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5 VODSTVO 

Vodu vo výreze krajinnej sféry Slovenskej republiky považujeme za veľmi významný 
faktor, ktorý môže limitovať hospodársku činnosť spoločnosti. Je to dôležitý činiteľ určujúci 
hospodársky rozvoj územia a predstavujúci tiež základnú podmienku udržania života. Vodná 
zásoba v našom sektore hydrosféry sa tvorí a obnovuje prevažne zo zrážok iba nepatrná 
časť vôd má juvenilný pôvod. Na územie SR spadne priemerne ročne 743 mm, resp. 36,4 
mld. m3 vody. Z každého km2 odtečie priemerne 256 tisíc m3 vody, čiže z celej republiky asi 
12,5 mld. (257 mm) m3 vody t.j. 34,5%. Ostatných 65,6% (23,9 mld. m3 t. j. 486 mm) vody sa 
hneď nevyparí, ani všetka neodtečie. Postupne vsakuje a dopĺňa zásoby podzemnej vody, časť 
spotrebujú živé organizmy (tzv. fyziologický výpar), pričom dlhodobá bilancia v rôznych 
oblastiach Slovenskej republiky je značne rozdielna. Veľké rozdiely sú medzi priemernými 
ročnými hodnotami zistenými v mimoriadne suchých rokoch. Priestorová a časová 
diferenciácia vodných zásob na našom území, ktoré sa vytvárajú pri odtoku spadnutých 
zrážok je podmienená stavom ostatných zložiek krajinnej sféry, najmä litosféry, pedosféry a 
fytosféry. Dôležitú úlohu tu zohráva tiež človek, ktorý nielen priamo reguluje odtok vody, ale 
svojou činnosťou ovplyvňuje i stav ostatných zložiek krajinnej sféry významných pre tvorbu 
zásob vody. 

5.1 POVRCHOVÉ VODY 

Zásoby povrchových vôd v Slovenskej republike delíme na 1.Povrchové vody tečúce, 
ktoré sú vo vodných tokoch a na zásoby vo vodných nádržiach 2. Povrchové vody stojaté, 
ktoré sa môžu vyskytovať buď v prirodzených (jazerá), alebo umelých (rybníky, priehrady) 
vodných nádržiach. 

5.1.1 Povrchové vody tečúce 

Dĺžka riečnej siete v SR je 44943 km, z toho 7638 km tokov je vodohospodársky 
dôležitejších. Riečna sieť sa mení v dôsledku prirodzeného vývoja, ale najmä technickými 
zásahmi (odľahčovacie kanály, preloženie korýt riek, odvodňovacie kanály, regulované toky 
ap.). Hustota riečnej siete kolíše od menej ako 0,25 km/km2 po 1,8 km/km2.  

Pôdorysné typy riečnej siete sú rozmanité. Na Podunajskej nížine tvoria rieky Čierna 
voda, Váh, Nitra, vejár s vrcholom pri Komárne, kde ich donútili spojiť sa náplavy 
Dunaja. Dunaj je alochtónna rieka s priemerným ročným prietokom 2000 m3.s-1. Pod 
Bratislavou sa jeho koryto na vlastných náplavoch rozvetvuje.  

Riečna sieť Váhu je po Žilinu stromovitá aj perovitá, od Žiliny je len perovitá. Nitra 
má oblúkovité povodie s perovitou riečnou sieťou menších prítokov. Hron má ohnuté a tiahle 
povodie s typicky perovite usporiadanou riečnou sieťou. Masív Poľany má typickú radiálnu 
riečnu sieť. Ipeľ má perovitú riečnu sieť. 

Rieky v povodí Tisy na východnom Slovensku majú vejárovitú riečnu sieť, ale 
jednotlivé toky sa tvarom riečnej siete líšia, napr. v povodí Slanej sa rieky ako vejár zbiehajú 
k bodu kde jej tok opúšťa naše územie. Celkove možno povedať, že na území Slovenskej 
republiky v provincii Západných Karpát sú hojnejšie rieky s úzkymi a dlhými povodiami 
s perovitou riečnou sieťou. V provincii Panónskej panve a Východných Karpát celková 
konfigurácia riečnej siete má vejárovitý pôdorys. 
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Slovenskou republikou prechádza hlavné európske rozvodie, ktoré oddeľuje úmorie 
Baltského (4 %  1950 km2 ) a úmorie Čierneho mora (96 % 47 086 km2). Vstupuje na 
naše územie v Turzovskej vrchovine, potom pokračuje hrebeňom pohoria do Moravsko-
sliezskych Beskýd, ide do Jablunkovského medzihoria a v priestore Jablunkovského sedla 
(553 m n. m.) zabieha malým oblúčkom do Českej republiky a cez Girovú (840 m n. m.) 
prechádza v pramennej oblasti Čierňanky do Poľska. Na naše územie sa vracia v 
Jablunkovskom medzihorí východne od Skalitého odkiaľ prebieha paralelne so štátnou 
hranicou s Poľskom cez Kysucké Beskydy, Oravské Beskydy až po Babiu horu (1725 m n. 
m.). Na Babej hore sa stáča do Poľska, kde zaberá v širokom oblúku pramennú oblasť Čiernej 
Oravy a na naše územie sa vracia v Oravskej kotline asi 5 km severne od obce Suchá Hora, 
potom pokračuje k Suchej Hore a odtiaľ na juh cez Skorušinské vrchy a Podtatranskú 
brázdu popri štátnej hranici s Poľskom do Tatier. Najvyšším Tatranským vrcholom sa 
vyhýba. V Tatrách ide približne popri štátnej hranici s Poľskom až po Čubrinu (2378 m n. 
m.), na ktorej sa stáča na Kôprový štít (2363,3 m n. m.) a pokračuje na  Hrubý vrch 2428 m 
n. m.(najvyšší bod hlavného európskeho rozvodia) a odtiaľ cez Furkotský štít (2405 m n. m.) 
a Bystré sedlo (2314 m n. m.) na Veľké Solisko (2412,5 m n. m.), odkiaľ popri západnom 
okraji Štrbského plesa sa zložito skrúca medzi Lieskovcom a Lúčnym potokom k Štrbskému 
sedlu (900 m n. m). Odtiaľ poza Štrbu prechádza do katastra Vyšnej Šuňavy a cez Kozie 
chrbty (Kozí Kameň 1255,3 m n. m.) do Popradskej kotliny ku Gánovciam a odtiaľ cez 
Hozelec, Švábovce, Jánovce vstupuje do Levočských vrchov a pokračuje úpätím pohoria do 
Spišsko-šarišského medzihoria na sedlo Pusté Pole (602 m n. m.) a odtiaľ vystupuje na 
Minčol (1157 m n. m.) v Čergove a v Livovskej hute sa stáča ku sedlu pri Obručnom (650 m 
n. m.) a vstupuje do Ľubovnianskej vrchoviny, kde pokračuje po hraniciach s Poľskom do 
Busova, Ondavskej a Laboreckej vrchoviny až na Kremenec (1221 m n. m.) v 
Bukovských vrchoch na styku hraníc Slovenskej republiky s Poľskom a Ukrajinou.  

Čiernomorské úmorie je na území Slovenskej republiky rozdelené na dve hlavné 
povodia dunajské a tiské. Hranica medzi prítokmi Dunaja a Tisy je hlavným slovenským 
rozvodím. Táto rozvodnica ide z chrbta Kozieho kameňa cez Kráľovú hoľu (1948 m n. m.),  
na sedlo Besník (994 m n. m.) po Muránskej planine na Klenovský Vepor (1338 m n. m.) až 
ku Lomu nad. Rimavicou a odtiaľ cez Šoltýsku, Dubové (623 m n. m.) východne od Oždian 
cez Veľký Bučeň (514 m n. m.) ku Hajnačke v Cerovej vrchovine a ňou prechádza až ku 
štátnej hranici s Maďarskom. Hlavné slovenské rozvodie má najvyšší bod na Kráľovej 
holi (1948 m n. m.). 

Hlavné európske rozvodie a hlavné slovenské rozvodie delia územie Slovenskej 
republiky na tri hlavné povodia. Veľké povodie Dunaja rozdelené hlavnou slovenskou 
rozvodnicou na oblasť prítokov Dunaja (Morava, Váh, Nitra, Hron, Ipeľ) a zbernú oblasť 
Tisy so sústavou Bodrogu (Latorica, Laborec, Uh, Ondava, Topľa) a Slanej (Slaná, Bodva, 
Hornád, Torysa). Tretie je malé povodie Dunajca, ktorý je prítokom Visly na území Poľska, 
so svojim hlavným prítokom z nášho územia Popradom. V nasledujúcej kapitole podávame 
charakteristiku vybraných tokov (Dunaj a Váh) v SR podľa povodí kde P = plocha povodia v 
SR, L = dĺžka toku v SR, Q a = priemerný ročný prietok v meranom mieste, Q max = 
maximálny prietok, Q min = minimálny prietok. 

5.1.1.1 Povodie Dunaja 

Dunaj (P = 1138 km2, L = 172 km, Q a = 1992 m3 v Bratislave, Q max =14000 m3.s-1  v 
roku 1501, Q min = 570 m3.s-1) je na našom území alochtónnou riekou. Pramení v Nemecku v 
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Čiernom lese severovýchodne od Freiburgu. Vzniká sútokom dvoch zdrojníc a to Breg s 
prameňom vo výške 1000 m n. m. a Brigach 750 m n. m. Ústi do Čierneho mora mohutnou 
deltou (4300km2), na ktorej má tri ramená (Kilinské, Sulinské a Sv. Juraja). Dĺžka toku je 
2850 km a plocha povodia 817 000 km2. Po Volge je druhým najväčším európskym 
veľtokom. Preteká cez osem štátov. Od sútoku s Moravou pri Devíne až po Karlovú Ves tvorí 
štátnu hranicu Slovenskej republiky s Rakúskom v dĺžke 7,5 km. Od Karlovej Vsi až za 
Čunovo preteká naším územím v dĺžke 22,5 km a odtiaľ až ku Chľabe východne od Štúrova 
prechádza prúdnicou rieky štátna hranica Slovenskej republiky s Maďarskom v dĺžke 142 km. 
Už pred vstupom do Devínskej brány v Malých Karpatoch je Dunaj mohutným európskym 
veľtokom. V Bratislave má šírku 260 m. Po výstupe z Devínskej brány, ktorou sa Dunaj 
prelamuje cez Malé Karpaty v koncentrovanom koryte a tečie na vlastnom rozsiahlom 
náplavovom kuželi v zložitej spleti ramien až po Sap (býv. Palkovičovo). Okraje kužeľa 
lemujú dve najväčšie dunajské ramená, na ktoré sa rieka delí nad Bratislavou a to Malý 
Dunaj po ľavom brehu Dunaja a v Maďarsku po pravom brehu rieky je Mošonský Dunaj. 
Na území Slovenskej republiky medzi hlavným tokom a Malým Dunajom sa rozprestiera 
Veľký Žitný ostrov a územie medzi hlavným tokom a Mošonským Dunajom v Maďarsku 
tvorí Malý Žitný ostrov. Malý Dunaj sa spája s hlavným tokom pri Komárne už ako Vážsky 
Dunaj a Mošonský Dunaj na území Maďarska SV od Györu. Z hlavného ramena bola 
úpravami vytvorená plavebná cesta. Dunaj má prechodne snehový režim odtoku s 
maximom júni, júli (2500 - 2900 m3.s-1) a s minimom v decembri až januári (1400 m3.s-1). 
Najväčšia povodeň bola na Dunaji v roku 1501 (Q = 14000 m3.s-1) a ďalšie v rokoch 1854, 
1897, 1899 a 1965. 

Dunaj odvodňuje temer celé územie Slovenskej republiky, či už prostredníctvom svojich 
priamych prítokov, alebo nepriamo prostredníctvom Tisy. Jeho dominantné hydrogeografické 
postavenie je umocnené veľkým hospodárskym významom rieky už od dávnoveku, kedy sa 
po ľavom brehu a v povodí jeho priamych prítokov koncentrovalo praveké a rano-historické 
osídlenie na území nášho štátu a cez túto oblasť viedli i významné obchodné cesty spájajúce 
Baltské more zo Stredozemným a Čierne more so západnou Európu. Dnes je Dunaj dôležitou 
dopravnou tepnou. Po vybudovaní kanála Dunaj, Mohan, Rýn spája táto rieka Slovensku 
republiku (a ďalších 33 štátov Európy) so Severným morom (Rotterdam) a Čiernym 
morom (Sulina) vodnou cestou dlhou 3500 km. 

Váh (Vagus, nestály, blúdiaci) je najväčšia slovenská rieka (P = 14268 km2,    L = 367,2 
km, Q a = 153 m3.s-1 v Trnovci nad Váhom, Q max = 1825 m3.s-1 Q min = 2,30 m3.s-1).Vzniká 
sútokom Bieleho a Čierneho Váhu pri Kráľovej Lehote v Podtatranskej kotline a ústi do 
Dunaja pri Kolárove ako jeho najväčší pravostranný prítok. Čierny Váh pramení v Nízkych 
Tatrách v severnom kotle Kráľovej hole vo výške 1097 m n. m., Biely Váh vo Vysokých 
Tatrách v ľadovcovom kare Zeleného plesa na JV strane Kriváňa vo výške 1850 m n. m. Má 
tiahle povodie do tvaru oblúka s najväčšou šírkou 92 km v hornej časti, kde má pomerne 
dobre vyvinutú riečnu sústavu, stromového i vejárového typu až po Žilinu, ktorá kontrastuje s 
perovou riečnou sieťou stredného Váhu, kde rieka priberá veľa krátkych svahových tokov so 
slabo rozvinutým povodím V Podtatranskej kotline priberá z Tatier Nízkych Tatier a 
Chočských vrchov množstvo prítokov, z ktorých najvýznamnejším je Belá z pravej strany a 
Revúca z ľavej. Za Kraľovianskym prielomom priberá sprava svoj najväčší prítok Oravu (P 
= 1992 km2, L = 111 km, Q a = 34,5 m3.s-1 v Dierovej, Q max = 1120 m3.s-1, Q min = m3.s-1). 
Orava vzniká z Bielej a Čiernej Oravy, ktorá má časť svojho povodia v Poľsku. Biela Orava 
zberá vody zo svahov Slovenských Beskýd a Oravskej Magury. Na sútoku oboch riek bola 
postavená Oravská priehrada. Po opustení Oravskej kotliny tečie úzkou dolinou, z pravej 
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strany priberá Zázrivku, a z ľavej ešte v Oravskej kotline Oravicu a Studený potok. Do Váhu 
sa vlieva pri Kraľovanoch. 

