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KVANTITATÍVNA CHARAKTERISTIKA PRIRODZENÝCH VÝSTUPOV
PODZEMNEJ VODY V OBLASTI KRÁSNOHORSKEJ DLHEJ LÚKY
QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF THE NATURAL GROUNDWATER OUTPUTS IN THE
AREA OF THE KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA MUNICIPALITY

Peter Malík – Miloš Gregor – František Bottlik – Jaromír Švasta
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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 zistená dĺžka jaskyne je
1355 m (Stankovič a Cílek eds., 2005).

Obr. 1 Geologické pomery okolia Krásnohorskej Dlhej Lúky (podľa Mello et al., 1996)
Fig. 1 Geological settings of the Krásnohorská Dlhá Lúka municipality (according to Mello et al. 1996)

Krásnohorská jaskyňa sa vytvorila v strednotriasových sivých gutensteinských dolomitoch, podradne
gutensteinských vápencoch, zadné časti vo svetlosivých steinalmských vápencoch (obr. 1). Na tomto obrázku
znázornená 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). 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
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Brezovej. Priamo v oblasti Krásnohorskej Dlhej Lúky hodnotil chemické zloženia podzemných vôd v rámci
svojej diplomovej práce M. Otruba (2014).
METODIKA
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
pozorované Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ) pod katalógovým číslom 1862. Približne
200 m východným smerom od prameňa Buzgó 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“).
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Prameň Buzgó 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 56,0 l·s-1. Vysoká variabilita, podobne ako v prípade výdatností, 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).
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 the quantitative monitoring of 3 karstic and fissure-karstic springs in the vicinity of the Krásnohorská Dlhá
Lúka by the Slovak Hydrometeorological Institute in the previous periods
Prameň
Buzgó
Pod kameňolomom
Pod kapličkou
Katalógové číslo SHMÚ
1862
1861
1863
Obdobie pozorovaní
1957 – 2012*
1967 - 1992
1957 – 1965**
Qmin – minimálna výdatnosť [l·s-1]
5,30
0,00
0,10
Qpriem – priemerná výdatnosť [l·s-1]
55,96
8,60
_
Qmax – maximálna výdatnosť [l·s-1]
1355,79
88,00
6,50
σQ – smerodajná odchýlka [l·s-1]
88,1
8,87
_
tmin – minimálna teplota vody [˚C]
7,60
7,00
_
tpriem – priemerná teplota vody [˚C]
9,30
8,80
_
tmax – maximálna teplota vody [˚C]
12,2
9,70
_
Σt – smerodajná odchýlka [°C]
0,40
0,30
_
Q300 [l·s-1]
13,60
1,63
_
Q330 [l·s-1]
10,58
1,18
_
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)

Ďalšími dvoma prameňmi, nachádzajúcimi sa v oblasti Krásnohorskej Dlhej Lúky sa v dôsledku ich menšej
výdatnosti v porovnaní s vyvieračkou Buzgó nezaoberalo až toľko prác – v poslednom čase im bola venovaná
pozornosť v rámci zostavovania diplomovej práce M. Otrubu (Otruba, 2014). Výdatnosť krasovo-puklinového
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 88,00 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 vyvieračky 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
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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.
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
Qmin [l·s-1]
Qmax [l·s-1]
Obdobie pozorovaní
Q01 [l·s-1]
α01 [D-1]
Q02 [l·s-1]
α02 [D-1]
Q03 [l·s-1]
α03 [D-1]
Q04 [l·s-1]
β01 [D-1]
Q05 [l·s-1]
β02 [D-1]
Q06 [l·s-1]
β03 [D-1]
Stupeň skrasovatenia sensu
Malík a Vojtková (2012)

Kullman a Petráš (1979)
6,41
788,00
1957 – 1974
–
0,0118 až 0,0135
–
0,0965 až 0,1549
–
–
–
–
–
–
–
–

Gregor in Malík et al. (2011)
5,30
1024
1957 – 2009
40,0
0,01
200
0,1
–
–
700
0,12
–
–
–
–

4,0

5,5

Otruba (2014)
5,30
1355,79
1957 – 2012
136 resp. 200
0,04 resp. 0,03
–
–
–
–
99 resp. 650
0,12 resp. 0,15
106 resp. 500
0,29 resp. 0,20
81 resp. N/A
0,52 resp. N/A
8,0

Analýzami výtokových čiar vyvieračky 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 (tab. 2).
M. Otruba (2014) použil na analýzu výtokových čiar vyvieračky Buzgó program Hydrooffice (Gregor, 2008).
Manuálnou metódou tu vyhodnotil 97 výtokových čiar. 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. Pomocou metódy hybridizovaného genetického
algoritmu zostavil M. Otruba (2014) pre prameň Buzgó výtokovú rovnicu, ktorej parametre sú uvedené v tab. 2
v stĺpci odpovedajúcom uvedenému autorovi ako druhé v poradí.
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 čiar prameňa Buzgó
uvádzaných jednotlivými vyplýva pomerne rozdielny spôsob hodnotenia výtokových pomerov v individuálnych
štúdiách, čo je čiastočne podmienené vývojom metodiky, ale i individuálnym prístupom jednotlivých autorov.
Výsledky uvedené v tab. 2 naznačujú teda aj potrebu vývoja reprodukovateľnejšieho spôsobu analýzy
výtokových čiar. V rámci prameňa Buzgó bol jednotlivými autormi (tab. 2) zistený stupeň skrasovatenia
horninového masívu sensu Malík a Vojtková (2012) postupne s hodnotou 4,0 – 5,5 – 8,0 z desaťbodovej škály,
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z čoho vyplýva i zhodná veľkosť stupňa senzitivity krasovo-puklinových podzemných vôd voči potenciálnej
kontaminácii v analogickej desaťbodovej škále (Kullman, 2000; Malík, 2005, 2007). Treba však 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. Vysoký podiel skrasovatením
otvorených obehových ciest na režime prameňov Buzgó i Pod kameňolomom je dôvodom aj pre vysokú
senzitivitu týchto potenciálnych vodných zdrojov voči kontaminácii. Zároveň sa ukazuje aj potreba súčasného
monitorovania ďalších dvoch zdrojov podzemných vôd v okolí vyvieračky 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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