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Čo je to prameň 
Prameň je sústredený prirodzený výver 

podzemnej vody na zemský povrch. 

 

K výveru môže dochádzať aj do povrchového 
vodného útvaru (pod hladinou rieky) 

 

Výver môže byť koncentrovaný (v jednom 

bode),  alebo rozptýlený (plošné pramenisko 

- môže tvoriť malú mokraď). Vývery 

prameňov môžu byť usporiadané do línie, 

ktorá je tektonicky či vrstvovo 

predisponovaná, pričom vytvárajú pramennú 

líniu. 



Čo nie je prameň? 
Prameňom nie je žiadny iný výtok podzemnej 

vody na zemský povrch, ktorý nie je 
prirodzený. 

Nemôžeme tak nazvať žiadne umelé dielo 
(vrt), z ktorého sa voda voľným výtokom 
alebo čerpaním dostáva na zemský povrch 

 

 

Vrt hlboký 1501 m 



Ako vzniká prameň? 
- k výveru prameňa dochádza vtedy, keď podzemná voda 

už nemôže ďalej prúdiť horninovým prostredím pod 

zemským povrchom a je nútená vystúpiť na zemský 

povrch 

Príčinou je buď:  

- vystúpenie zvodnenej vrstvy na zemský povrch (vrstvový 

prameň) 

- nepriepustná prekážka pre prúdenie vody  v horninovom 

prostredí – nepriepustná hornina (bariérový prameň) 

- antropogénny zásah – podrezanie svahu pri výstavbe 

cesty, železnice ..... 

 



http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/211 

http://foto.mapy.cz/original?id=102195 



Kde vzniká prameň? 
- najčastejšia na miestnej eróznej báze – nad hladinou 

toku (potok, rieka) pri päte svahu 

- nad miestnou eróznou bázou pri výstupe zvodnenej 

vrstvy na zemskú povrch 

 



Ako nazývame a vyjadrujeme množstvo 

vody, ktoré vyteká v prameni? 
Výdatnosť prameňa: m3/s, l/s 

www.shmu.sk 



Ako meriame výdatnosti prameňa  



Ako delíme pramene? 

Klasifikácia prameňa môže byť založená na: 

 smere prúdenia podzemnej vody k zemskému povrchu, 

 teplote podzemnej vody, 

 obsahu rozpustených pevných látok v podzemnej vode, 

 obsahu plynov v podzemnej vode, 

 hĺbke obehu v horninovom prostredí, 

 type voľných priestorov, v ktorých prúdi podzemná voda pred 
výverom na zemský povrch, 

 časových zmenách výdatnosti prameňa 

 ......... 



Klasifikácia prameňov z pohľadu smeru prúdenia 

podzemnej vody pred jej výstupom na zemský povrch: 

zostupné, výstupné a pretekajúce (prelivné) 

 

 Zostupné pramene: v smere 

sklonu vrstiev, resp. v smere 

hydraulického gradientu 

◦ zlomové, puklinové, resp. vrásové 

pramene 

◦ vrstvové pramene (kontaktné 

pramene na báze priepustnej vrstvy) 

◦ sutinové pramene 

◦ bariérové pramene 

 

Obrázky: Reichwalder, Jablonský, 2003 



Klasifikácia prameňov z pohľadu smeru prúdenia 

podzemnej vody pred jej výstupom na zemský povrch: 

zostupné, výstupné a pretekajúce (prelivné) 

 

Výstupné pramene vystupujú 

na zemský povrch proti 

smeru gravitácie vplyvom 

hydrostatického pretlaku, 

vznosu plynov alebo 

teplotného zdvihu 

◦ Artézske pramene vrstvové, 

vrásové, zlomové 

◦ Gejzíry 
Obrázky: Reichwalder, Jablonský, 2003 



Klasifikácia prameňov z pohľadu smeru prúdenia 

podzemnej vody pred jej výstupom na zemský povrch: 

zostupné, výstupné a pretekajúce (prelivné) 

 

Pretekajúce pramene 
(prelivné) vystupujú na 
zemský povrch v 
synklinálnych – misovitých 
štruktúrach a prelievajú sa 
cez okraj týchto štruktúr na 
kontakte priepustných a 
nepriepustných hornín 

◦ jednostranné 

◦ obojstranné 
Obrázky: Reichwalder, Jablonský, 2003 



Gejzíry 
 Výstupné pramene viazané na mladé 

vulkanické štruktúry 

 Teplota vody dosahuje bod varu 

 Voda je na povrch vynášaná tlakom 
prítomnej vodnej pary 

 