V Turčianskej kotline priberá Váh z ľavej strany Turiec, ktorý odvodňuje Turčiansku 
kotlinu a jej horskú obrubu. Za prielomom Malou Fatrou v Žilinskej kotline z pravej strany 
sa doň vlieva Varínka a Kysuca s Bystricou, ktorá odvodňuje Turzovskú vrchovinu, 
Kysucké Beskydy, Kysuckú vrchovinu a SV časť Javorníkov, z ľavej strany priberá 
Rajčianku a na strednom a dolnom toku celý rad kratších nerozvinutých prítokov, napr. z 
pravej strany Papradnianku, Bielu vodu a Vláru odvodňujúce Javorníky a Biele Karpaty. 
Od Beckovskej brány až po ústie vytvoril Váh agradačný val a tak malokarpatské toky 
vtekajú do Dudváhu, ktorý s ním tečie paralelne. Od Serede až po ústie do Malého Dunaja sa 
povodie Váhu zužuje. Váh má snehovo-dažďový režim odtoku. Maximálna vodnosť 
horného toku je v máji, stredného a dolného v apríli. Minimálna na hornom a strednom toku 
je v januári, na dolnom v októbri. Najväčšie povodne na Váhu vznikajú za dlhotrvajúcich, 
výdatných dažďov ( 1813, 1958) a vždy ohrozovali život a majetky ľudí. V rokoch 1929 - 30 
bol vypracovaný generálny projekt na úpravu Váhu a využitie jeho vodnej sily. Morfologické 
pomery koryta Váhu sú pomerne priaznivé na budovanie väčších vodných nádrží, čo spolu so 
značným spádom vytvára z Váhu výborný energetický zdroj. Vodné nádrže spolu s haťami a 
vodnými elektrárňami tvoria na Váhu komplex Vážskej kaskády, ktorý má energetický, 
vodohospodársky a rekreačno-turistický význam. 

Zberná oblasť Tisy. Toky odvádzajúce vodu z východnej časti nášho štátu ju 
odovzdávajú Dunaju prostredníctvom Tisy (P = 7km2, L = 5,2 km, Q a = 379 m3.s-1) mimo 
nášho územia. Jej zbernú oblasť tu tvorí sústava Slanej a Bodrogu. 

Bodrog (P =7265 km2, L = 15 km, Q a = 110 m3.s-1 na štátnej hranici, Q max = 1007 m3.s-

1, Q min =12,7 m3.s-1) je pravostranný prítok Tisy ústí do nej na území Maďarska pri Tokaji. 
Územie SR opúšťa vo výške 94 m n. m. Bodrog vzniká sútokom Ondavy a Latorice a 
odvodňuje oblasť Nízkych Beskýd, Čergov, Vihorlatské a Slanské vrchy a Východoslovenskú 
nížinu. Priamym prítokom Bodrogu z územia Slovenskej republiky je len riečka Roňava 
(P= 499 km2, L = 41 km, Q a = 0,74 m3.s-1) ústiaca doň v Maďarsku. Toky vytvárajúce 
Bodrog majú vejárovitú riečni sieť. Stretáva sa tu viac väčších riek na malom priestore s 
veľmi malým sklonom, čo má za následok vytvorenie nepriaznivých odtokových pomerov, 
najmä na jar za vysokých vodných stavov Bodrog opúšťa naše územie na hranici Maďarskom 
v katastri obce Borša (94 m n. m.). Má dažďovo-snehový režim odtoku Maximálnu vodnosť 
dosahuje v marci a apríli, minimálnu v septembri.. 

Latorica (P =2486 km2, L = 27 km, Q a = 86 m3. s-1,pri sútoku s Ondavou,  Q max = 483 
m3.s-1, Q min = 2,6 m3.s-1) po sútoku s Ondavou vytvára Bodrog. Pramení vo Východných 
Karpatoch na území Ukrajiny. Od sútoku s Ondavou až po štátnu hranicu s Ukrajinou bolo 
koryto Latorice upravené bagrovaním a ohradzovaním. Jej najväčším prítokom sprava je 
Laborec (P =2870 km2, L =135 km, Q a =15,5 m3.s-1 v Michalovciach, Q  max =457 m3.s-1, Q 
min = 0,49 m3.s-1). Vlieva sa do Latorice pod obcou Oborín vo výške 95 m n. m., 15 km pred 
jej sútokom s Ondavou. Pramení v Laboreckej vrchovine vo výške okolo 730 m n. m. (pri 
Čertižnom). Riečna sieť Laborca je vyvinutá jednostranne s viacerými prítokmi z ľavej 
strany, Výrava, Udava, Cirocha a najväčší z nich Uh priberá 16 km pred ústim do Latorice. 
Jediným väčším pravostranným prítokom Laborca je Duša ústiaca doň pod Vojanmi. Do 
Východoslovenskej nížiny sa Laborec dostáva Brekovskou bránou.  

Uh (L = 21,3 km, P = 792 km2, Q a= 32,9 m3.s-1 v Lekárovciach, Q max = 1420 m3.s-1, Q 
min = 1,31 m3.s-1) pramení pod Užským priesmykom na území Ukrajiny. Po Užhorod tečie v 
horskej oblasti, pod ním vstupuje do Východoslovenskej nížiny. Koryto rieky je zregulované  
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sú tu hrádze okrem hraničného úseku. Pred sútokom s Laborcom vo výške 96 m n. m. prijíma 
z pravej strany Čiernu vodu so sústavou potokov stekajúcich z južných svahov 
Vihorlatských vrchov a SV časti Východoslovenskej nížiny. Významným prítokom je 
ľavostranná Okna so Sobraneckým potokom.  

Ondava (P =3382 km2, L =146,5 km, Q a = 20,8 m3.s-1 v Horovciach, Q max =772 m3.s-1, 
Q min = 1,49 m3 .s-1) po sútoku s Latoricou vytvára Bodrog. Pramení v Ondavskej vrchovine 
nad obcou Ondávka vo výške 545 m n. m. Po Stropkov tečie juhovýchodne, ďalej až po 
Zemplín južne a tu sa vo výške 95,5 m n. m. spája s Latoricou. Je upravená len na úsekoch 
kde prechádza obcami, na dolnom toku sú hrádze. V Hencovciach je hať pre odber vody do 
drevokombinátu. Z ľavej strany priberá Ladomirku, Chotčianku, Oľku, Ondavku, z 
pravej svoj najväčší prítok Topľu. Pod jej ústím sú len pravostranné prítoky, premenené 
zväčša na kanály, napr. Trnávka. 

Slaná (P = 3171 km2, L =110 km, Q a = 14,5 m3.s-1 v Lenartovciach, Q max = 72 m3.s-1, Q 
min = 0,80 m3.s-1) je popri Bodrogu osou druhej hlavnej riečnej sústavy východného 
Slovenska. Spolu s Hornádom vytvára rozsiahly vejár s vrcholom v Maďarsku. Pramení v 
Stolických vrchoch pod vrchom Stolica vo výške okolo 1280 m n. m. a na území Maďarska 
pod Miškovcom vo výške 89 m n. m. sa vlieva z pravej strany do Tisy. Vo výške 195 m n. m. 
pod Lenartovcami opúšťa územie Slovenskej republiky. Slaná má snehovo-dažďový režim 
odtoku s maximom v marci - apríli a minimom v septembri, októbri. Z významnejších 
prítokov priberá  sprava Štítnik, Muráň, Turiec, Rimavu s Blhom zľava a Gortvou 
sprava. Zľava na území Maďarska priberá Bodvu a Hornád.  

Hornád (P = 4311km2, L = 193 km, Q a = 30,9 m3.s-1 na štátnej hranici, Kysak 19,4 m3.s-

1, Q max = 689 m3.s-1, Q min = 2,5 m3.s-1) je ľavostranný prítok Slanej, pramení v Nízkych 
Tatrách vo výške 1050 m n. m. v masíve Kráľovej hole. Vlieva sa do Slanej JV od Miškovca. 
Výškový rozdiel prameňa a hraničného profilu je 890 km. Najvyšším bodom povodia je 
Kráľová hoľa (1948 m n. m.). Má snehovo-dažďový režim odtoku s maximom v apríli a 
minimom vo februári. Od prameňa až po sútok s Hnilcom pri Margecanoch priberá zľava 
Levočský potok, Margecianku, Svinku, Torysu, Olšavu, z pravej strany Slovinský potok, 
Hnilec a menšie potoky. Jeho najväčším prítokom z pravej strany je Hnilec (P = 654 km2, L 
= 88,9 km, Q a =8,10 m3.s-1 v Margecanoch (320 m n. m.), Q max =195 m3.s-1, Q min = 0,90 
m3.s-1) s perovitou riečnou sieťou.  Hnilec pramení v Nízkych Tatrách pod Kráľovou hoľou 
vo výške 1750 m n. m. Najväčším ľavostranným prítokom Hornádu je Torysa (P = 1349 km2, 
L = 129 km, Q a= 7,09 m3.s-1 v Košických Oľšanoch, Q max = 316 m3.s-1, Q min = 0,54 m3.s-1). 
Pramení v Levočských vrchoch pod Javorinou vo výške 1140 m n. m. a vo výške 176 m n. m. 
nad Nižnou Myšľou ústí do Hornádu. Prešove priberá svoj najväčší ľavostranný prítok 
Sekčov. 

Nitra (P =4501 km2, L = 168,4 km, Qa = 18,1 m3.s-1 v Nových Zámkoch,   Qmax = 218 
m3.s-1) pramení na juhovýchodných svahoch Malej Fatry vo výške okolo 800 m n. m. Je to 
ľavostranný prítok Váhu. Od prameňa tečie najskôr juhovýchodne, potom južne a pri 
Prievidzi mení smer na juhozápadný a vstupuje do 1300 m širokej riečnej nivy, kde 
meandruje. V úseku Nováky Partizánske prevládajú ľavostranné prítoky, ktoré zatlačili 
Nitru pod Drieňový vrch. Pod Partizánskym priberá z pravej strany Nitricu a mení svoj 
pôvodný južný. Nad Šuranami priberá z ľavej strany svoj najväčší prítok Žitavu a nad 
Komárnom vo výške 106 m n. m. pôvodne ústila do Vážskeho Dunaja, ale po roku 1971 bol 
vybudovaný medzi Nitrou a Váhom v úseku Nové Zámky Komoča spojovací kanál s 
celkovou dĺžkou 7,5 km, ktorý ústí do Váhu vo výške 108 m n. m. Odstavené koryto (21,5 
km) je pomocou zhýbky vybudovanej pod preložkou napájané vodou z Dlhého kanála. 
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Významnejšie prítoky Nitry zľava sú Handlovka, Vyčoma a Žitava a sprava Tužina, 
Chvojnica, Nitrica, Bebrava a Radošinka. Nitra má dažďovo-snehový režim odtoku s 
maximálnym mesačným prietokom v marci a minimálnym v septembri. Spolu s prítokmi je 
zregulovaná a ohradzovaná (dĺžka hrádzi v povodí je 433 km, iba na Nitre 249 km, ktoré 
ochraňujú pred záplavami 45000 ha najúrodnejšej poľnohospodárskej pôdy, 61 sídel, 36 km 
ciest, 22 km železníc). Na dolnom toku Nitry v Šuranoch je suchý polder s objemom 12 mil 
m3 pre povodňové prietoky. 

Hron (P = 5465 km2, L = 278,3 km, Qa = 49,5 m3.s-1 v Novej Bani,            Qmax = 1050 
m3.s-1) je ľavostranný prítok Dunaja prameniaci pod Kráľovou hoľou v Nízkych Tatrách vo 
výške okolo 980 m n. m. Do Dunaja ústi nad Štúrovom vo výške 112 m n. m. Najvyšším 
bodom povodia je Ďumbier (2043 m n. m.). Povodie má pretiahnutý perovitý tvar. Od 
prameňa po Banskú Bystricu tečie prevažne západným smerom. Od Banskej Bystrice po 
Zvolen severojužne odtiaľ po Žiar nad Hronom západne a po Slovenskú bránu juhozápadne, 
od nej po Kalnú nad Hronom južne, potom po Kamenín oblúkom mierne vypnutým k 
východu a malý úsek asi 22 km pred ústím do Dunaja juhovýchodne. Veľké povodne tu boli v 
rokoch 1784, 1813, 1853, 1974 (v roku 1974 prietok v Banskej Bystrici bol 560 m3.s-1). Vo 
Veľkých Kozmálovciach je koryto rieky prehradené kamennou hrádzou, ktorá odráža vodu do 
závlahového kanála Perec. Najdlhšie ľavostranné prítoky Hrona sú Hronec, Rohozná, 
Čierny Hron, Slatina, Jasenica, Sikenica, pravostranné Bystrianka, Vajskovský potok, 
Jaseniansky potok, Bystrica, Rudnica, Lutilský potok, Kľak a Kvetnianka. Názov Hron 
je doložený už z doby rímskej (Gran). Dolinou Hrona viedli významné obchodné a spojovacie 
cesty. Od 17. stor. boli vody Hrona a jeho prítokov využívané na dopravu dreva a na hornom 
a strednom toku aj na výrobu energie. Do Podunajskej nížiny priteká Hron Slovenskou 
bránou. 

Ipeľ (P =3649 km2, L =197,9 km, Qa = 20,6 m3.s-1 v Ipeľskom Sokolci       Qmax =428 
m3.s-1) je posledný z priamych prítokov Dunaja odvodňujúcich územie Slovenska. V dĺžke 
140 km tvorí hranicu s Maďarskom. Pramení vo Veporských vrchoch, južne od Lomu nad 
Rimavicou, vo výške okolo 1050 m n. m. Po ústie Suchej pri Holiši tečie prevažne 
juhovýchodne a južne, pri ústi Suchej vstupuje do rozsiahlej aluviálnej nivy a sa stáča na 
juhozápad. Od Kováčoviec po Kubáňovo tečie západne, odtiaľ po Chľabu južne a pri Chľabe 
sa vlieva vo výške 110 m n.m. do Dunaja. Významnejšie pravostranné prítoky Ipľa sú 
Krivánsky potok, Tisovník, Krtíš, Krupinica, Štiavnica (najväčší prítok Ipľa L = 54,6 km, 
P = 441 km2), ľavostranným prítokom Ipľa je Suchá. Koryto rieky je upravené a 
ohradzované, dĺžka hrádzi je 64,4 km. 

