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Niekolko poznámok k vyčleňovaniu podzemného odtoku 

(4 obr. v texte) 

LADISLAV MELIORIS* 

Quelques remarques á la méthode hydrologique ďécoulement souterrain 

Ľauteur présente les possibilités et ľimportance de ľutilisation de la méthode hydro
logique ďécoulement souterrain dans les bassins versants et dans les regions constituées 
par les roches solides fissurées et karstiques. 

HecKOJibKO npHMeHanHH K Bunenemuo noiue.MHoro CTOKa 

Pa6oTa BKparuť noKa^biBat'T BO3MO>KHOCTH H 3naqcHHe npHvieHeHHH rHjpo
reo.iorH'iecKHx MerOÄOB — Bbue.ieHHe noj3eMiioro CTOKa npn peuiemiH riupo
reo.iomiiecKHx 3a.ia'i B AO.iHnax H oĎ.iacTHX, CIOZKCHHUX TBepflHMii ropHHMH 
nopOja.MH H TpeiKHHHOfi H KapTCTOBOH npoilHUaCMOCTblO. 

V príspevku chceme stručne poukázať na možnosti a význam hydrologických metód pri 
riešení hydrogeologických úloh. Metódou nazývame postup skúmania alebo vo všeobecnom 
zmysle spôsob na dosiahnutie cieľa. Z praxe vieme, že pri vedeckom poznávaní je nevyhnutné 
používať rozličné metódy (včítane špeciálnych postupov), ktoré voláme metodikou. V tejto 
súvislosti si treba uvedomiť, že vzájomné pôsobenie vedných disciplín sa stáva dôležitým 
faktorom ich vývoja. Aj hydrogeológia a jej metódy bádania úzko nadväzujú na prírodné, 
matematickofyzikálne a technické vedy. Z prírodných vied je to geológia, hydrológia a kli

matológia, z matematickofyzikálnych hydrodynamika, aplikovaná hydromechanika a me

teorológia, z technických vied hydraulika, hydropedológia a časť inžinierskej geológie zaobe

rajúca sa fyzikálnomechanickými vlastnosťami hornín a zemín. 
Použitím metód prírodných vied možno študovať a poznávať prírodné podmienky, v kto

rých nastáva infiltrácia, prúdenie a akumulácia podzemnej vody, ako aj všetky prírodné 
činitele, ktoré ich ovplyvňujú. Kvantitatívne riešenie na základe dôkladných znalostí prí

rodných podmienok nám potom umožňujú vykonať matematickofyzikálne metódy. Tieto 
dve časti správneho a úplného riešenia úloh neoddeliteľne súvisia, pričom dôkladná zna

losť prírodných podmienok podmieňuje správnosť a presnosť použitia matematickofy

zikálnych metód. 

* Doc. RNDr. Ladislav Melioris, CSc, Katedra inžinierskej geológie a hydrogeológie PF UK 
Gottwaldovo nám. 2, 800 00 Bratislava. 
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Hydrologickým metódam sa u nás venuje zvýšená pozornosť od r. 1963. Metodika hydrologic
kých výpočtov začína byť súčasťou rozličných záverečných správ. Za účelom komplexného riešenia 
metód hydrogeologického prieskumu predložil v r. 1963 V. PELIKÁN S kolektívom metodiku, ktorá 
neskôr našla svoje miesto v smerniciach pre výpočty zásob podzemnej vody (1964). O použiteľnosti 
a aplikácii hydrologických metód v hydrogeológii rokovala IV. metodická hydrogeologická konfe
rencia v Jevanoch v r. 1965. Na stále širšie uplatnenie týchto metód poukázala V. hydrogeologická 
konferencia v Gottwaldove v r. 1970 a Slovenská hydrologická konferencia v r. 1972 na Štrbskom 
Plese. 

Ďalej venujeme pozornosť niektorým možnostiam aplikácie a použitia hydrologických 
metód v hydrogeologickom výskume a prieskume. Zameriame sa na ich význam a prínos 
pri riešení hydrogeologických úloh v oblastiach budovaných pevnými (skalnými) horninami 
s puklinovou a krasovou priepustnosťou. 