Máme na Slovensku gejzír? 

 vrt hĺbený v r. 1870-1875 (Viliam 
Zsigmondy) 

 Cieľ: zvýšenie množstva minerálnej vody 
pre kúpele 

 Prvá erupcia: hĺbka 172 m (18. augusta 
1872), 5  min., výška 4 m 

 Druhá erupcia: hĺbka 275 m (4. júla 
1873): zničila strechu vrtnej veže, 
umiestnenú vo výške 20 m 

 Tretia erupcia: hĺbka 330 m (15. do 25. 
októbra 1874): výška 110 m 

 Vŕtanie bolo ukončené v roku 1875 v 
hĺbke 404,5 m 

 Najväčšie prítoky podzemnej vody 
hĺbkový interval 351 – 404,5 m 

 V 19. storočí sa erupcie opakovali v 8 až 
9 hodinových intervaloch, neskôr v 18 
až 20 hodinových.  

Herľany (1) 

http://www.krasy-slovenska.eu/articles/view/509/ 



Herľany (2)  Dĺžka erupčného intervalu je závislá od 
zrážkových úhrnov, počas daždivejších 
období sú erupcie častejšie.  

 Bežne 26 – 33 hod. 

 Počas jednej erupcie je z vrtu vytlačených 
cca 37,5 až 45,0 m3 vody (25 – 30 l/s) 

 Výška erupcie je 15 m,  

 Začiatok ndikovaný typickým zápachom 
sulfánu (H2S).  

 Zvýšenie teploty vody z 10°C na 17,8°C 

 Zvýšenie obsahu vo vode rozpusteného 
oxidu uhličitého na 1,385 g/l.  

 Priemerná mineralizácia vody je okolo 6,3 
g/l 

 obsah hydrogénuhličitanov (HCO3) cca 3,0 
g/l; sodíka (Na) 1,7 g/l; chloridov (Cl) 1,3 
g/l; vápnika (Ca) iba 0,2 g/l  

 Obsah sulfánu (H2S) 1,24 mg/ 

 nátrium-chloridovo-hydrogénuhličitanový 
typ, so slanou chuťou.  
 

http://www.slovakregion.sk/region-abov 



Klasifikácia prameňov z pohľadu: 

 

 Teploty: 
◦ Studené pramene 
◦ Termálne pramene 

 Obsahu plynov 
◦ Pramene obyčajných vôd 
◦ Pramene preplynených vôd 

 Hĺbky cirkulácie podzemnej vody 
◦ Pramene podzemných vôd s plytkým 

obehom (nízke výdatnosti, možné 
nestále výdatnosti závislé na 
zrážkach, kolísanie teploty 
podzemnej vody, možná prítomnosť 
zákalu po zrážkach) 

◦ Pramene podzemných vôd s 
hlbokým obehom (vyššie, stabilné, 
ale aj nestabilné výdatnosti, stabilná 
teplota podzemnej vody) 

 
 



Klasifikácia prameňov z pohľadu: 
 

 Množstva rozpustených tuhých látok: 
◦ Pramene obyčajných vôd  

 Mineralizácia > 25-30 mg/l: vody z hydrogeochemicky málo aktívneho prostredia 
(kryštalinikum Vysokých Tatier) 

 Mineralizácia 300 – 600 mg/l: vody z karbonátov (Demänovská vyvieračka) 
 Mineralizácia > 1000 mg/l: minerálne vody, resp. znečistené podzemné vody 

◦ Minerálne pramene 

 

Chemické zloženie podzemných vôd:  

 

Anorganické zložky: 

◦ Najčastejšie katióny:  Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe, Mn...  

◦ Najčastejšie anióny: F-, I-, Br-, Cl-, NO2
-, NO3

-, HCO3
-, SO4

2- .. 

◦ Stopové prvky, ako napr. kovy, môžu byť prezentované v chemickej analýze 
bez uvedenia náboja – v elementárnej forme : As, Al, Hg, Cd, Cu, Zn, Pb …. 