5.1.1.2 Povodie Visly 

Osou sústavy, ktorá odvádza vodu z územia Slovenskej republiky do Baltského mora je 
Dunajec (P = 356 km2, L =17 km, Q a = 29,2 m3.s-1 Červený kláštor, Q max  = 1363 m3.s-1), 
významný pravostranný prítok Visly. Z jeho troch hlavných zdrojníc, Čierneho, Bieleho 
Dunajca a Bielej vody stekajúcich zo severných svahov Tatier a ich predhoria, len Biela voda 
časťou svojho povodia (pravostranným prítokom Javorinkou) zasahuje na územie Slovenska. 
Po sútoku uvedených zdrojníc sa Dunajec stáča oblúkom k nášmu územiu, kde tvorí v dĺžke 
17 km od Lysej nad Dunajcom po ústie Lesnického potoka slovensko-poľskú hranicu a 
priberá niekoľko menších prítokov, Osturniansky potok s časťou povodia u nás, Rieku, 
Lipník a Lesnický potok s celou plochou povodia u nás. Za ústím Lesnického potoka sa 
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stáča na sever a opúšťa naše územie. V Poľsku pri Novom Saczi priberá sprava svoj najväčší 
169 km dlhý prítok Poprad.  

Poprad (P = 1594 km2, L = 107 km, Q a= je 19,4 m3.s-1 na štátnej hranici, Q max = 383 
m3.s-1, Q min = 1,38 m3.s-1) vzniká vo Vysokých Tatrách sútokom Hincovho potoka s potokom 
Krupá, ktorý vyteká z Popradského plesa vo výške 1310 m n. m. Má slabo rozvinutú riečnu 
sieť. Režim odtoku je prechodne snehový s maximom v máji, júni, minimom v januári, 
februári. Od prameňa tečie južným smerom a v Popradskej kotline sa stáča na SV. Štátne 
územie opúšťa vo výške 390 m n. m. pri Mníšku n. Popradom. Z celkovej dĺžky 31,1 km tvorí 
v dvoch úsekoch slovensko-poľskú hranicu. Vodnosť Popradu zabezpečujú početné 
ľavostranné prítoky z masívu Východných Tatier. Najväčší z nich je Velický potok, ktorý 
doň ústí Spišskej Sobote, v Kežmarku priberá z pravej strany Ľubicu odvodňujúcu západnú 
časť Levočských vrchov a za Spišskou Belou zľava Biela, pri Starej Ľubovni Jakubianku.   

V riečnej sieti Slovenskej republiky sa vyskytujú aj niektoré špecifické vodné diela. 
Zaujímavým javom z tohto aspektu je tzv. umelé pirátstvo t. j. prevedenie vody z povodia 
Váhu do povodia Hrona akvaduktom -Turčekovským banským vodovodom, ktorý bol 
vybudovaný v 1. polovici 15. stor. a privádzal úžitkovú vodu k banským a hutníckym 
závodom v Kremnici, k obilným mlynom, papierňam a od r. 1921 aj pre prvú podzemnú 
vodnú elektráreň na Slovensku. Vodovod je dlhý 22 km a slúži aj dodnes.  

Druhým vodovodom tohto typu je Špaňodolinský banský vodovod, ktorý začali stavať 
v roku 1561. V roku 1639 mal dĺžku 14,7 km z čoho 3,9 km tvorila rozvodná sieť k šachtám v 
Španej doline. Začiatkom 18 stor. mal dĺžku 33 km a voda sa privádzala k šachtám buď 
jarkami, alebo malými žľabmi. Obdobný vodovod bol aj na Pieskoch v katastrálnom území 
Španej Doliny (20 km) a na Starých horách (3,4 km).   

Príkladom umelého pirátstva je aj energetická vodná nádrž Palcmanská Maša 
vybudovaná v doline Hnilca v povodí Hornádu. Elektráreň je postavená na Dobšinskom 
potoku vo Vlčej doline v povodí Slanej. Voda z Palcmanskej Maše sa vedie potrubím do 
vodnej elektrárne vo Vlčej doline pri vzdutí hladiny po kótu 768 m n. m. a opačne v noci časť 
vody z Vlčej doliny sa prečerpáva do Palcmanskej Maše. Podobnou nádržou je i Čierny Váh 
(horná a dolná nádrž). 

5.1.1.3 Vodnosť a vodný režim našich riek 

Základnou charakteristikou vodnosti riek je ich priemerný ročný prietok udávaný 
v m3.s-1. Najväčší prietok má u nás Dunaj. Za obdobie 1901-1965 mal priemerný ročný 
prietok 1993 m3.s-1. Jeho hlavná zberná oblasť leží mimo nášho územia. Ostatné rieky, ktoré 
pramenia na našom území majú prietoky omnoho menšie, Váh 153 m3.s-1, Bodrog 110 m3.s-1, 
Morava 109 m3.s-1, Ipeľ 20,6 m3.s-1, Poprad 19,4 m3.s-1, Hornád 30,9 m3.s-1 atď. 

Za základ klasifikácie riek považujeme vodný režim riek, t. j. rozdelenie odtoku počas 
roku, ktoré je závisle od zdroja vodnosti a klimatických pomerov. Zdrojom vodnosti našich 
riek sú zrážky v tekutom i pevnom stave,  podzemná voda a ľadovce v prípade Dunaja. 
Podľa režimu odtoku patrí väčšina našich riek k stredoeurópskemu typu, v ktorom 
zdrojom vodnosti je dážď a prevláda vodnosť v jarných mesiacoch. Podľa režimu odtoku 
začleňujeme rieky Slovenskej republiky do troch základných hydrografických oblastí. 

 
1. Vysokohorská oblasť s vysokohorským typom riek, do ktorej patria tatranské 

potoky, napr. Belá, Javorinka a i. Majú prechodný snehový typ režimu odtoku s 
nadpriemernou vodnosťou v apríli až júli s maximom v máji resp. v júni a minimom v 
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januári a vo februári. Do tejto skupiny patrí aj Dunaj napájaný vodami hlavne z Álp, kde sa 
v lete topí sneh a ľadovce, čím je aj jeho najväčšia vodnosť časovo posunutá ďalej do letných 
mesiacov. 

 
2. Stredohorská oblasť. Do tejto oblasti patrí veľká časť územia nášho štátu so 

stredohorským typom riek so snehovo-dažďovým typom režimu odtoku. Mesiace s 
nadpriemernou vodnosťou sú vo vyšších polohách apríl až jún, v nižších marec až máj. 
Najvyššie mesačné prietoky bývajú v apríli, najnižšie v januári a vo februári, v nižších 
polohách v septembri a októbri. Takýto režim majú povodie horného Váhu, horného Hrona a 
Hnilca. 

 
3. Vrchovinno-nížinná oblasť s vrchovinno-nížinným typom riek s dažďovo-snehovým 

typom režimu odtoku. Najnižšie vodné stavy sú koncom leta a na začiatku jesene, júl, 
august a september, október, v čase veľkej straty vody výparom. V polohách pod 600 m n. 
m. sú najvyššie prietoky na riekach obyčajne v marci, apríli, ale niekedy už vo februári. 
Do tohto typu patria napr. Nitra, Ipeľ, Slaná, Bodrog. 

 
Väčšie rieky v Slovenskej republike pretekajú cez všetky uvedené oblasti, alebo 

aspoň cez dve. Režim odtoku si zachovávajú z tej oblasti, ktorá sa najviac zúčastňuje na jeho 
vytváraní. Napr. Váh a Hron majú pri ústí do Dunaja snehovo-dažďový typ režimu odtoku zo 
stredohorskej oblasti. Režim Dunaja ovplyvňujú alpské prítoky a pri prechode Panónskou 
panvou si rieka svoj alpský charakter zachováva až po ústie do mora. 

Extrémne t.j. maximálne a minimálne prietoky majú pre spoločnosť i okolité prírodné 
prostredie často katastrofálne dôsledky. Maximálne prietoky sa vyskytujú pri povodniach 
a spôsobujú veľké národohospodárske škody. Hlavnou príčinou vzniku povodní sú u nás 
výdatné dažde, búrkové lejaky resp. intenzívne topenie snehu. Premenlivosť počasia 
spôsobuje, že povodne sa môžu vyskytnúť v každom ročnom období, ale určité pravidelnosti 
v ich výskyte existujú. Na tokoch vo vrchovinných a nížinných oblastiach prevládajú jarné 
povodne, spôsobené topením snehu v kombinácii s výdatnými dažďami. Toky v horských 
oblastiach majú povodne obyčajne v lete po búrkových lejakoch. V zimných a jesenných 
mesiacoch sú povodne zriedka. Minimálne prietoky sú obyčajne v zime, keď sú zrážky 
akumulované v snehovej pokrývke a pôda je zamrznutá, alebo po dlhotrvajúcom období bez 
zrážok. Minimálne prietoky v lete, resp. koncom leta majú toky v nížinách, vrchovinách a 
nižších pohoriach. Vo vyšších a vysokých pohoriach sú minimálne prietoky výraznejšie v 
zimnom období.  

5.1.2 Povrchové vody stojaté 

Do tejto kategórie patria prirodzené vodné nádrže - jazerá a umelé vodné nádrže. Ich 
rozloha nie je v Slovenskej republike veľká, ale sú dôležitou súčasťou hydrosféry našej 
krajiny. Podstatná časť našich jazier sa vyskytuje v Tatrách. Ich vznik tu súvisí s činnosťou 
ľadovcov, ide o rôzne typy vhĺbených, hradených a zmiešaných glaciálnych jazier. 

V geografickej literatúre sa udáva rozdielny počet jazier v Tatrách. Lukniš (1986) udáva 
tu 175 jazier (spolu s občasnými). Väčšina jazier sa vyskytuje vo Vysokých Tatrách, v 
Západných je ich menej. Na južnom svahu Vysokých Tatier leží dve tretiny všetkých 
tatranských jazier. Ich celková plocha je 3,2 km2, čo nepredstavuje ani plochu vodnej nádrže 
Ružín I (3,9 km2) a objem vody je 10 mil. m3. 
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Tab 13 Genetické typy jazier v Slovenskej republike 
 

Vhĺbené Hradené Zmiešané 
Glaciálne Karové hradené morénou 

vhĺbeno-hradené 
(glaciálne) 

vytopiskové 
hradené zosuvom 

mokraďové 
Eolické   
 
Krasové 

Povrchové 
podzemné 

Riečne 
 

Vo Vysokých Tatrách je najväčším jazerom Veľké Hincovo pleso s rozlohou 20,00 ha a 
hĺbkou 53 m. Druhé najväčšie je Štrbské pleso 19,76 ha, hĺbka 20 m a tretie Nižné 
Temnosmrečinské pleso 12,0 ha, hĺbka 38 m. 

Tatranské jazerá majú prevažne jednoduchý okrúhlastý alebo oválny tvar, bez zložitého 
priebehu brehovej čiary, malú rozlohu litorálnej, plytkej časti a strmé brehy. Podľa genézy sú 
vhĺbené, hradené i zmiešané. Ku vhĺbeným patria karové, vytopiskové a mokraďové jazerá. 
Príkladom karového jazera je Veľké Hincovo pleso v Mengusovskej doline ležiace vo 
výške 1946 m n. m., ďalej napr. skupina Piatich Spišských plies v Malej Studenej doline, 
Batizovské pleso, Zelené pleso pod Kriváňom, Žabie plesá, Roháčske plesá, Ľadové pleso 
v Mengusovskej doline atď. K vytopiskovým jazerám patrí Štrbské pleso, ktorého panva 
vznikla zosadnutím morenových sutín čelnej morény na mieste roztopenia približne 80 m 
mocnej kryhy mŕtveho ľadu. Moréna tvorí brehy i dno jazera. V morénach ostali po ústupe 
ľadovcov dlho ukryté väčšie, resp. menšie kryhy mŕtveho ľadu. Keď sa roztápali, sutina sa 
prepadávala a tak vzniklo na morénach mnoho jamníkov vyplnených vodou, ktoré neskôr 
vyplnila 4 - 5 m mocná vrstva rašeliny. Sú to mokraďové jazerá, ktoré sa nachádzajú v 
Tatrách v pásme lesa a patrí k ním napr. časť Nového Štrbského plesa, ďalej Christlová 
poniže turistického chodníka Kamzík – Tatranská Lomnica, Kvetnica vo Velickej doline atď. 

Niektoré jazerá v Tatrách boli zahradené koncovými morénami ústupových štádií 
ľadovcov, keď sa ľadovce načas zastavili pri svojom ústupe do vyšších častí dolín na konci 
posledného zaľadnenia. Takto vznikol genetický typ morénou hradených jazier.  K týmto 
patria napr. Jamské, Velické, Skalnaté, Zelené, Kolové, Čierne, Javorové pleso. 

K zmiešaným karovo - morénovým jazerám patria v Tatrách napr. Vyšné a Nižné 
Furkotské pleso a mnoho iných. Vyhĺbená jazerná panva bola tu prehradená alebo 
obkolesená morénovými valmi.  

Podľa vodného objemu sú tatranské jazerá odtokové. Len výnimočne sú zásobované 
stálymi tokmi, väčšinou ich zásobujú zrážky, voda z roztopeného snehu a občasnými tokmi. 
Niektoré tatranské jazerá sú bezodtoké, prebytok vody so zrážok a z povrchových i 
podzemných zdrojov odvádza z jazernej panvy výpar a niekedy i priesak.  

Priemerná teplota jazernej vody okrem najvyššie položených menších jazier s 
celoročným zámrzom je vyššia ako priemerná ročná teplota okolitého vzduchu, pokiaľ nie je 
znižovaná stálym výdatným prítokom studenej vody a odtokom teplejšej povrchovej vody. 
Farba tatranských jazier je spravidla zelená s odtieňmi od smaragdovej do tmavozelenej, 
modrozelenej až modrej. V zimnom období bývajú všetky plesá v Tatrách zamrznuté. Dĺžka 
zamrznutia je ovplyvnená veľkosťou plesa a jeho nadmorskou výškou. Väčšinou trvá pol 
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roka, ale v niektorých rokoch sú na najvyššie položených severne exponovaných plesách 
ľadové kryhy na hladine aj počas celého leta.  