Povodie môže geologicky predstavovať homogénny alebo nehomogénny celok (pri veľ

kých povodiach) s horninami rozličných faciálnolitologických typov, s rozličnými štruktúr

nogeologickými a geomorfologickými pomermi, ktoré rozličným spôsobom podmieňujú 
obeh podzemnej vody v nich, a tým aj jej režim. 

Z uvedeného vyplýva, že rovnaké hydrologické a klimatické vplyvy všeobecne formujú 
rozdielny režim podzemnej vody v závislosti od rozličných geologických pomerov a hydro

geologických podmienok povodia alebo jeho časti. Pritom si treba uvedomiť, že prvotné 
činitele, dávajúce impulz a dynamiku obehu podzemnej vody v danom horninovom prostredí, 
sú činitele hydrologické a klimatické. Hydrogeologické vlastnosti horninového prostredia 
a štruktúrnogeologické pomery ako druhotný, relatívne statický faktor, pôsobenie tohto 
prvotného impulzu iba modifikujú tým, že urýchľujú alebo spomaľujú obeh podzemnej vody. 
To platí aj v prípadoch, keď je vplyv hydrologických činiteľov na obeh podzemnej vody one

skorený alebo málo výrazný. 
Použitie hydrologických metód v hydrogeologickej praxi pri takto špecifikovaných pod

mienkach umožňuje riešiť tieto úlohy: 
1. Získať základné poznatky o zákonitostiach režimu podzemnej vody povodia, resp. 

hydrogeologickej štruktúry pomocou primárneho spracovania údajov získaných pozoro

vaním a meraním v prírode. Takto spracované primárne údaje umožnia v hrubých črtách 
nepriamo poukázať i na zásoby podzemnej vody. 

2. Úlohou vodnej bilancie je z hľadiska určenia zákonitostí zmien zásob podzemnej vody 
hľadať ich súvislosti s dynamikou zmien zásob vody v atmosfére na povrchu povodí a sta

noviť zmeny podielu podzemnej vody vtomto obehu regionálne aj z hľadiska zmien v čase. 
Je zrejmé, že sa pri využití hydrologickej metódy bilančných výpočtov musí počítať s pomerne 
dlhším obdobím. To znamená, že z hodnotenia dynamiky zmien obehu podzemnej vody 
v prírode dostávame celkový obraz o tom, aké činitele v rozhodujúcej miere ovplyvňujú 
obeh podzemnej vody, ako aj o tom, v akom pomere je objem podzemnej vody zúčastňujúci 
sa na obehu k ostatným členom bilančnej rovnice. 

3. Určiť zásoby podzemnej vody, i využiteľné, metódou hydrologickej bilancie. Táto 
metóda sa pri výpočte zásob podzemnej vody používa najmä tam, kde podstatná časť pod

zemnej vody vzniká alebo môže vznikať infiltráciou vody zo zrážok. 
V prípade možnej brehovej infiltrácie sa používajú bilančné metódy len vtedy, ak čerpané 

množstvo presahuje množstvo možnej brehovej infiltrácie. Čerpateľná zásoba podzemnej 
vody predstavuje potom to množstvo vody, ktoré môže do zvodnenej vrstvy infiltrovať, 
teda bez množstva, ktoré odtečie a vyparí sa. 

Poznatky získané pomocou hydrologických metód môžu byť východiskom pre ďalšie 
riešenie laboratórnymi experimentálnymi metódami, analógiou, hydraulickými a matema

tickými metódami. Hydrologické metódy možno použiť aj pri určovaní zmien zásob pod
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zemnej vody, podielu infiltrácie zrážok pri tvorení zásob podzemnej vody ap. Interpoláciou 
alebo extrapoláciou sa získavajú potrebné údaje aj na riešenie zložitejších úloh. Nedostat
kom týchto metód je ich určitá regionálna ohraničenosť, vyplývajúca z toho, že určené vzťa

hy medzi jednotlivými hydrologickými a klimatickými činiteľmi platia zvyčajne len pre tie 
prírodné podmienky, pre ktoré boli stanovené. Bezprostredne ich možno zovšeobecňovať 
len po overení v analogických hydrologických a hydrogeologických pomeroch. 

Podzemná voda, ktorej časť možno vodohospodársky využívať, je zapojená do kolobehu 
vody v prírode, ktorý je vyjadrený hydrologickou bilanciou územia. Správne určenie jed

notlivých zložiek, členov bilančnej rovnice, priamo podmieňuje výsledok riešenia. Rozličné 
aplikácie bilančnej rovnice našli v hydrogeologickej praxi pomerne široké uplatnenie a ich 
výsledky sú dostatočne známe. 

