených krasových kanálov (Kullman,
2000).
Ako bolo zistené analýzou výtokových čiar
krasových prameňov Buzgó a Pod kameňolomom
v oblasti Krásnohorskej Dlhej Lúky, hlavnú úlohu
pri odtoku podzemných vôd majú subrežimy
s turbulentným prúdením, keď subrežimy s laminárnym
prúdením viazané na obeh v puklinách nasýtenej zóny
sú podstatne menej výrazné. Dominancia turbulentných
subrežimov na celkovom odtoku podzemných vôd je
charakteristická pre silne rozvinutý kras s veľkými
otvorenými tektonickými poruchami a krasovými
kanálmi. Podiel otvorených aktívnych drobných puklín
a mikropuklín je malý. Z výsledkov analýzy výtokových
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čiar prameňa Buzgó uvádzaných jednotlivými autormi
vyplýva pomerne rozdielny spôsob hodnotenia
výtokových pomerov v individuálnych štúdiách, čo je
čiastočne podmienené postupom vývoja metodiky
v čase, ale i individuálnym prístupom jednotlivých
autorov. Výsledky uvedené v tab. 2 naznačujú teda aj
potrebu vývoja reprodukovateľnejšieho spôsobu analýzy
výtokových čiar. Vysoký podiel skrasovatením
otvorených obehových ciest na režime prameňov Buzgó
i Pod kameňolomom je dôvodom aj pre vysokú
senzitivitu týchto potenciálnych vodných zdrojov voči
prípadnej kontaminácii. Zároveň sa ukazuje aj potreba
súčasného monitorovania ďalších dvoch zdrojov
podzemných vôd v okolí prameňa Buzgó – prameňov
Pod kameňolomom i Pod kapličkou z dôvodu overenia
ich vzájomnej hydraulickej súvislosti, resp. časových
posunov spôsobených rozdielnou dĺžkou obehu
podzemnej
vody
v skrasovatenom
horninovom
prostredí.
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SUMMARY
Three karstic springs are located within 800 metres in a narrow carbonate belt SE of Krásnohorská Dlhá Lúka
municipality. The largest Buzgó spring transports water from the acclaimed Krásnohorská Cave. These springs were
previously gauged by the Slovak Hydrometeorological Institute and given catalogue Nos. 1862 (Buzgó), 1861 (Pod
kameňolomom) and 1863 (Pod kapličkou). Middle Triassic carbonates of the Silická Plateau in the Slovenský Karst
Mountain’s silicicum unit (sensu geologica) form the infiltration area of these three springs. Limestone block
declination on this northern rim of the Plateau down to the Čremošná Brook level creates ideal conditions for
groundwater exfiltration (Fig1). Neighbouring plateau slopes are formed by impermeable Lower Triassic shales, and
the 800m lower edge of the declined block remains the only contact point between the limestone rock mass and the
erosional base. Prior Slovak Hydrometeorological Institute quantitative monitoring results of these three karstic
springs are listed in Table 1. Buzgó karst spring is the major spring in the vicinity of Krásnohorská Dlhá Lúka and it
provides active effluence of the Krásnohorská Cave. Its average discharge is 55.96 L·s-1 and although it attains
1,355.79 L·s-1 maximum discharge this decreases to 5.30 L·s-1 minimum in drought periods.
The following stream discharges and water temperatures were recorded in the 1958 – 2012 hydrological period:
(A) Discharge: Figure 2 depicts discharge-time-change comparison for the Buzgó and Pod kameňolomom springs,
and highlights the correlation and rapid response to recharge events. Pod kameňolomom, gauged between 1967 and
1992, recorded discharges almost one order of magnitude lower than those in Buzgó; ranging from zero to 88 L·s-1;
with 8.87 L·s-1 average.
(B) Water temperature: The following temperatures were recorded; (1) Buzgó water temperature ranged between 7.6
and 12.2 °C, with 9.3 °C mean. (2) Figure 3 shows that Pod kameňolomom temperatures were slightly colder, ranging
from 7.0 to 9.7 °C with a mean of 8.8 °C; and Figure 3d highlights closer comparison in the 1991 – 1992 period.
Meanwhile, Figure 4 depicts water temperature differences for individual months gauged between 1968 and 1992,
and this shows the 1991 – 1992 Buzgó summer, autumn and winter temperatures were 0.2 to 0.6 °C warmer.
However, Figure 4 also highlights reversed temperature recordings following snowmelt recharge at the Pod
kameňolomom spring in June; where warmer water flowed more quickly from this reservoir.
Unfortunately, Pod kameňolomom spring gauging terminated in 1992 and the Pri kapličke spring was gauged only
from 1957 to 1965. Here, gauging results were not preserved in the SHMI database and the only information source
reports minimum 0.10 L·s-1 and maximum 6.50 L·s-1 discharges.
Recession curve analysis of the Buzgó stream discharge-time-series was performed by several authors; with results
listed in Table 2. The first reported recession curve analysis was published in 1979, and the discharge recession
mathematical description shown in Table 2 first column is based solely on exponential equations; because turbulent
flow component separation was not developed by this author until several years later. Pod kameňolomom analysis
commenced only recently, and although its discharge is much smaller than Buzgó’s in absolute values, its discharge
recession curves are quite similar.
Groundwater sensitivity to potential contamination in karstic aquifers is considered dependent on karstification. Here,
the last row in Table 2 depicts rock karstification derived from recession curve analyses of the Buzgó and Pod
kameňolomom springs. This revealed that turbulent flow components (sub-regimes) mathematically described by
linear equations determines these springs’ groundwater runoff. Here, laminar flow, mathematically described by
exponential equations and linked to groundwater circulation in phreatic fissures is less significant. In conclusion,
turbulent flow domination of groundwater runoff is typical in strongly developed karst with large open tectonic faults
and karst channels, and this is responsible for the high groundwater sensitivity to potential contamination of the
limestone aquifer on Silická Plateau’s northern rim.