Z hľadiska vertikálneho rozloženia jazier v Tatrách v pásme lesa je pomerne málo 
jazier, najviac je ich v subalpínskom stupni a v dolnej časti alpínskeho stupňa. Najnižšie 
položeným jazerom v Tatrách je Nové Štrbské pleso vo výške 1309 m n. m. a najvyššie je 
Modré pleso vo výške 2192 m n. m. Rozmery jazier sú hodnoty, ktoré sa pomerne rýchlo 
menia  Vyššie položené jazerá sú postupne zasypávané sutinovými kužeľmi, skalnými 
rúteniami, lavínami. Niektoré jazerá, napr. Vyšné Wahlenbergovo pleso sú permanentne 
zanášané lavínami.  

V Západných Tatrách je 24 trvalých a 18 drobných nestálych jazier. Najväčšie je 
Vyšné Roháčske pleso (1715 m n. m.) s rozlohou 13,7 ha a hĺbkou 8,1 m, najnižšie položené 
je pri chate Zverovka. V Nízkych Tatrách je jediným stálym jazerom Vrbické pleso (v 
doline Zadnej vody) s rozlohou 6,69 ha a hĺbkou 4,16 m, leží pod Chopkom a Derešmi vo 
výške 1113 m n. m. v pásme lesa. Je hradené morénou a dvoma bočnými morénovými valmi.  

Eolické jazerá podmienené činnosťou vetra sa vyskytujú na Borskej nížine napr. 
Bezodné a Lakšárske jazero. Sú to malé depresie zahradené naviatym pieskom a spravidla 
bývajú len dočasne naplnené vodou. Pri rozsiahlych melioračných úpravách väčšina 
eolických jazier zanikla. 

Povrchové krasové jazerá sa vyskytujú v geomorfologickom celku Slovenského krasu. 
Sú to prevažne malé jazerá. Ich panvy týchto jazier vznikli v závrtoch, alebo v častí slepých 
dolín. Vyskytujú sa na Silickej planine. Najväčšie z nich je Jašteričie jazierko pri obci Silica 
v nízkom závere slepej doliny vo výške 588 m n. m. s rozlohou 1,22 ha a hĺbkou 2,55 m. 
Podzemné krasové jazerá majú rôznu veľkosť. Vznikli buď v podzemných závrtoch, 
ponoroch, puklinách alebo v eróznych, či iných krasových dutinách zahradených sintrom, 
bahnom, prípadne sutinou.  

Riečne jazerá vznikli zahradením bývalých mŕtvych ramien riek. Niektoré z nich pri 
vysokých vodných stavoch bývajú spojené s riekou, iné trvalo oddelené buď nánosmi rieky, 
alebo zmenou smeru koryta hlavného toku, napr. Devínske jazero pri Morave. Dĺžka 
riečnych jazier spravidla mnohonásobne prevyšuje ich šírku.   

Jazerá hradené zosuvom. Vyskytujú sa v sopečných a flyšových pohoriach 
Západných a Východných Karpát. V horskej skupine Veľkého Miliča v Slanských vrchoch 
sú dve jazerá hradené zosuvom. V chaoticky členenom povrchu zosuvného prúdu zloženého 
z kamenito - balvanitej sutiny vzniklo jazero Veľká Izra (434 m n. m., plocha 3,72 ha, hĺbka 
8 m, dĺžka 250 m, najväčšia šírka 212 m). V okolí Veľkej Izry je viacero malých jazierok, 
ktoré vznikli zosuvmi zvetralinového plášťa. Jedno z nich je Malá Izra s rozlohou 0,78 ha. 
Vo Vihorlatských vrchoch južne od Sninského kameňa vo výške 619 m n. m. leží Morské 
oko (Veľké Vihorlatské jazero) s rozlohou 13,84 ha, hĺbkou 25,1 m, maximálnou dĺžkou 775 
m a šírkou 312 m. Je to prietočné jazero, ktoré vzniklo v mladšom holocéne zahradením 
doliny rieky Okny veľkým zosuvom s odlučnou oblasťou na východnom svahu Motrogonu 
(1019 m n. m.) a Jedlinky (870 m n. m.). Pôvodná prírodná hrádza jazera je dnes 5 m pod 
úrovňou hladiny vody, súčasná bola umelo nadstavaná.  

Ďalšie jazerá hradené zosuvmi vznikli v Levočských vrchoch, Spišskej Magure a 
Oravskej vrchovine. Najviac je ich v Spišskej Magure. Pri Osturni je 6 jazier. Veľké 
Osturnianske jazero (815 m n. m., 3,2 ha, dĺžka 205 m, maximálna šírka 83 m). Vzniklo 
zahradení doliny Osturnianskeho potoka zosuvom.  Jezerské jazero (919 m n. m., 0,6 ha, 
maximálna dĺžka 110 m, šírka 74 m, hĺbka 7,5 m v strede, 2 - 4 m pri okrajoch) sa nachádza v 
pramennej oblasti Jezerského potoka, približne 2 km JJZ od obce Jezersko. Vzniklo 
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zahradením Jezerského potoka mohutným zosuvom. Zosuvné územie zaberá plochu približne 
2 km². Jazero má odtok. Nachádza v lese a postupne zarastá. 

Vodné nádrže patria chronologicky do dvoch skupín. Do prvej patria vodné diela 
vybudované na prelome 17. a 18. stor. pre účely baníctva, železiarstva a na plavenie dreva 
a do druhej novodobé vodné nádrže. Voda banských vodných nádrží tzv. „tajchov“ slúžila v 
baníctve a železiarstve na pohon vodných stúp a čerpacích zariadení prostredníctvom vodných 
kolies. Najviac malých vodných nádrží bolo vybudované (15. – 16. stor.) v okolí Banskej 
Štiavnice, Hodruše Hámrov, Štiavnických baní, Banského Studenca a Medzeva a inde. Najprv 
slúžili na chov rýb a od polovice 17. stor. zabezpečovali vodu pre technologické účely 
vtedajšieho banskoštiavnického banského rudného revíru. Podľa archívnych dokladov ich 
bolo postavených približne 50, z ktorých asi 10 vybudovali v 16. a 17. stor., zvyšok v 18. stor. 
Zvláštnosťou týchto vodných diel je, že sú vybudované v mimoriadne členitom teréne, v 
ktorom bolo možné zachytiť vodu pre nádrže iba z niekoľkých km2, u niektorých z povodia 
menšieho ako 1 km2 (10 tajchov), preto boli pre ich zásobovanie vybudované zberné jarky a 
štôlne, ktoré zasahovali do susedných povodí. Ich celková dĺžka bola vyše 130 km, z čoho sa 
viac ako polovica zachovala dodnes a slúži svojmu účelu. Nádrže boli vytvorené 
vybudovaním zemných priehrad z miestnych sutinových hlín, ktorých tesniace vlastnosti sa 
vylepšovali pridávaním vápna (2%). Funkčnými zariadeniami týchto 200 ročných priehrad sú 
dnové výpusty s liatinovými uzávermi na odber vody a bočné prepady na odvádzanie veľkých 
vôd. Doposiaľ využívané nádrže boli vybudované prevažne v 18. stor. a sú spojené s menom 
M. K. Hella a S. Mikoviního. V súčasnosti je v prevádzke 19 z nich s obsahom 4,3 mil. m3 a 
slúžia pre rekreáciu, pre vodárenské účely a priemysel. Počúvadlo, Studenec, Richňava sú 
vyhľadávanými rekreačnými oblasťami. 

 
Tab 14 Štiavnické tajchy (podľa J. Pacla)  
 

Názov Plocha v ha Objem v m3 Hĺbka v m 
Počúvadlianske 11,7 921938 22 

Studenské 10,1 750951 14 
Richňavské 8,1 767863 21 
Rozgrund 5,3 534437 22 
Hodrušské 4,9 431917 19 
Halčianske 4,6 215730 10 
Vindšacht 4,4 305812 7,5 
Belianske 2,4 146331 15 

Evička 2,0 97124 9 
 
V oblastiach s intenzívnou ťažbou dreva sa budovali klauzúry, ktoré akumulovali vodu 

na krátkodobé zvýšenie prietoku pod nádržou, pri ktorom sa splavilo drevo nachystané na 
brehoch. Známe sú klauzúry Hrončok na Kamenistom potoku (Slovenské rudohorie), 
Bacúch na Bacúšskom potoku (Nízke Tatry), klauzúry na Bielom potoku v Slovenskom raji, 
Korytnica na Korytnickom potoku a inde. 

Novodobé vodné nádrže vybudované na mnohých slovenských riekach plnia rôzne 
funkcie. V Slovenskej republike majú vodné nádrže mimoriadny význam, najmä preto, lebo 
umožňujú čiastočne zachytiť, vyrovnať a využiť zrážkové vody odtekajúce z nášho územia. 
Energetika z nich odoberá 85% vody, priemysel 6%, 5% sa odoberá pre zásobovanie 
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obyvateľstva pitnou vodou, zvyšok pre poľnohospodárstvo (závlahy). Časť objemu vodných 
nádrží je vyhradená ochrane pred povodňami. Spolu so suchými poldrami (napr. Beša) je to 
okolo 300 mil. m3.  

Vodná nádrž Orava. Vodná nádrž na Orave. Dôvodom výstavby tejto vodnej nádrže 
boli často sa opakujúce veľké povodne. Prvý návrh vybudovania priehrady pochádza z roku 
1730. Realizovať sa začal až projekt vypracovaný v roku 1940 - 1941. Nádrž sa budovala od 
roku 1941 do roku 1952. Vznikla vybudovaním 41 m vysokej betónovej priehrady pod 
sútokom Bielej a Čiernej Oravy. Pri výške hladiny 603 m n. m. je zaplavená plocha 35,4 km2. 
Vzdutím vodnej hladiny zanikli obce Ústie, Slanica, Hámre, Ľavkov a časť Námestova a 
Bobrova. Maximálna hĺbka pri priehradnom múre je 38 m, priemerná hĺbka je 15 m, objem 
vody 346 mil. m3. Vodná nádrž plní niekoľko funkcií (energetickú, ochrannú, poskytuje 
úžitkovú vodu, rekreačnú). Inštalovaný výkon elektrárne je 21 MW. 

Vodná nádrž Liptovská Mara. Vodná nádrž na hornom toku Váhu pod Liptovským 
Mikulášom vybudovaná v roku 1969 - 1975. S celkovým objemom 360,5 mil. m3 je 
najväčšou nádržou na Slovensku. Pri hladine 566 m n. m. zaplavuje plochu 27 km2. 
Výstavbou priehrady bolo zatopených úplne alebo čiastočne 13 obcí. Kultúrno-historické 
pamiatky z týchto obcí boli premiestnené do Múzea liptovskej dediny v obci Pribylina. 
Liptovská Mara spolu s dennou vyrovnávacou nádržou v Bešeňovej okrem výroby elektrickej 
energie zlepšujú energetickú prevádzku nižšie ležiacich stupňov vážskej kaskády.  

Vodná nádrž Zemplínska Šírava. Bola vybudovaná v povodí Bodrogu medzi 
Laborcom a Čiernou vodou v roku 1961 - 1965. Jej celkový objem je 334 mil. m3. Napĺňa sa 
prevažne vodou z Laborca, privádzanou a odvádzanou kanálom. Je plytká, priemerná hĺbka je 
10 m. Plocha je 33,5 km2. Slúži na ochranu pred povodňami, zavlažovanie 
poľnohospodárskych pôd a plní rekreačnú funkciu. 

Vodné nádrže na zásobovanie pitnou vodou. Na východnom Slovensku bola na 
Ciroche v rokoch 1983 -1988 vybudovaná vodná nádrž Starina pre zásobovanie východného 
Slovenska pitnou vodou. Objem vody je 47,5 mil. m3 s dodávkou 1300 l.s-1. Zatopená plocha 
nádrže je 3,2 km2. Pre zásobovanie regiónu Košíc boli na rieke Ide vybudované dve vodné 
nádrže Bukovec I. v rokoch 1964-1966 pod obcou Bukovec s objemom 1,7 mil. m3 vody s 
dodávkou vody 350 l.s-1 a v roku 1968 - 1976 vodná nádrž Bukovec II. nad obcou s 56 m 
vysokou kamennou hrádzou s objemom vody 21,4 mil. m3 a s dodávkou vody 698 l.s-1 a 
vodná nádrž Turček na Turčeku na SSV svahu Kremnických vrchov vybudovaná v roku 1992 
(zásobný obsah je 9,9 mil. m3). 

K umelým vodným plochám je potrebné pričleniť i rybníky. Podľa biologických 
požiadaviek hlavných chovných druhov rýb sa rybníky u nás rozdeľujú na kaprové 
(teplovodné) a pstruhové (studenovodné). Najväčšie kaprové rybníky na Slovensku sú v 
Jakubove, Trnave, Alekšinciach,  Dolnom Štále.  
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Tab 15 Vybrané vodné nádrže v Slovenskej republike  
 

Názov Vodný tok Zatopená 
plocha v km2 

Objem v mil. m3 Účel 

Orava Orava 35,0 345,9 E,U,O,R 
Liptovská Mara Váh 27,6 360,5 E,U,O,Z,R 
Čierny Váh dolná nádrž Čierny Váh 0,6 4,7 E 
Čierny Váh horná nádrž Čierny Váh 0,2 3,8 E 
Krpeľany Váh 1,3 8,3 E 
Hričov Váh 2,5 8,5 E 
Nosice Váh 5,7 36,0 E 
Palcmanská Maša Hnilec 0,9 11,0 E,R 
Ružín I Hornád 3,9 59,0 E,U,V 
Veľká Domaša Ondava 15,1 185,0 U,E,R,Z 
Zemplínska Šírava Laborec 33,5 334,0 O,R,Z,U 
Hrušov Dunaj 45,0 196,0 E,P,R,O 
Starina Cirocha 3,2 60,0 V 

 
E = energetické využitie, O = ochrana pred povodňami, R = rekreácia, U = úžitková voda, V = pitná 
voda, Z = závlahy, P = plavba 

5.2 PODPOVRCHOVÉ VODY 

Všetka voda, ktorá sa nachádza pod zemským povrchom v rôznom skupenstve sa 
nazýva podpovrchová. Do zemskej kôry sa dostáva vsakovaním zrážok cez prevzdušené 
pásmo (tu sú rôzne formy pôdnej vody) do prevodneného pásma (dutiny a priestory vyplnené 
úplne vodou). Podpovrchovú vodu v tomto pásme nazývame podzemná voda. Delíme ju na 
pórovú, puklinovú, krasovú. Výskyt a obeh podzemnej vody závisia od prostredia, v ktorom 
obieha teda od hornín. Územie Slovenskej republiky je geologicky neobyčajne pestré a 
tektonicky komplikované. Táto skutočnosť sa odráža veľmi výrazne vo výskyte a 
vlastnostiach podzemných vôd. Podzemné vody delíme podľa toho či je v nich rozpustené 
zvýšené množstvo (nad 1 g.l-1) pevných látok a plynov a podľa teploty na obyčajné a 
minerálne podzemné vody.  