V tejto práci by sme chceli zamerať pozornosť na jednu z hlavných zložiek bilančnej 
rovnice — veľkosť odtoku a jeho rozdelenie. Rozoberieme stručne otázku určenia tej zlož

ky odtoku, ktorá hydrogeológov zaujíma najviac — podzemného odtoku. 

Celhvv odtok f 01 - t ÔÔOmh (1MXI 
Potrchový odtoktOpt-^ m irf/s (S*7.J 
Púdzemny odtok (Podzí-^iOTm'ls f W.) 
o hodnoly zomeraoé 
• hodnoty odrodené 

m'ts 
zooo 

prekročenie prietoku po dobo n ■ dni ' roku 

Obr. 1. Priemerný ročný odtok podzemných 
vôd z územia ČSSR za r. 1931—60 (M. Svo
BODA 1972) 

Abb. 1. Der durchschnittliche Jahresabfluss des 
Grundwassers im Gebiet der ČSSR inerhalb 
der Jahre 1931—60 (M. SVOBODA, 1972) 
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Obr. 2. Typický hydrograf 
Abb. 2. Ein typischer Hydrograf 

J h 

Podzemný odtok je časť podzemnej vody hlbokého kolobehu pohybujúca sa pod vply

vom gravitácie. Zúčastňuje sa na napájaní povrchového toku a má značnú stálosť v reži

mových závislostiach. Je to časť vody, ktorej prietoková krivka nezávisí od priebehu pred

chádzajúcich zrážok a je v bezzrážkových obdobiach pomerne stála. 
Odtok podzemnej vody z povodia možno zjednodušene vyjadriť vzťahom (M. SVO

BODA 1972). 
O podz

Opodzpr + Opodzs " ' podzex

kdeO p o d z . p r . —odtok podzemnej vody prirodzenými prameňmi, 
Opodzs' — skryté vývery podzemnej vody, 
Opodzex —exploatované množstvo podzemnej vody. 

Graf, ktorý znázorňuje vodný stav, prietočné množstvo, rýchlosť alebo iné vlastnosti 
prúdenia vody v závislosti od času, nazývame hydrogram. 

Hydrogram možno považovať za integrálny výraz hydrologických, fyzickogeografických, 
klimatických, ako aj hydrogeologických charakteristík, ktoré určujú vzťahy medzi dažďom 
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a odtokom povodia. Ukazuje čas rozdelenia odtoku v bode merania, čím sa definuje zloži

tosť charakteristík odtokového územia jedinou empirickou krivkou. Typickým hydrogra

mom vytvoreným koncentrovaným prívalovým dažďom je jednovrcholová priestorová kriv

ka (obr. 2); viac vrcholov sa môže vyskytnúť na hydrograme, ktorý vykazuje náhle (prudké) 
zmeny v intenzite dažďa, sled prívalových dažďov, abnormálny ústup podzemnej vody alebo 
iné príčiny. V analýze hyrogramu možno viacvrcholové komplexné hydrogramy rozdeliť 
na určitý počet jednovrcholových hydrogramov. 

Klesajúci úsek krivky predstavuje výtok vody z akumulácie po tom, keď povrchový prí

tok do koryta prestal. Bod maximálnej krivosti výtokovej čiary považujeme za hodnotu, 
v ktorej povrchový odtok prechádza v podzemný odtok spôsobovaný zásobami podzemnej 
vody. Preto je viacmenej závislý od času zmeny dažďa a infiltrácie, môže však v malej miere 
závisieť od plošného rozdelenia dažďa a v značnej miere od pôdnych podmienok. Prispô

sobením klesajúcich úsekov krivky viacerých hydrogramov pozorovaných v odtokovom 
území sa môže odvodiť skupinová krivka, ktorú možno vypracovať tak, aby reprezentovala 
čiaru vyčerpávania podzemnej vody. Fyzikálny postup uvoľňovania vody z podzemnej 
akumulácie je jav, ktorý opisuje exponenciálny zákon. Tento postup možno tiež modelovať 
lineárne nádržou, ktorej výtok je priamo úmerný akumulácii a možno ho vyjadriť 

