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Uplatnenie výsledkov projektu 

Výsledky je možné uplatniť v oblasti ochrany životného prostredia, geografie, všeobecnej 
hydrológie, vodného manažmentu krajiny, v poľnohospodárskej praxi, pri ochrane 
podzemných vôd v prípade havárie a všeobecne, pri revitalizácii územia, pri riešení 
extrémnych príhod ako sucho a povodeň a podobne. 

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Voda je súčasťou životného prostredia a fungovania ekosystémov. Záplavy, dlhodobé 
bezzrážkové obdobie a antropogénna činosť ovplyvňuje jej množstvo a kvalitu. Povrchové a 
podzemné vody sú obnoviteľnými prírodnými zdrojmi. Voda je strategickou surovinou 21. 
storočia. Hlavným zdrojom vody Slovenska sú atmosférické zrážky. Úloha zaistenia dobrého 
stavu podzemných vôd si vyžaduje opatrenia v dostatočnom časovom predstihu a trvalé 
dlhodobé plánovanie ochranných opatrení vzhľadom na prirodzené časové oneskorenie 
medzi ich tvorbou a obnovou.  Pre hodnotenie vodného režimu pôd počas hydrologického 
roku je potrebné poznať priebeh zásob vody v jednotlivých horizontoch pôdy. Zásoby vody sú 
počítané z priebehu vlhkostí pôdy. Získať vlhkosti pôdy v jednotlivých pôdnych horizontoch 
možno priamym meraním vlhkosti pôdy vhodnými metódami alebo simuláciou na 
matematickom modeli vodného režimu pôd, resp. pomocou moderných metód založených na 
genetických algoritmoch. V rámci riešenia projektu bola vybudovaná automatická 
monitorovacia sieť pozostávajúca zo 4 stranovíšť umiestnených v povodiach Dunaj, Morava, 
Nitra a Bodrog poskytujúca 1 dňové vlhkosti pôdy a teploty z  hĺbok 10, 20, 40, 60, 80, 100, 
120 a 160 cm a bolo založených 11 dodatkových stanovíšt s frekvenciou merania raz za dva 
týždne od roku 2009. Boli predĺžené rady monitorovaných zásob vody v pôde na starších 
stanovištiach od roku 1999. Boli navrhnuté matódy na participáciu nenasýtenej oblasti pôdy 
a vyhodnotenie vodného režimu pôd počas extrémnych príhod (záplava, sucho). Bola 
urobená kvantifikácia vodného režimu pôd vo vzťahu k potrebám porastu vodou. Bol 
vypracovaný manuál na získanie a spracovanie údajov o dynamike zásob vody v pôde. 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Water is the fundamental part of environment and ecosystems. The quality and quantity of 
water is determined by the anthropogenic activity and atmospheric forcing with its undesirable 
manifestations in the form of long term no-rain periods and floods. Surface and subsurface 
waters belong to sustainable water resources. Water can be viewed as a strategic material of 
21st century. In the Slovak Republic the atmospheric precipitation is the main source of 
surface and subsurface waters. The competition for the high-quality of the subsurface water 
has to be solved with a sufficient timing advance and combined with the long term planning 
actions which can handle the time lag between the water supply depletion and restoration. 
For the soil water regime evaluation it is important to know the soil water storage in particular 
soil horizons. It is usually quantified using the continuous soil moisture data. Information 
about the soil water content in particular soil horizons can be obtained by the direct 
monitoring or by the use of the mathematical modeling.  As a part of the project an automatic 
monitoring network in the catchments of Danube, Morava, Nitra and Bodrog was established. 
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This experimental network is automatically measuring the soil moisture and soil temperature 
data in several on the daily basis. Furthermore an additional research was carried out from 
year 2009 on the 11 locations where the soil moisture is measured biweekly. Also measuring 
campaign on the antecedent locations was prolonged from 1999. New methods for 
examination of the drought and flood episodes  were developed. Moreover, quantification of 
the soil water regime in relation to need of plants was performed. The process of obtaining 
and preparation of the soil water dynamics data was described in the manual.  
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