5.2.1 Obyčajné podzemné vody 

Geologická stavba je jedným zo základných faktorov, ktorý determinuje charakter a typ 
podzemných vôd, preto pri ich charakteristike budeme vychádzať z hydrogeologického 
charakteru hornín a ich štruktúrno-tektonickej pozície. Podľa geologickej stavby Karpát a 
Panónskej panvy na našom území môžeme hydrogeologické štruktúry začleniť do dvoch 
skupín. Prvú tvoria hydrogeologické štruktúry kryštalinika a efuzívnych sopečných hornín a 
druhú sedimentárne útvary počnúc prvohorami a končiac kvartérom.   
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5.2.1.1 Hydrogeologický celok kryštalinika a efuzívnych sopečných 
hornín. 

Podzemné vody kryštalinika sa vyskytujú v kryštaliniku jadrových pohorí Západných 
Karpát a v Slovenskom rudohorí, ktoré majú veľmi komplikovanú geologickú stavbu. Sú tu 
rozličné typy vyvretých a premenených hornín. Tieto horniny zaberajú významné plochy v 
pohoriach Vnútorných Západných Karpát (Malé Karpaty, Tribeč, Považský Inovec, 
Strážovské vrchy, Malá a Veľká Fatra, Žiar, Nízke Tatry, Starohorské vrchy, Tatry, Branisko, 
Čierna hora, Slovenské rudohorie - Volovské, Veporské, Stolické vrchy, Revúcka vrchovina).  

Kryštalické bridlice sú zastúpené najrozmanitejšími parabridlicami, svormi, fylitmi, 
rulami, amfibolitmi a inými horninami. Podľa petrotektonických výskumov sa pukliny v 
kryštalických bridliciach s hĺbkou pomerne rýchlo uzatvárajú a ani poruchové zóny 
vzhľadom na prítomnosť ílovitých produktov zvetrávania, ktoré utesňujú pukliny a trhliny, 
nevykazujú výraznejšie zavodnenie. V Slovenskom rudohorí je režim podzemných vôd vo 
veľkej miere ovplyvnený rozsiahlou banskou činnosťou, preto môžeme okrem už 
spomenutých typov podzemných vôd vyčleniť ich zvláštnu skupinu tzv. banské vody, 
viazané na početné banské diela. Opustené banské diela plnia nielen funkciu kolektorov 
podzemných vôd, ale predstavujú i cesty ich obehu. 

Intenzívnejšie zavodnenie sa dá pozorovať v granitoidných horninách. Pre kumuláciu a 
obeh podzemných vôd majú väčší význam tektonické pukliny, ktoré majú väčší hĺbkový a 
dĺžkový dosah. Napr. v rozpukaných granitoidných horninách Malej Fatry vrtom hlbokým 
180 m boli zistené 4 horizonty s celkovou výdatnosťou 10,7 l.s-1 a ďalším vrtom 2 horizonty s 
celkovou výdatnosťou 8,7 l.s-1. Dobré podmienky pre vznik výdatnejších prameňov sú v 
kryštaliniku vysokých pohorí, kde sú okrem hydrologických predpokladov aj priaznivé 
klimatické pomery  (väčšie množstvo zrážok, nízke teploty a nízky výpar). V kryštaliniku 
Tatier dosahujú puklinové pramene výdatnosť až 5 l.s-1. 

5.2.1.2 Hydrogeologický celok sedimentárnych formácii.  

Do tejto skupiny patrí: hydrogeologický komplex nepremenených až slabo premenených 
hornín mladšieho paleozoika (karbón, perm), hydrogeologický komplex mezozoických 
formácií centrálnych a vnútorných Karpát, hydrogeologický komplex paleogénnych 
hornín flyšového pásma, hydrogeologický komplex bradlového pásma, hydrogeologický 
komplex neogénnych vulkanitov, hydrogeologický komplex neogénnych sedimentárnych 
útvarov, hydrogeologický komplex kvartérnych sedimentárnych útvarov. 

Hydrogeologický komplex mezozoických formácií. Tvoria ho vápence a dolomity 
ktoré sa vyskytujú ako kryhy v jednotlivých pohoriach Centrálnych Západných Karpát 
a niekde aj v podobe väčších krasových plošín, napr. Slovenský kras, Spišsko-gemerský 
kras. Plocha karbonatických hornín s priaznivými pomermi pre výskyt podzemnej vody 
dosahuje v Slovenskej republike viac ako 3 400 km2. Najlepšie podmienky pre akumuláciu 
a obeh podzemných vôd sú tu v triasových vápencoch a dolomitoch, kde sú aj 
najvýznamnejšie zásoby podzemných vôd. Pre zvláštny spôsob výskytu a pohyb podzemnej 
vody vo vápencových a dolomitických horninách nazývame ju krasová podzemná voda. 

Mohutnosť komplexov mezozoických hornín ako i ich rozloha vytvorili dobré 
podmienky pre cirkuláciu podzemných vôd a umožnili vznik veľkých kolektorov 
podzemných vôd a ich koncentráciu do významných krasových prameňov - vyvieračiek, 
ktoré dosahujú výdatnosť až niekoľko 100 l.s-1.  
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Tab 16 Vybrané krasové pramene – vyvieračky v SR 
 

Prameň vyvieračka 
Výdatnosť v l.s-1 Teplota vody v °C

Geomorfologický celok 
min. max. min. max. 

Hradná 100 5000 6,0 8,0 Spišsko-gemerský kras 
Teplica 32 100 7,6 11,4 Spišsko-gemerský kras 
Bobačka-Muránska huta  0,5 291 5,5 8,0 Spišsko-gemerský kras 
OÚ Muráň 25,1 1050 6,0 8,0 Spišsko-gemerský kras 
Hučiaca 110 300   Slovenský kras 
Brzotínska 200 500   Slovenský kras 
Kečovská 60 458   Slovenský kras 
Hrhovská 100 270   Slovenský kras 
Drienovecká 146 528   Slovenský kras 
Turňa n. Bodvou Buzgó 46 456 7,0 19,0 Slovenský kras 
Krásnohorská Dolná Lúka 9 415 9,0 11,0 Slovenský kras 
Pistrang Slavec 10 390 9,2 10,0 Slovenský kras 
Vrchovište  
Slatinka n. Bebravou 86 492 6,0 10,0 Strážovské vrchy 

Pri moste  
Slatinka n. Bebravou 46 486 6,0 11,0 Strážovské vrchy 

Rajtárka  
Plavecké Podhradie 2 500 7,8 9,5 Malé Karpaty 

 
Hydrogeologický komplex mezozoika bradlového pásma. Má svojrázne hydrologické 

podmienky. Tvoria ho vápencové bralá, tektonické trosky jurských a kriedových vápencov 
uprostred plastického a nepriepustného bradlového obalu, ktorý predstavujú sliene. Obeh 
podzemných vôd je tu viazaný na bradlá z vápencov. Priaznivejšie  sú hydrologické 
podmienky v bradlovom pásme iba v Pieninách. Najväčšiu výdatnosť dosahuje vrstevný 
prameň pri Veľkom Lipníku 3,0 - 36,2 l.s-1  .V doline Dunajca vyviera „Storočný prameň“ s 
výdatnosťou 15,0 - 25 l.s-1. Časť podzemných vôd bradiel je drenovaná Dunajcom a jeho 
prítokmi. 

Hydogeologický komplex sedimentov flyšu.  Flyš má prevažne puklinovú priepustnosť. 
Vo flyši sa pravidelne striedajú ílovce, pieskovce a len v menšej miere sú tu zastúpené 
zlepence, rohovce a vápence iba vo forme šošoviek. Uvedené horniny sa vyskytujú v 
pohoriach, kotlinách a brázdach Vonkajších Západných Karpát a Vonkajších Východných 
Karpát.  

Celý komplex súvrství sa vyznačuje puklinovou priepustnosťou, pórová priepustnosť 
je podľa výsledkov laboratórnych skúšok GÚDŠ z hydrogeologického hľadiska prakticky 
bezvýznamná. Málo priaznivé podmienky pre vytváranie kolektorov podzemnej vody sa 
odrážajú vo výdatnosti prameňov, ktorá je všeobecne veľmi nízka, dosahuje často iba 
niekoľko stotín, resp. desatín l.s-1. Tam kde sa vyskytujú mocné vrstvy masívnych 
pieskovcov, ako napr. v Skorušinských vrchoch, viažu sa na ne pramene s výdatnosťou 
niekoľko l.s-1, napr. prameň Teplica pri Vitanovej má výdatnosť 8,3 - 20,5 l.s-1. Podobnú 
výdatnosť majú aj pramene v Súľovských vrchoch.  

Hydrogeologický komplex neogénnych vulkanitov. Vulkanity budujú na našom území 
Slovenské stredohorie (Poľana, Javorie, Kremnické a Štiavnické vrchy, Vtáčnik, Pohronský 
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Inovec, Krupiská planiny, Ostrôžky) Cerovú vrchovinu, Slanské vrchy, Vihorlatské vrchy. 
Patria sem výlevné horniny napr. adezity, ryolity, dacity, bazalty a vulkanoklastiká, napr. 
aglomeráty, tufy, tufity. Obidva typy hornín sa vyznačujú puklinovou priepustnosťou, 
vulkanoklastiká miestami aj pórovou. Veľký význam pre hromadenie podzemných vôd majú 
lokality zlomových porúch, napr. v Kremnických vrchoch v okolí Malachova, ďalej 
Weisov prameň pri Krupine 16 l . s-1. Podobne ako zlomové poruchy sa správajú aj staré 
banské chodby. V nich vznikajú banské vody. Tieto sú odvádzané Dedičnými štôlňami 
(Kremnická, Štiavnická, Nová odvodňovacia štôlňa Štiavnica - Hodruša). 

Hydrogeologický komplex neogénnych sedimentárnych útvarov. Sedimentárny 
neogén vystupuje na našom území na povrch vo všetkých kotlinách okrem Hornádskej 
a Podtatranskej a buduje Záhorskú, Podunajskú, Východoslovenskú nížinu a nachádza sa 
v Juhoslovenskej kotline. Neogénne sedimenty sú zložené z vrstiev štrkov, pieskov, 
pieskovcov, zlepencov, ílov a ílovcov. Striedanie sa vrstiev priepustných a nepriepustných 
sedimentov a ich panvovité uloženie vytvára v nížinách podmienky pre vznik podzemných 
vôd s napätou hladinou - artézskych. Artézske horizonty sú často porušené zlomami, od 
okrajov nížin do stredu mierne upadajú. V nížinách Slovenska zistili niekoľko obzorov 
artézskych vôd. Výdatnosť artézskych obzorov je v Podunajskej nížine od niekoľko desatín l 
.s-1 po 5 - 7 l .s-1, v Záhorskej nížine je to 4 - 6 l .s-1 a na okrajoch Východoslovenskej nížiny 
dávajú artézske obzory 5 - 6 l.s-1, v jej centrálnych častiach je to iba 1-3 l .s-

1.Hydrogeologickými vrtmi bola prítomnosť artézskych vôd zistená aj v kotlinách, napr. v 
Žiarskej, Hornonitrianskej, Turčianskej, ale podobne ako v nížinách aj tu nie sú artézske 
horizonty na vodu veľmi bohaté.  

Hydrogeologický komplex kvartérnych sedimentárnych útvarov poskytuje najlepšie 
podmienky pre vznik podzemnej vody v prípade, že sú tieto nezahlinené,  dostatočne mocné. 
Z hľadiska akumulácie podzemnej vody najväčší význam majú fluviálne, glaciálne a 
fluvioglaciálne sedimenty, ďalej eolické piesky a sutiny. 

Fluviálne sedimenty. Z nich najbohatšie zásoby podzemných vôd sa vyskytujú v 
sedimentoch riečnych nív (štrky, piesky). Uloženiny Dunaja v Podunajskej nížine dosahujú 
priemernú mocnosť okolo 180 – 200 m, maximálnu viac ako 350 m. Výdatnosť 
hydrogeologických vrtov na Žitnom ostrove je 100 - 150 l .s-1. Sú to najvýznamnejšie 
zásoby podzemných vôd v strednej Európe. Na nive Moravy sa výdatnosť vrtných studní 
pohybuje okolo 20 - 30 l .s-1. 

Na nive Váhu je výdatnosť hydrogeologických vrtov pri Liptovskom Mikuláši je 3 - 15 l 
.s-1, pri Tepličke nad Váhom 100 l .s-1, pri Piešťanoch 30 - 40 l .s-1. Na nive Hrona najvyššie 
výdatností boli zistené pri Kozmálovciach, Novom Tekove, Kalnej nad Hronom až 20 l .s-1, 
Na nive Hornádu v Hornádskej kotline je výdatnosť vrtných studní 1 - 5 l .s-1, maximálne    9 
l .s-1.  

Vo Východoslovenskej nížine sú kolektormi podzemnej vody náplavy Ondavy. 
Výdatnosť vrtných studní je tu 5 - 10 l .s-1, maximálna na sútoku Ondavy s Topľou  25 l .s-1. 
Na náplavoch Uhu pri Pinkovciach bola dosiahnutá najvyššia výdatnosť vrtných studní až 
31,6 l .s-1. Sedimenty pozdĺž Latorice, Bodrogu a Tisy pri Solničke, Poľanoch, Ptrukši 
dosahujú  nízku výdatnosť vrtov, sú tu zahlinené. Smerom na juh sa zväčšuje a výdatnosť 
vrtov je 20-50 l .s-1. Územie na juh od Latorice sa nazýva Strážňansko-trakanská nádrž a 
vzhľadom na značnú mocnosť zavodneného horizontu sa využiteľné zásoby podzemných vôd 
odhadujú na 800 l .s-1(Boťany 270 l .s-1, Dobrá 143 l .s-1, Trakany 134 l .s-1, Veľký Horeš 81 l 
. s-1, Čierna nad Tisou 47 l. s-1).  
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Značné množstvo podzemnej vody sa viaže na riečne terasy, najlepšie sú vyvinuté 
pozdĺž Váhu, Hrona, Hornádu, Slanej, Ipľa, Moravy a Dunaja medzi Komárnom a 
Štúrovom. Terasa Váhu pri Žiline má prameň kvalitnej pitnej vody s výdatnosťou 40 l. s-1, 
ďalej terasy Váhu medzi Ilavou a Dubnicou majú výdatnosť 20 l .s-1. Terasy Hrona v 
Podunajskej nížine poskytujú 2 - 10 l .s-1.  