◦ Rozpustené nedisociované látky:  HBO2, H4SiO4,  

◦ Rozpustené plyny: O2, CO2, H2S, NH3, CH4,… 

◦ Disociované a nedisociované organické látky 

◦ Biologické a mikrobiologické zložky 

 

 





Okre a travertíny 
 

Pri zmene termodynamických podmienok sa z minerálnych vôd 
vyzrážavajú minerálne látky: 

 Okre (oxidy a hydroosidy železa, resp. mangánu  

 Travertíny  

 

 



Klasifikácia prameňov z pohľadu: 
 

 Typu voľných priestorov 
◦ Puklinové pramene: 

charakteristické obvykle nižšími 
výdatnosťami a menšou stálosťou 

◦ Krasové pramene 

 

 

 Stability (stálosti) výdatnosti 
◦ Stále 

◦ Nestále 

◦ Periodické 

◦ Vysychajúce 

 

Špecifické typy prameňov 
◦ Gejzíry 

◦ Krasové periodické vyvieračky 

 



Klasifikácia 

prameňov  
 

 Krasové pramene 
◦ Mezozoické krasové 

pramene 

◦ Vyvieračky 

◦ Periodické 
vyvieračky 

◦ Vysychajúce 
pramene 



Čo nám dáva prameň? 
1. V minulosti lepšie podmienky na prežitie 

Lokalita Gánovce 

 

http://www.paleolocalities.com/index.php/lokalita/show/9 

http://www.geoparkganovce.sk/neandertalec-fotogaleria-
vyliatok_mozgovne_neandertalskeho_cloveka.aspx 



Čo nám dáva prameň? 
2.   V minulosti zdroj energie na varenie,  pranie,  

sušenie vlny a rýb 

Japonsko, Island 

 



Čo nám dáva prameň? 

 Liečivé prírodné zdroje 

  liečivé pramene na Slovensku (v bývalom 
Uhorsku boli známe už od 16. storočia  

◦ Georg Wernher, 1549 

◦ Trajan, 1642 Piešťany 

◦ Peucker 1679 Svätý Jur 

◦ Matej Bel, 1735, 1736, 1737, 1742: 137 lokalít 

◦ Crantz,  1777: 158 lokalít 

◦ Kitaibel, 1829 ďalšie nové lokality (slatina, 
Bardejov 

 



Minerálne vody Slovenska 

1 644 registrovaných prameňov minerálnych vôd  
 na rozlohe 49 000 km2 

 
všetky známe typy minerálnych vôd (s výnimkou 
rádioaktívnych) 
 
unikátne minerálne vody - Smrdáky  (podľa odsahu 
sulfánu  (H2S) majú svetové prvenstvo, 800 mg/l) 
 
najvyššia mineralizácia - Oravská Polhora, 49 g/l 

 
najvyššia mineralizácia - soľanky - Stretava, 464 g/l 
 
najvyššia teplota vody      - Veľký Meder, 94 ºC 

     -  Ďurkov, 125 °C  

 



Čo nám dáva prameň? 

Prírodné liečivé zdroje:  

  využitie v kúpeľoch  

◦ Pohybové ústrojenstvo 

◦ Dýchacie cesty 

◦ Kožné ochorenia 

◦ Zažívacie ústrojenstvo 

◦ Ženské choroby 

◦ Srdcovo-cievne ochorenia 

◦ Formy:  pitné kúry, kúpele, zábaly 

 



Čo nám dáva prameň? 
Prírodné liečivé zdroje  
  

 



http://www.bestcom.sk/en/spa/spa-piestany/ 



Prírodná liečivá voda je minerálna voda, ktorá pre 
svoje zloženie vhodné na liečenie bola uznaná 
podľa tohto zákona (538/2005 Z.z.). 

Peloidy sú prírodné látky, ktoré vznikli kombináciou 
geologických, chemických, fyzikálnych, 
biologických a  mikrobiologických procesov a 
ktoré sa po úprave môžu používať na 
terapeutické účely ako zdravotnícke pomôcky 

PRÍRODNÁ LIEČIVÁ VODA, PELOIDY 

http://www.relaxgalaxy.sk/kupele-piestany-a8-51-0-sk.htm 



Čo nám dáva prameň? 

 Zdroj minerálnych látok – nerastných 

surovín, napr. jódu, horčíka a i. 

 stavebné – dekoračné kamene - travertín 

www.uniba.sk 



Čo nám dáva prameň? 

 Energia geotermálnej vody: 

◦ Elektrická energia 

◦ Teplo 

◦ Relaxačný priestor 



Čo nám dáva prameň? 
Nenahraditeľná podmienka života – kvalitná pitná voda 

 

História monitorovania prameňov: 

•  r. 1955: 14 objektov 

•  r. 1957: 355 objektov 

•  r.  2014: 361 objektov 

 



Čo sa stane, keď 

prameň vyschne? 

Zdroj: 
http://vas.cas.sk/clanok/6820/v-21-storoci-otrasne-konstatovanie-perieme-len-
ked-musime.html 



Ďakujem za pozornosť 