Q, = Q0KÍ, 
kde Q, je prúdenie v ktoromkoľvek čase t, 

Q„ a K, je regresnou konštantou, ktorá je menšia ako jeden. 
Integrovaním pri podmienke, že Q, dt = — dS t , zistíme, že akumulácia S,, ktorá ostane 

v odtokovom území v čase t, je S, Q, In Kr. Predchádzajúca rovnica sa vynesie ako priam

ka na semilogaritmickom papieri s prietočným množstvom v logaritmickej mierke. 
Exponenciálny zákon prúdenia možno dokumentovať tiež vynesením hydrogramu na 

semilogaritmickom papieri. Obr. 3 ukazuje semilogaritmické vynesenie konkrétneho hydro

gramu. Výtok podzemnej vody je približne rovnobežný s priamkou s Kr = 0,992. Táto 
priamka sa môže predĺžiť späť po hydrogram k bodu J, ktorý je ľubovoľne umiestnený pria

mo pod inflexným bodom na hydrograme. 
Približovací segment AB sa tiež vynesie 
ako približná priamka. Body B a J sa 
spoja ľubovoľne priamkou. Plochu pod 
hydrogramom a nad čiarou BJH pri

bližne predstavuje kombinovaný povrcho

vý a podpovrchový odtok. Tento kombi

novaný odtok sa znovu vynesie a čiara IL 
s K r = 0,966 sa prispôsobí klesajúcemu od

toku a predĺži sa späť na I pod E. Priam

kou sa potom spojí bod I a začiatočný bod 
M. Prerušená čiara MIL rozdeľuje znovu

vynesený hydrogram na povrchový odtok 
a na podpovrchový odtok dole. 

Hydrogram možno tiež študovať pomo

cou tzv. hydrofázového hydrogramu, kto

rý je krivkou vynesenou mierkou zmeny 
prietočného množstva dQ/dt proti prietoč

nému množstvu Q. 
B. I. KUDELIN zostavil všeobecnú rovnicu 

podzemného zásobovania, v ktorej neuvažu
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Obr. 3. Semilogaritmický hydrograf, ktorý 
znázorňuje rozdelenie jednotlivých zložiek od
toku (V. T. CHOW 1964) 
Abb. 3. Semilog aritmischer Hydrograf, auf 
welchen die Verteilung dereizelnen Komponen
te des Abflusses dargestellt sind (V. T. CHOW, 
1964) 
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jeme člen Wa — zásobovanie na úkor podzemnej vody s napätou hladinou (L. MELIORIS 
— J. TOMLAIN 1973). 
Rovnica má potom tvar 

Wy = Wpodz. + W0, 
kde Wa je celkové podzemné zásobovanie, 

" p o d z  ( " s > podz ' " z > podz ■) 
W5.podz. —sezónne podzemné zásobovanie, 
W z p o d z . — základné podzemné zásobovanie, 
W0 — záporné podzemné zásobovanie. 

V najvšeobecnejšom tvare sa dá rovnica na výpočet podzemného zásobovania rieky na

písať v tvare 
i n 

W = X
 W

y ' 
i 1 

Separačné metódy sú založené na empirickom určení bodu skončenia povrchového odto

ku. Aby sa mohol určiť bod skončenia povrchového odtoku na čiare prietoku, resp. čiare 
vyčerpávania, treba najprv urobiť jej analýzu. Klesajúca časť neporušených prietokových 
vín vykazuje plynulú tendenciu v poklesnutí prietokov v závislosti od času, ktorá je výsled

nicou zákonitého procesu vyčerpávania vodných zásob povodia, čiže fázy procesu odtoku 
v neovplyvnenom období vodného režimu (v bezzrážkovom období alebo v období po roz

topení sa snehu) v tzv. období výtoku. Jednotlivé metódy — separačné schémy na vyčle

nenie podzemného odtoku — uvádza L. MELIORIS (1973). 
Niektorí autori považujú za objektívnejšiu metódu separácie vyjadrenú funkciou 

Opodz.  f ( H ) , 
kde H je hladina podzemnej vody v nádrži alebo štruktúre, ktorá je zdrojom odtoku pod

zemnej vody — Op o d z . 
Praktická aplikácia spočíva v tom, že sa dá do vzťahu niekoľko meraní (bodových) 