Náplavové kužele majú podľa zloženia akumulovaného materiálu miestami veľmi 
dobré, miestami horšie podmienky pre vznik kolektorov podzemných vôd. Na úpätí Malých 
Karpát pri Sološnici a Kuchyni kde je mocnosť naplaveného materiálu 40 - 70 m a 
výdatnosť vrtov až 30 l. s-1.  

Glaciálne sedimenty v Tatrách sú z hľadiska výskytu podzemných vôd pomerne 
významné, jednak svojou dobrou priepustnosťou, ale najmä tým, že sa nachádzajú v oblasti 
chladného a vlhkého podnebia (výdatné zrážky, malý výpar). Na veľké zásoby podzemnej 
vody poukazujú mnohé výdatné pramene vo Vysokých Tatrách 3 - 30 l.s-1, v Západných 
Tatrách v povodí Studeného potoka sú pramene s výdatnosťou 70 - 80 l.s-1, prameň pri 
Zverovke má 50 l. s-1.  

Podľa režimu obyčajných podzemných vôd začleňuje Zaťko (1968) naše územie do 
troch výškových stupňov. 

Prvý stupeň do výšky 450 - 600 m n. m. zahrňuje nížiny a väčšinu kotlín. Z pohorí 
patria sem niektoré celé z iných len nižšie časti. Najvyššie stavy hladiny podzemných vôd sú 
tu koncom marca až v prvej polovici apríla, minimum je v jesenných mesiacoch (september 
až november). V júni až júli nastáva zvýšenie hladiny. Podľa režimu teploty rozlišuje v tomto 
stupni tri typy prameňov: 1. Pramene so stálou teplotou vody v roku 8 - 12°C, 2. Pramene 
s nepatrným výkyvmi do 1°C teploty počas roku, teplota vody týchto prameňov je 9 - 
13°C, 3. Pramene s väčším výkyvom ako 1°C, najnižšie teploty majú v januári a februári, 4 
- 6°C, najvyšší v júli, auguste, septembri, 8 - 12°C. 

Druhý stupeň od 450 - 600 m n. m. do 1000 - 1300 m n .m. zaberá vysoko položené 
kotliny (Oravská, Liptovská, Popradská, Horehronské podolie) a vyššie časti pohorí. Pri 
mnohých prameňoch tohto stupňa, pozorujme zvýšenie výdatnosti najmä v júni až v júli, resp. 
v novembri až decembri. Podľa režimu teploty tu rozlišuje: 1. Pramene so stálou teplotou 
vody v roku 6 - 7°C. 2. Pramene s kolísavým režimom teploty počas roku dosahujú 
najnižšie hodnoty teplôt v januári až februári, kedy priemerné teploty sú 5 - 3°C, 
extrémne 1 - 2°C. Najvyššie teploty majú v letných mesiacoch, v auguste s priemerom 11 
- 12°C a extrémne 14 - 15°C. 

Tretí stupeň nad 1000 - 1300 m n. m. zahŕňa len neveľké plochy vo vysokých 
pohoriach Slovenska. Maximum výdatnosti je v druhej polovici mája až júla, minimum vo 
februári až marci. Teploty kolíšu v priemere od 2°C v zime do 7°C v lete. 

5.2.2 Minerálne vody 

Územie Slovenskej republiky je na minerálne vody veľmi bohaté. Vyskytuje sa tu 
približne 1500 zdrojov minerálnych vôd. Súčasné hydrogeologické výskumy ukazujú, že 
možnosti objavenia ďalších hlbinnými vrtmi, nie sú zďaleka vyčerpané. Na našom území niet 
nížiny, kotliny, alebo pohoria, kde by sa nevyskytoval niektorý typ minerálnych prameňov. 
Hydrogeologický termín minerálne vody nie je totožný s balneologickým termínom liečivé, 
alebo stolové minerálne vody. Minerálne vody v najširšom slova zmysle sú podľa Hynieho 
(1963) vody, ktoré sa od obyčajných odlišujú svojim zložením, a to množstvom, alebo 
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druhom rozpustených solí a plynov, alebo teplotou. Z tohto hľadiska delíme minerálne vody 
na: minerálne, termálne a mineralizované vody. 

Minerálne vody. Podľa kritérií stanovených štátnou normou sa u nás za minerálne vody 
považujú tie, ktoré presahujú jednu z týchto hodnôt: 1 g . l-1 rozpustených minerálnych 
látok, 1 g. l-1 rozpusteného CO2, 1 mg . l-1 titrovateľnej síry, 5 mg. l-1jódu, 10 mg . l-1 Fe2+, 0,7 
mg .l-1 As a majú tiež zvýšený obsah železa, medi, zinku, kobaltu, molybdénu, lítia, stroncia, 
bárya, kyseliny boritej, kremičitej alebo organických látok a ich rádioaktivita dosahuje 100 
machových jednotiek = 362 emanov. Tieto kritéria sú konvencionálne a v jednotlivých 
štátoch sveta sú rozdielne. Jednotným kritériom je iba mineralizácia. 

Termálne vody. Z hydrogeologického hľadiska sa za termálne vody považujú tie, ktoré 
majú vyššiu teplotu ako je priemerná ročná teplota vzduchu v okolí ich výskytu. V Slovenskej 
republike za termálne vody sa považujú tie, ktorých teplota je 20 - 40°C, vody s teplotou 40 - 
100°C sú hypertermálne a s teplotou nad 100°C prehriate. Z balneologického a lekárskeho 
hľadiska za prírodne liečivé vody sa považujú také, ktoré pri dosahujú vyššiu prirodzenú 
teplotu ako 25°C. Vody s teplotou 25 – 35°C sa označujú ako vlažné, 35 – 42°C ako teplé a 
nad 42°C ako horúce.   

Mineralizované vody sú také, ktoré majú na ľudský organizmus prevažne nepriaznivý 
fyziologický účinok. Mineralizované vody delíme na dve skupiny. Do prvej patria vody, 
ktoré cirkulujú v geologických celkoch ako obyčajné vody, ale obohacujú sa vo väčšej miere 
o niektoré látky. Sú to najmä železité vody s obsahom Fe3+alebo vody s vysokou síranovou 
tvrdosťou. Do druhej skupiny patria vody, ktoré získavajú špeciálnu mineralizáciu v styku s 
ložiskami rúd, úžitkových minerálov a hornín. Sú to napr. síranové vody (styk s ložiskami 
sulfidických rúd), metánové vody naftových ložísk ap. Sú to skôr vody, ktoré majú praktický 
význam, možno z nich extrahovať chemické soli a prvky (priemyselné mineralizované vody). 
V minulosti sa na Slovensku získaval odparok z vôd v Číži a Oravskej Polhore ako 
jodobrómová soľ, ktorá sa používala na liečenie a vo väčšom množstve sa využívali aj vody 
so zvýšeným obsah medi na lokalitách Smolník a Špania dolina, soli (soľanky) v Solivare pri 
Prešove.   

Klasifikácia minerálnych vôd. Pri klasifikácii minerálnych vôd sa uplatňujú dva 
základné smery chemicko-geologický a lekársky Zo znakov týchto čiastkových 
klasifikácií bola vytvorená komplexná klasifikácia zameraná skôr pre balneologické 
účely, ale používa sa i v prírodovedeckých prácach. Základné pomenovanie minerálnej 
vody vychádza zo štyroch zložiek v poradí, teplota, obsah plynov, iontový obsah a 
rádioaktivita. Toto pomenovanie je všestrannou charakteristikou minerálnej vody a určuje jej 
chemický typ a genézu. Podľa načrtnutých kritérií rozlišuje sa 10 základných typov 
minerálnych vôd (Almanach lázní Československé republiky, Praha, 1949): 1. obyčajné 
teplice, 2. obyčajné kyselky, 3. zemité kyselky, 4. slané vody pramene a kyselky, 5. 
alkalické vody pramene a kyselky, 6. síranové vody, 7. sírne vody, 8. železnaté a železité 
vody, 9. minerálne vody so zvýšeným obsahom iónov, 10. rádioaktívne vody. 

5.2.2.1 Regionalizácia minerálnych vôd na našom území 

Pri regionalizácii minerálnych vôd na našom území vychádzame z vymedzenia 
hydrogeologických celkov Hyniem (1963) pre oblasť Západných Karpát, ktoré sme do 
určitej miery prispôsobili interpretácii geologických pomerov v učebných textoch. 
Vymedzujeme tieto oblasti:    
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1 Oblasť minerálnych vôd tatrika a južnejších štruktúr pod terciérnym krytom. 
2 Oblasť minerálnych vôd veporika, gemerika a slanika. 
3 Oblasť vlastných minerálnych vôd vnútrokarpatského paleogénu. 
4 Oblasť minerálnych vôd oravika (bradlové pásmo). 
5 Oblasť minerálnych vôd beskydika (flyšové pásmo). 
6 Oblasť vlastných minerálnych vôd treťohorných vulkanitov. 
7 Oblasť minerálnych vôd neogénnych depresií. 
 

• 1 Oblasť minerálnych vôd tatrika a južnejších štruktúr pod  terciérnym krytom. Do tejto 
pramennej oblasti patria štruktúrne elevácie Malých Karpát, Považského Inovca, Tribeča, 
Strážovských vrchov, Žiaru, Malej a Veľkej Fatry, Starohorských vrchov, Tatier, 
Ďumbierských Nízkych Tatier, Braniska, Čiernej hory, synklinoriálna štruktúra 
vnútrokarpatského paleogénu s geomorfologickými celkami Podtatranskej, Žilinskej 
kotliny, Spišsko-šarišského medzihoria, Šarišskej vrchoviny, Bachurne, Levočských 
vrchov, Skorušinských vrchov, Spišskej Magury, Podtatranskej brázdy, Oravskej 
vrchoviny, ďalej sem patria Turčianska, Hornonitrianska a Zvolenská kotlina, západná časť 
Horehronského podolia a Slovenské stredohorie. 

Táto jednotka je z hľadiska rozšírenia minerálnych vôd v sústave Západných Karpát 
najväčšia a na minerálne pramene najbohatšia. Bohatstvo minerálnych vôd je tu 
podmienené alpinotypnou stavbou Západných Karpát, neogénnou radiálnou tektonikou a s 
ňou spojeným vulkanizmom, ktorý privádza k povrchu juvenilný CO2 a prítomnosťou 
rozsiahlych komplexov mezozoických hornín s výbornou priepustnosťou a dobrou 
rozpustnosťou umocnenou vodami preplynenými CO2.Typy minerálnych vôd v oblasti 
tatrika a v južnejších štruktúrach pod terciérnym krytom reprezentujú: geotermálne 
teplice a kyselky. 

 
1.1 Geotermálne teplice 
Obyčajné teplice (akratotermy) vystupujú tu v Rajeckých Tepliciach, Bojniciach, 

Chalmovej, Malých Bieliciach a vo vrtných studniach pri Štúrove. 
Rajecké Teplice. V SZ časti Žilinskej kotliny pri jej styku so Súľovskými vrchmi na 

rajeckoteplickom zlome sa na povrch cez freatickú vodu náplavov Rajčianky pretlačila 
sústava prírodných výverov obyčajných teplíc s mineralizáciou 890 mg .l-1 

a obsahom 
voľného CO2 150 mg .l-1, s teplotou 38,5 – 41°C. Termy v Rajeckých Tepliciach boli 
využívané pre kúpeľné účely už v 16. stor. V roku 1942 boli zachytené vrtmi, ktoré plnia 
kúpeľné bazény, vaňové kúpele a plážové kúpalisko. 

Bojnice. V Bojniciach vystupujú obyčajné teplice na bojnickej tektonickej línii smeru 
SSV-JJZ z hĺbky 1500 m na styku Hornonitrianskej kotliny so Strážovskými vrchmi. Tvorí 
ich sústava 4 pramenných prelivov zemitej vody s vysokým podielom MgCO3, s 
mineralizáciou 530 - 750 mg.l-1, s obsahom voľného CO2 50 - 300 mg.l-1, s teplotou 29 - 
45,5° C a celkovou výdatnosťou 50 l .s-1. 

Sadrovcové teplice vystupujú Turčianskych Tepliciach, Sklených Tepliciach, 
Vyhniach, Kováčovej a Banskej Štiavnici. 

V Turčianskych Tepliciach vyviera sústava výdatných prameňov sadrovcových teplíc 
s mineralizáciou 1270 - 1600 mg .l-1, obsahom 130 - 200 mg .l-1 CO2, teplotou 41 - 44°C a 
výdatnosťou niekoľko desiatok l. s-1. Sú viazané na okrajový zlom oddeľujúci pohorie  Žiar 
od Turčianskej kotliny.  
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Z ostrova druhohorných vápencov a dolomitov, ktorý sa vynára z podkladu 
neovulkanického masívu Štiavnických vrchov, vyvierajú sadrovcové teplice až hypertermy 
v Sklených Tepliciach a zemité teplice s relatívne vysokým obsahom sadrovca vo 
Vyhniach. Hypertermy v Sklených Tepliciach sú teplé od 37,1°C do 53°C s mineralizáciou  

2 250 – 3 700 mg .l-1 a úhrnnou výdatnosťou 5 l .s-1. Teplice vo Vyhniach majú teplotu 
35 - 38°C, mineralizáciu 1150 - 1180 mg.l-1 a výdatnosť 6,5 l .s-1.  

V Kováčovej bola v roku 1889 pri hľadaní uhlia navŕtaná z druhohorného podkladu 
miocénnej panvy teplica sadrovcového typu v hĺbke 453 m, na pravom brehu Hrona medzi 
Banskou Bystricou a Zvolenom s teplotou 42°C. V roku 1928-29 bola tu navŕtaná nová 
hlbinná studňa s výdatnosťou 33,3 l. s-1 a teplotou 45 - 47°C, mineralizáciou 3 000 mg. l-1 a s 
obsahom 650 - 850 mg .l-1  CO2. (sadrovcová zemitá, železnatá teplica). 

Hypertermy v Piešťanoch (67 - 70°C) vystupujú na ľavom okraji doliny Váhu na 
považskom zlome. V Piešťanoch vytvoril Váh riečny ostrov, v južnej časti ktorého sa 
nachádzala pramenná sústava piešťanských hyperteriem (Kúpeľný ostrov). V prírodných 
výronoch teriem v bahennom koryte obtočného ramena Váhu v bahenných kráteroch sa 
formovalo piešťanské termálne sírne pramenné bahno (peloid). Pôvodné bahno 
predstavoval anorganický jemnozrnný sediment v prírodnom ložisku v bahnitom mŕtvom 
ramene Váhu modifikovaný piešťanskou termou a kaolinitickým tmelom z pramenných trhlín, 
ktorý je nositeľom druhotne koncentrovaných radioaktívnych minerálov a podmieňuje vysokú 
radioaktivitu peloidu až 50 machových jednotiek (3 x viac ako terma). Pôvodná lokalita 
akumulácie peloidu bola zničená výstavbou vodného diela Madunice. 

Hyperterma v Piešťanoch sa formuje v hĺbke 1500 - 2000 m, odkiaľ ju vyvádza 
okrajový hlavný východný zlom považská termálne línia. Hybnou silou termálneho sifónu je 
hydrostatický pretlak v zostupnej vetve s vysoko položenou infiltračnou oblasťou nad 
výstupnou vetvou ústiacou do nízko položenej pramennej sústavy v doline Váhu. Na 
kúpeľnom ostrove sú tieto pramene: Studňa Trajan, Pro Patria, Crato, Torkoš, vrtné 
studne V 1 a V 4, ďalej sú tu štyri pisciny Irma, Pro Patria a dve v Napoleonských 
kúpeľoch. Hypertermy v Piešťanoch sú silno sírovodíkové, slabo uhličité, sadrovcové s 
vysokým obsahom aktívnej síry (H2S5  mg. l-1), s teplotou 67 - 70°C, mineralizáciou 1352 - 
1444 mg. l-1, s úhrnnou výdatnosťou prameňov 45 - 50 l. s-1 a s rádioaktivitou 10 - 30 
machových jednotiek. 

Trenčianske Teplice. Na tektonickej línii v doline Tepličky v Strážovských vrchoch 
vyvierajú stredne sírovodíkové, slabo uhličité sadrovcové termy so zvýšeným obsahom 
horčíka a s mineralizáciou 2700 mg. l-1 (dvojnásobok piešťanskej). Teplota prameňov je 38 - 
42°C, výdatnosť 22 l .s-1. Obsah sírovodíka je polovičný oproti Piešťanom a teplota nižšia, čo 
je ideálne pre priame použitie vody, bez úpravy, na kúpanie.  

 
1.2 Kyselky 
Pramene kyseliek sú v tejto oblasti veľmi hojné a pomerne pravidelne rozmiestnené. Ich 

zloženie je rozmanité, ale východisková skladba zložitejších kyseliek, až na malé výnimky, 
je voda zemitá sadrovcová. Vyskytujú sa tu kyselky teplé i studené s rozdielnou 
výdatnosťou jednotlivých prameňov. 

Kyselky v Turčianskej kotline. V Záturči (miestna časť Martina) bol v roku 1929 
navŕtaný prameň studenej alkalickej kyselky, typ, ktorý patrí na Slovensku ku vzácne sa 
vyskytujúcim. Kyselka obsahuje 1 628 mg. l-1 rozpustených pevných látok (prevaha Ca 
HNO3) a 2230 mg. l-1voľného CO2, obsah Fe je 0,7 mg.l-1. Je to najsilnejšia rýdza alkalická 
kyselka u nás. Voda sa plní do fliaš pod názvom „Fatra“. Hĺbka vrtov je tu 93 - 165 až  405 
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m. Je primárne formovaná v žule, ktorá tu zostupuje z Veľkej Lúky pod mladotreťohornú 
výplň Turčianskej kotliny kde je sýtená juvenilným CO2 vystupujúcim po zlomoch. Ďalšie 
obyčajné alebo alkalické kyselky sú v Budiši, Mošovciach, Slovenskom Pravne, Dubovom. 
 Kyselky v Podtatranskej kotline. Na minerálne vody je bohatá najmä Liptovská 
kotlina za čo vďačí existencii vápencov a dolomitov chočského príkrovu pod sedimentami 
vnútrokarpatského paleogénu. Je tu okolo 150 prameňov. Kyselky hlbších obzorov sú teplé 
sadrovcové zemité a sírovodíkové sadrovcové zemité. Infiltračné povodie majú hlavne na 
severných svahoch Nízkych Tatier. Na povrch sú vytláčané pri okrajoch kotliny na 
zlomoch. Na prosečnianskom zlome pri severnom okraji kotliny vyvierajú výdatné 
minerálne pramene v Lúčkach a Bešeňovej. V Lúčkach sú to sadrovcové a zemité kyselky s 
teplotou 23 - 33°C, výdatnosť je 20 l .s-1, mineralizácia 2500 - 2900 mg .l-1 a obsah voľného 
CO2 700 - 890 mg. l-1. V Bešeňovej sú to 22°C teplé zemité sadrovcové kyselky. Na južnom 
okraji Liptovskej kotliny sú Kyselky v Liptovskej Štiavnici, Troch Sliačoch, Iľanovciach, 
Závažnej Porube, Uhorskej Vsi, Liptovskom Jáne a Podturni. Najvýdatnejšie sú kyselky v 
Liptovskom Jáne a v Podturni. 

V Popradskej kotline vystupujú studené obyčajné a železité kyselky, ktoré sa 
pretláčajú z druhohorného podkladu cez vnútrokarpatský paleogén na podtatranskom zlome. 
Pozdĺž tejto tektonickej línie na jej križovaní s priečnymi zlomami vystupujú drobné 
minerálne pramene počnúc kyselkou v Starom Smokovci až po Toporec. Na gánoveckej 
tektonickej línii vyvierajú v Popradskej kotline výdatné pramene teplých sadrovcových 
zemitých kyseliek s teplotou 21°C v Gánovciach.  

Kyselky v Spišskej Magure. Vo Vyšných Ružbachoch vyvierajú uprostred 
vnútrokarpatského paleogénu v ružbašskom mezozoickom ostrove teplé zemité kyselky s 
mineralizáciou zemitého typu so zvýšeným obsahom síranov, hlavne sadrovca. Hlavný 
prameň  („Kráter“) má teplotu 23°C, mineralizácia je 2 500 mg .l-1, obsah CO2 900 mg .l-1 
a výdatnosť 4 - 6,5 l.s-1. V roku 1930 bola v blízkosti výronu kyselky navŕtaná studňa 
„Izabela“ do hĺbky 208 m s výdatnosťou 66,5 l .s-1(najväčšia u nás) teplotou 23,5°C. Vrt 
oslabil vývery kyseliek v okolitých prameňoch (prameň „Kráter“ vyschol a až neskôr vrtom 
zo dna kráteru opäť získal vodu).  

Kyselky na východnej strane Braniska vyvierajú na tektonickom styku masívu 
Smrekovice a Bachurne. Sú to studené zemité kyselky na línii od Lipoviec po Šindliar. 
Najvýznamnejší je prameň „Salvátor“ v Lipovciach s celkovou mineralizácia 3200 mg.l-1 a 
obsahom voľného CO2 2 350 mg. l-1 s výdatnosťou 0,3 l .s-1 a teplotu 11 - 13°C. Kyselka v 
Lipovciach sa plní do fliaš ako stolová voda Salvátor.  

Kyselky v Ďumbierských Nízkych Tatrách. Je to pramenná sústava kyseliek v 
Korytnici a Železnom, ktoré vystupujú z vápencov a dolomitov mezozoického obalu 
Nízkych Tatier. V Korytnici je 5 prameňov rýdzej sadrovcovej zemitej železnatej kyselky s 
výdatnosťou 0,4 - 1,2 l. min.-1, teplotou 10°C, mineralizáciou 3 000 – 4 600 mg .l-1, obsah 
voľného CO2 je od 1 300 – 1 450 mg .l-1.  

Kyselky na Pohroní. Na Horehroní vyvierajú kyselky v Brusne, Mýte pod 
Ďumbierom, Jarabej, Bacúchu a Polomke. Najvýznamnejšie z nich sú pramene v Brusne. 
Ide o mierne studené až teplé (16 - 21°C) sadrovcové zemité kyselky so zvýšeným obsahom 
síranu sodného, síranu horečnatého a ióntov chlóru, čím nadobúdajú tieto vody zároveň 
kritéria glauberových, horkých a slaných vôd a sú príbuzne karlovarským vodám. 
Rádioaktivita 8 - 19 machových jednotiek je na karpatské pomery tiež vysoká. Úhrnná 
výdatnosť je 0,4 l .s-1. 
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Na strednom Pohroní najcennejšie sú kyselky v Sliači. Vyvierajú na križovaní 
pohronskej zlomovej línie smeru SSV - JJZ s priečnym zlomom smeru ZSZ - VJV. Sú 
rozmiestnené v dvoch samostatných okrskoch, sústava horných a dolných sliačskych 
prameňov, ktoré sú od seba vzdialené 300 m. Horné boli sústredené vrtnou studňou (58 m) 
do jedného Kúpeľného prameňa, dolné sú sústavou pitných prameňov a sú rozptýlené v 
kúpeľnom parku. Kúpeľný prameň je teplá sadrovcová zemitá kyselka s mineralizáciou 3400 
mg .l-1, s teplotou 33°C a výdatnosťou 6 l. s-1. Dolné pramene sú toho istého typu ako horné, 
ale majú nižšiu teplotu (23°C), výdatnosť a mineralizáciu. Zvláštne postavenie má tu kyselka 
„Štefánka“, ktorá je studená (ide o miešanie s vadóznou vodou). Rádioaktivita sliačskych 
prameňov je 0,5 - 2,7 machových jednotiek. Minerálne pramene v Kováčovej a v Sliači sú 
jednoznačne hydrogeologicky prepojené a nadmerný odber vody v Kováčovej je v každom 
prípade pre Sliač nepriaznivý. 

Kyselky pri juhozápadnom okraji Slovenského stredohoria vystupujú na levickej 
zlomovej línii smeru VJV - ZSZ (systém radiálnych zlomov) a sú na nej od Levíc k VJV 
pramene v Kalinčiakove, Santovke, Malinove, Dudinciach a Slatine. Na veľký počet 
zaniknutých prameňov indikujú rozsiahle travertínové pokrovy.  

Najvýznamnejšie sú pramene v Dudinciach pri úpätí Krupinskej planiny. Vyvierajú na 
okraji holocénnej nivy potoka Štiavnica a sú sprevádzaní rozsiahlym pokrovom travertínov. 
Sú to teplé sírovodíkové zemité alkalické kyselky sadrovcové slabo slané s mineralizáciou 
3 600 – 4 300 mg . l-1, obsah voľného CO2  je 1 200 – 2 000 mg . l-1 ,teplota 28,5°C a 
výdatnosť 22 l .s-1. Sú usporiadané do dvoch pramenných sústav a v každej z nich sú 
prirodzené pramene i vrty. V západnej sústave prameňov majú kyselky teplotu 28,5°C, vo 
východnej len   17 - 18°C. Minerálne vody v Dudinciach sú veľmi vzácnym typom liečivej 
vody zložitého chemického a genetického typu. Máloktorá naša minerálna voda má liečivé 
účinky na taký široký okruh chorôb ako voda v Dudinciach. Druhú veľkú pramennú lokalitu 
predstavujú teplé i studené minerálne pramene v Santovke (studená zemitá alkalická kyselka 
sa plní do fliaš ako stolová voda).  

Minerálne vody v Sobranciach sú obdobou kyseliek zložitého genetického i 
chemického typu levickej pramennej línie. Vyvierajú na podvihorlatskom zlome na SV 
okraji Východoslovenskej nížiny. Je tu 5 prameňov mierne teplej sírovodíkovej slanej 
alkalickej kyselky s vysokým obsahom síranov a CO2. Obsah rozpustných pevných látok je v 
kúpeľnom prameni 9 000 mg . l-1, obsah voľného H2S je 20 mg .l-1  a teplota 18,5°C.  

 
• 2 Oblasť minerálnych vôd veporika, gemerika a slanika. Toto územie je na minerálne 

vody pomerne chudobné. V celej tejto jednotke je iba pár minerálnych prameňov a nie 
sú tu ani predpoklady pre objavenie ďalších minerálnych prameňov vrtmi.  
Na násunových plochách kryštalinika veporika na tatrikum na Horehroní smerom k 

juhovýchodu vystupujú drobné minerálne pramene studených kyseliek v doline 
Vernárskeho potoka. Hojné sú tu rýdze vadózne železité pramene, ktoré vznikli v 
spojitosti s ložiskami železných rúd. Najvýznamnejšie sú v Rožňave, Jelšave, Hnúšti  a inde. 
V západnej časti západogemerskej ostrohy vyviera v Maštinci obyčajná kyselka, ktorá sa plní 
do fliaš pod názvom Maštinská kyselka. Je to mäkká voda, s mineralizáciou len 140 mg .l-1, 
s veľmi nízkym obsahom Fe2+ 0,03 mg .l-1 a s 2 250 mg .l-1 voľného CO2. Je vhodná ako 
stolová voda. 

Vhodnejšie podmienky pre tvorbu minerálnych vôd sú v oblasti ponorenia sa 
mezozoických komplexov spišského príkrovu pod vnútrokarpatský paleogén Hornádskej 
kotliny. Paleogénom sa cez zlomové línie pretláčajú na povrch z druhohorného podkladu 
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Gemerid kyselky na Sivej Brade a v Baldovciach.  Na travertínovej kope Sivá Brada sa 
nachádza sústava prameňov studených zemitých uhličitých kyseliek s teplotou do 13°C (silne 
sintrujúce pramene ). Miestami sú tu výrony CO2. Pozoruhodný je prameň Sv. Kríža so 
zemitou uhličitou studenou kyselkou s mineralizáciou 7 415 mg .l-1, obsahom 2 361 mg .l-1 
voľného CO2 a 0,6 mg .l-1 voľného H2S, teplotou 12,7°C, výdatnosťou 0,05 l .s-1. 
Zvláštnosťou je vysoký obsah fluóru, 3,41mg .l-1. Prameň Sv. Ondreja má zemitú 
glauberovskú uhličitú studenú kyselku s obsahom voľného CO2 2 048 mg .l-1 a mineralizáciou 
6 390 mg .l-1. V Baldovciach sa vyskytuje zemitá železnatá uhličitá studená kyselka. Prameň 
„Deak“ má celkovú mineralizácia je 4 250 mg .l-1 a obsah voľného CO2 3650 mg .l-1 čo 
zaraďuje minerálne vody v Baldovciach medzi naše najsilnejšie kyselky (plní sa do fliaš ako 
Baldovská). 