Opodz s príslušnými hladinami odvodňovaného horizontu. Pre každú pravidelne po

zorovanú hladinu odpočítame zodpovedajúcu hodnotu Opodz . V prípade, že je viac 
vrtov situovaných v odvodňovanom horizonte, volí sa ten vrt, ktorý daný horizont hydra

ulicky reprezentuje. Ďalšie spresnenie možno dosiahnuť, ak sa namiesto hladiny z 1 vrtu 
použije priemer hladín z niekoľkých vrtov, resp. sklon hladiny k miestu odvodňovania. 
Ako uvádza M. SVOBODA (1972), metódu úspešne použili pri riešení hlbokej krasovej štruk

túry nádrže Vento na Kube, ako aj pri separácii hydrogramov adršpašskoteplickej časti 
potickej panvy. 

Obdobie výtoku za týchto podmienok možno však vyjadriť aj rovnicou v tvare 
Q , = Q 0 e  a ť \ 

kde Q t je prietok v čase t, 
0 0 —počiatočný prietok, 
e — základ prirodzených logaritmov, 
oc — koeficient vyčerpávania, 
n — parameter určujúci tvar závislosti. 

Počiatočný prietok Q0 uvádza množstvo (hranicu) nahromadených vodných zásob po

vodia, od ktorej prebieha ich vyčerpávanie. Aj keď tento prietok nie je totožný s kulminač

ným prietokom, pri praktických riešeniach opierajúcich sa o výtokové čiary sú hodnoty 
počiatočného a kulminačného prietoku často totožné. 

Koeficient vyčerpávania a (priemerný) charakterizuje spôsob, akým sa vodné zásoby 
povodia vyčerpávajú. Príčinou tejto premenlivosti je skutočnosť, že pri malých povodiach 
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je koeficient integrálnym vyjadrením procesu vyčerpávania nerovnorodého horninového 
prostredia, ktoré je práve odlišnosťou svojich hydrogeologických pomerov a nerovnomernosti 
ich zásobovania zdrojom vodnosti. 

Parameter n vyjadruje mieru zmeny zákona rozdelenia prietokov v čase t, ktorá je vlastná 
stálym odtokovým pomerom povodia, ako aj konkrétnym prípadom odtokového procesu 
a procesu vyčerpávania. 

V prípade, že efektívny dážď, ktorý spadne na plochu povodia, má dostatočný čas trvania 
a intenzitu, aby vytvoril odtok z každého miesta povodia, efektívne zrážkové množstvo je 
rovnomerne rozdelené na celé povodie a zrážky majú dlhší čas trvania ako čas koncentrácie, 
dochádza k osobitnému prípadu vytvorenia prietokovej vlny. Podľa tvaru sa označuje 
výsledná čiara ako Skrivka a je dôležitou hydraulickou charakteristikou povodia. Vyjadruje 
komplex v povodí pôsobiacich geografickofyzikálnych faktorov. 

Na overenie niektorých záverov, ku ktorým sme dospeli pri hydrogeologickom výskume 
Západných Tatier, pristúpili sme k modelovaniu procesu vytvárania odtoku na hydraulic

kom integrátore z povodia Račkovej doliny. Proces vytvárania odtoku z povodia sme mo

delovali vzhľadom na existujúce vstupné údaje (denné merania) v zjednodušenej forme. 
Podmienky, za ktorých sa modelovanie uskutočnilo, metodiku zostavenia modelu a základ

nú schému modelu uvádza práca L. MELIORISA — I. MUCHU (1972). Takto zostavený model 
bol verifikovaný na zrážkach v dňoch 17. a 18. VIII. 1968. Verifikovali sme odpory modelujú

ce zrážky tak, aby sa hydrogram modelu priblížil skutočnému hydrogramu a aby mode

lovaná výtoková čiara zodpovedala skutočnej. Verifikácia bola vykonaná s presnosťou 
denných prietokov a zrážok. Výsledky verifikácie ukázali, že na nasýtenie podzemného 
a podpovrchového odtoku pri predchádzajúcom minimálnom odtoku z povodia je potrebný 
jednodňový úhrn zrážok asi 38 mm (pri výške 900 m n. m ). 

Odtok z povodia (hydrogram) bol meraný na integrátore systémom odporu a priepadu 
s predradeným piezometrom. 