 
• 3 Oblasť vlastných minerálnych vôd vnútrokarpatského paleogénu. Vlastné minerálne 

vody vnútrokarpatského paleogénu sú prevažne rýdzo vadózne, pramene sú malej až 
nepatrnej výdatnosti. Ide o studené obyčajné sírne (sírovodíkové) pramene. Najznámejšie 
sú obyčajné sírne pramene v Ľubických kúpeľoch (obec zanikla) ďalej v Spišskej Belej 
a v Švabľovke pri Sabinove.  
 

• 4 Oblasť minerálnych vôd oravika (bradlové pásmo). Súvislý, ale úzky pás bradlového 
pásma Západných Karpát, je na minerálne vody chudobný. Najznámejšie pramene sú v 
kúpeľoch Červený kláštor (Smerdžonka). Vyvierajú tu tri studené pramene (10°C). 
Kúpeľný prameň je sírovodíkový (sírny), glauberovského typu s mineralizáciou nad 1000 
mg .l-1 a voľného H2S 3,5 mg .l-1, výdatnosť 0,1 l .s-1.  
V Nosiciach je výdatný prameň studenej rýdzej alkalickej slanej jodobrómovej 

kyselky, na ktorý narazili pri stavebných prácach na Nosickej priehrade. Narazený výron 
kyselky mal mineralizáciu 13 600 mg .l-1, 2650 - 3300    mg .l-1 voľného CO2 a výdatnosť 17 l 
.s-1, teplota bola 9,5°C. Bola to minerálna voda typu najsilnejšie mineralizovaných 
luhačovických kyseliek, ale s niekoľkonásobnou výdatnosťou ako je úhrnná výdatnosť 
všetkých luhačovických prameňov. Výstavba priehrady na veľmi nevhodnom mieste 
(sygmoidálny ohyb vrstevných komplexov bradiel) spôsobila rozptýlenie kyselky počas 
stavby po celom stavenisku a ešte pred jej dokončením v roku 1955 klesla mineralizácia 
kyselky v hlavnej studni na 4051,8 mg .l-1 a obsah voľného CO2 na 1958,0 mg .l-1. Nosický 
prameň bol v určitom období stavby priehrady naším najvýdatnejším prameňom silne 
alkalickej slanej jodobrómovej kyselky a dostavbou vodného diela stratil charakter vzácneho 
typu minerálnej vody. 
 
• 5 Oblasť minerálnych vôd beskydika (flyšové pásmo). V hĺbkovom dosahu nie je flyš 

Vonkajších Karpát nikde v hydrologickej spojitosti so svojim podložím, tým sa líši 
od vnútrokarpatského paleogénu. Formujú sa tu minerálne vody oboch základných 
chemicko-genetických typov, reliktnej morskej vody i vody vadozného typu. 
Naftové soľanky vo flyši, ktoré sprevádzajú hlavnú Poľsku naftovú oblasť vstupujú na 

naše územie v jej ZJZ pokračovaní. Na hornej Orave vystupuje v tomto pásme systém 
prameňov rýdzich naftových soľaniek v Oravskej Polhore, ktoré sú najsilnejšie 
mineralizované zo všetkých flyšových soľaniek, ale i zo soľaniek karpatských neogénnych 
zníženín. Obsahom soli 50 g na 1 kg vody dosahuje soľanka v Oravskej Polhore 
koncentráciu tzv. ruských „rosolov“. Obsah jódu je až 135 mg .kg-1 a sírovodíka 5,5 mg .l-1. 
Vrtnými studňami bol zistený soľankový obzor v hĺbke asi 30 m s využiteľnou výdatnosťou 
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okolo 2,5 l .min-1 a v hĺbke 100 m ďalší. Soľanka v Oravskej Polhore patrí medzi 
najhodnotnejšie známe jódové liečivé vody.  

Flyšové kyselky s juvenilným CO2 sú v celom flyšovom pásme Západných Karpát len v 
dvoch izolovaných provinciách a to v okolí Luhačovíc na Morave a v širokom okolí 
Bardejovských kúpeľov s pokračovaním do Poľska do Krynice. Obidve kyselkové oblasti 
sú súčasne miestami výskytu naftových soľaniek. 

Kyselky v Bardejovských kúpeľoch sa nachádzajú 2 km od Bardejova. V kúpeľoch  
vystupujú pramene v dvoch skupinách. Prvú tvoria pramene Hlavný, Lekársky a Anna 
vystupujúce na priečnej tektonickej línii, druhá vyviera na bardejovskom zlome a je zachytená 
a vyvedená do kúpeľnej kolonády (Alžbeta, Herkules, Napoleon, Klára, Kolonádový atď.). 
Ďalšie pramene vyvierajú ešte ďalej asi 400 m od kolonády v doline Kvašného potoka. 
Bardejovská kyselka je vodou toho istého genetického a chemického typu ako luhačovická 
kyselka. Je to studená alkalická slaná bórová železnatá kyselka s mineralizáciou až 7000 
mg . l-1 a obsahom voľného CO2 2500 mg . l-1. Celková výdatnosť prameňov V 
Bardejovských kúpeľoch je 154 l . min-1(2,6 l .s-1). 

Kyselky v Cigeľke. Studené alkalické slané jodobrómové kyselky. V lokalite Cigeľka 
je na ploche 3 km2 evidovaných 22 zdrojov minerálnych vôd (prírodné vývery, kopané 
studne, vrty). Celková mineralizácia vody vo vrtoch je od 28100 mg .l-1 do 30700 mg .l-1,v 
studniach 10900 - 15600 mg .l-1. Obsah voľného CO2 sa pohybuje medzi 1164-2722 mg .l-1, 
teplota vody je 8,2 - 12°C. Vody v Cigeľke sú marinogenného a vadózneho pôvodu vzájomne 
sa miešajúce, výsledkom čoho je tiež rozdielna mineralizácia i chemický typ. Voda z prameňa 
„Štefan“ sa pred prvou svetovou vojnou rozvážala nielen po celom Uhorsku, ale vyvážala sa 
i do USA. Bývalé kúpele s pitnou a kúpeľovou liečbou po II. svetovej vojne zanikli. 
Minerálna voda sa plní do fliaš v miestnej plniarni z prameňa  Štefan a Ľudovít. 

 
• 6 Oblasť vlastných minerálnych vôd neogénnych vulkanitov. Ide o železnaté pramene 

a kyselky s juvenilným CO2, miestami slané. Vyvierajú na styku neogénnych 
vulkanitov s mladotreťohornými sedimentami. Sú tu početné drobné vrstevné pramene 
železnatých vôd. napr. na úpätí Slanských vrchov pri Prešove Lesíček. V Cerovej 
vrchovine sú pramene kyseliek a železnatých kyseliek v okolí Hodejova.  
 

• 7 Oblasť minerálnych vôd neogénnych depresií. Za významné hydrogeologické znaky 
neogénnych sedimentov karpatských zníženín považujeme:  

1. nezvrásnené, resp. slabo zvrásnené vrstvy neogénnych sedimentov,  
2. panvové uloženie vrstiev,  
3. radiálna zlomová tektonika,  
4. prevaha ílovitých a ílovito-hlinitých hornín s uzavretými obzormi piesku a štrku s rôznou 

priepustnosťou, kde priepustné obzory tvoria artézske obzory,  
5. značná mocnosť sedimentov až niekoľko 100 m,  
6. morský a brakický pôvod neogénnych sedimentov s obsahom morských solí,  
7. skrytosť zdrojov podzemných vôd (až na niektoré výnimky nie sú tu vývery prameňov),  
8. veľké možnosti objavov zdrojov termálnych vôd.  

V neogénnych sedimentoch karpatských zníženín vystupuje niekoľko typov minerálnych 
vôd a to: termálne pramene, obyčajné soľanky, sírovodíkové pramene, jodobrómové 
soľanky a kyselky. 
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7.1 Termálne pramene.  
Geotermický stupeň v oblastiach treťohorných zníženín je spravidla 20 m. Kritické 

teploty dosahujú artézske obzory už v hĺbke do 400 m. Teplé pramene boli navŕtané v 80 
rokoch minulého storočia v Nových Zámkoch, Galante, Lučenci a inde. V Dvoroch nad 
Žitavou geotermálnym vrtom boli navŕtané teplé pramene s povrchovou teplotou vody 62°C s 
výdatnosťou 7,2 l.s1-1, ich mineralizáciu tvorí uhličitanová a síranová tvrdosť za zvýšeného 
obsahu Fe a Mn, chloridov, organických látok, H2S a obsah CO2 sa pohybuje sa v medziach 
od 5 800 - 30 000 mg .l-1. Teplota, obsah plynov a rozpustených minerálnych látok zaraďuje 
tieto vody do skupiny mineralizovaných vôd, nie sú to minerálne vody a už vôbec nie liečivé. 
Zásadne sa líšia od geotermálnych teplíc. 

 
7.2 Obyčajné soľanky.  
Sedimenty karpatských zníženín obsahujú viac morskej soli ako sedimenty flyšu. Pri 

presakovaní vadóznych vôd (zrážkové vody) vylúhovaním soli vznikajú slané vody 
s obsahom NaCl. Koncentrácia soli dosahuje 15 g . kg-1 vody. Vysokú koncentráciu soli majú 
obyčajné soľanky soľonosného miocénu (karpat) v Košickej kotline, kde soľný prameň v 
Soľnej Bani pri Prešove dal podnet ku hĺbeniu jamy na soľ už v 16. stor. Dnes sa už neťaží. 
Nasýtenie vody soľou bolo tu 284 g . l-1. V šachte Leopold (hĺbka 155 m) je obsah soli v 
soľanke 300 g. kg-1(26% NaCl), prítok soľanky bol 30 l . min-1. Ďalšie slané pramene sú na 
východnom úpätí Slanských vrchov v obciach Soľ, Rudlov, Hencovce atď. 

 
7.3 Obyčajné sírovodíkové pramene.  
V miocéne karpatských nížin sú soľné ložiská sprevádzané šošovkami sadrovca. 

Biochemickým rozkladom sadrovca rozpusteného v podzemných vodách vzniká sírovodík. 
Tak vznikajú obyčajné, alebo slané sírovodíkové pramene. Patria tu slané sadrovcové 
pramene na severnom okraji Košickej kotliny v Išli s mineralizáciou 4 000 mg .l-1 s teplotou 
16°C. Obdobný charakter majú aj minerálne pramene v Sedliskách, a Podčičve pri Vranove 
nad Topľou, v Svätom Jure pri Bratislave v Plaveckom Petre a Plaveckom Mikuláši. 

 
7.4 Minerálne vody naftového typu.  
Najbežnejším typom týchto vôd sú jódobrómové naftové soľanky. Soľanky, ktoré sú 

sprievodcami živíc (ropa)  nie sú jednotného zloženia.  Okrem týchto vôd sú tu jódobrómové 
soľanky bez H2S. Najbohatšie výskyty naftových soľaniek sprevádzajú produktívne naftové 
obzory vo Viedenskej kotline v okolí Gbel s pokračovaním na Malacky. Jódobrómové 
soľanky tu tvoria viac obzorov v rôznych hĺbkach, sú teplé i studené. Ich zásoby sú ohromné 
(prakticky nevyčerpateľné), ale doposiaľ nie sú balneologicky využité (bránia tomu rýchle 
prebiehajúce zmeny ich režimu v súvislosti s ťažbou ropy). 

Na východnej periférii gbelskej naftovej oblasti, na úpätí Myjavskej pahorkatiny boli v 
Smrdákoch navŕtané najsilnejšie sírovodíkové pramene v Európe. Je to sírovodíková 
slaná alkalická jódová minerálna voda s mineralizáciou 2 633 mg .kg-1 s teplotou 12,5°C a 
s enormne vysokým obsahom aktívnej síry, 266,5 mg .l-1, obsah metánu je 26,6 mg .l-1, 
chloridová salinita je 96,6%. V dosahu pôvodného výveru prameňov sa tvorí natívny sírny 
slaný peloid (bahno). 

V Číži je kopanými studňami zachytená slaná jódobrómová alkalická silne 
mineralizovaná voda. Je to typická metamorfovaná živičná voda s mineralizáciou 13 693 mg 
.l-1, s obsahom voľného CO2 319 mg .l-1 a jodidov 26,9 mg .l-1 o teplote 13,8°C s malou 
výdatnosťou.  
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7.5 Kyselky  
Kyselky vystupujú v neogénnych zníženinách na pramennej línii Dolné Strháre, Pôtor, 

Muľa, ďalej v okolí Malého Krtíša, Sklabiny. Ide o studené železnaté kyselky. V 
Lučeneckej a Rimavskej kotline sú drobné pramene obyčajných železnatých kyseliek v 
okolí Poltára, Kalinova, Ábelovej, Fiľakova, Veľkej Suchej, Hrnčiarskych Zalužian. Pri 
západnom úpätí Slanských vrchov vyvierajú studené slané zemité alkalické kyselky v 
Herľanoch, ktoré dali podnet k navŕtaniu 405 m hlbokej studne v roku 1878 tzv. 
Herlianskeho gejzíru (Národná prírodná pamiatka). Hlavný obzor podzemnej vody je v 
hĺbke 264 - 275 m. Vrt prechádza v blízkosti výstupných ciest juvenilného CO2. Silný príron 
CO2 z okrajových zlomov (hornádskeho smeru) túto vodu sýti až do uvoľnenia spontánnych 
plynov, ktoré spôsobujú jej erupciu. V pokoji má voda teplotu 12 - 13°C, ku sklonku erupcie 
22 - 24°C. Je to teplá alkalicko-slaná kyselka s mineralizáciu až 10 240,6 mg .l-1 a obsahom 
voľného CO2 1130 mg .l-1. Eruptujúca voda nesie v sebe aj mechanickú suspenziu. Erupcia sa 
opakuje v intervale 26 - 38 hodín a pri každej eruptuje až  40 000 l vody. Výška fontány je 15 
- 20 m. Gejzír je v činnosti temer 120 rokov a čas medzi jednotlivými erupciami sa postupne 
predlžuje (z 36 po 38 hodín v súčasnosti).   