Výsledky ukázali, že geologickú stavbu spolu s ďalšími vlastnosťami povodia (tvar, 
geomorfologické pomery, porast a i.) možno pokladať za sústavu, ktorá transformuje prie

beh zrážok na odtok z povodia. Vplyv geologickej stavby sa výrazne prejavuje vtedy, keď 
intenzita zrážok nie je veľká a povrchový odtok nezastiera retenčné schopnosti podzemnej 
a podpovrchovej vody. Vplyv horninového prostredia a jeho retenčnej schopnosti sme sle

dovali modelovaním jednodňových zrážok 
t a v celkovom dennom úhrne 20 a 50 mm, 

pričom sme vychádzali z predchádzajúceho 
minimálneho odtoku z povodia asi 300 l/s. 
Výsledok vo forme hydrogramu vplyvu 
zrážok na minimálny odtok je na obr. 4. 

Na zobrazenie vplyvu podzemného a 
podpovrchového odtoku na hydrogram sme 
zostavili Skrivky pre dážď konštantnej in

tenzity a nekonečného trvania, pričom sme 
vychádzali zo stavu blízkeho minimálnemu 
odtoku. Skrivky celkového odtoku (pod

zemný — podpovrchový—povrchový) sme 
Obr. 4. Hydrogram vplyvu zrážok na minimal zostavili pre intenzitu dažda 10, 20, 25 mm 
ny odtok (modelové riešenie) za deň. Na porovnanie vplyvu podpovrcho

Abb. 4. Hydrogram des Einflusses des Regens v é h o a Podzemného odtoku na vytváranie 
auf den minimalen Abfluss (Lósung durch Mo Skrivky sme modelovali aj Sknvku povr
delieren). chového odtoku. 
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Riešenie ukázalo, že analógové modely môžu priniesť cenné poznatky o procese vytvárania 
sa jednotlivých typov od toku zo zrážok. V prenesenom zmysle môžu doplniť niektoré hydro 

geologické parametre príslušných povodí . Ukázalo sa, že hydrogeologické vlastnosti územia 
pods ta tne ovplyvňujú časový priebeh prietokov pri zrážkach menšej intenzity. 

Doručené 18. 3. 1974 
Odporučil J. Tomlain 
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Einige Bemerkungen zur Auswertung des Grundwasserabflusses 

LADISLAV MELIORIS 

Die Arbeit weist auf die Móglichkeiten und die Bedeutung der Anwendung der hydrologischen 
Methoden beim lôsen verschiedener hydrogeologischer Aufgabcn in Gebieten die von Gestcinen 
mit Kluftwasser oder Karstwasser aufgebaut sind hin. 

Mit diesen Methoden kónnen wir in der hydrogeologischen Praxis primáre Verarbeitungen der 
Angaben die wir durch Beobachtungen und Messungen in der Natur gewonnen haben, durch
fuhren. Mit Hilfe der Bilanzmethoden, kónnen wir den Anteil des Grundwassers im Flussgebiet 
bestimmen. Mit Hilfe der hydrologischen Bilanzmethoden kónnen wir die gesamten Vorräte wie 
auch die nutzbaren Vorräte des Grundwassers bestimmen. 

Die gewonnenen Erkenntnisse kónnen ein Ausgangspunkt fur die Losung weiterer Aufgaben 
durch laboratorische Methoden, durch experimented analogische Methoden und hydraulische 
wie auch mathematische Methoden sein. 

Diese Arbeit ist auf die Bestimmung des Grundwasser flusses aus dem Flussgebiet orientiert. 
Es handelt sich hier um den tiefen Grundwasserkreislauf, welcher durch die Gravitation herforgeru
fen wird. Im letzten Abschnitt dieses Artikels wird ein Beispiel der Modelierung des Grundwasser
abflusses des Flussgebietes im Račková Tal im westlichen Abschnitt der Hohen Tatra angefúhrt. 

Der Autor, auf Grund seiner eigenen Forschungsarbeiten und dem Štúdium der Literatúr zeigt 
auf die Verwendung einiger hydrologischer Methoden in der hydrogeologischen Praxis hin. Die 
konkrete Anwendung hydrologischer Methoden stellen ein bedeutendes racionales Element hyd
rogeologischer Vorschungsarbeiten dar. 
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