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Procesy ovplyvňujúce šírenie znečistenia v horninovom prostredí vyskytujúce
sa v Bratislavskom kraji a nástroje na ich skúmanie
Alena Bágelová
Univerzitný Vedecký park v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie,
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Abstrakt
Z minulosti na území Bratislavského kraja ostalo niekoľko potvrdených a potenciálnych
zdrojov znečistenia, v zmysle geologického zákona 569/2007 Z.z. environmentálnych záťaží.
V zmysle smernice 1/2015 – 7 z 28. januára 2015 posúdeniu, aké zdravotné riziko pre človeka
environmentálne záťaže predstavujú, predchádza environmentálne riziko a riziko šírenia sa
znečistenia podzemnou vodou. S rýchlym a neustálym pokrokom výpočtovej techniky je
predikciu šírenia sa znečistenia možné vykonávať prostredníctvom softvérových produktov,
ktoré môžu do riešenia zahŕňať viacero vplyvov. Príspevok sa zaoberá prehľadom
znečisťujúcich látok v Bratislavskom kraji, ktoré môžu predstavovať environmentálne alebo
zdravotné riziko. Ďalej sú v ňom uvedené procesy, ktorým znečisťujúce látky podliehajú a
majú vplyv na ich priestorové rozšírene v horninovom prostredí a zmenu koncentrácií.
V nadväznosti na to uvádza prehľad softvérových produktov, ktorými sa dá ten ktorý proces
do riešenia zahrnúť. Ďalej sa bližšie venuje procesu advekcie, nakoľko od presnosti jej
stanovenia sa odvíja presnosť ostatných procesov v prírodných podmienkach.
Kľúčové slová: contaminants transport; pollution; risk assessment of contaminated sites
Úvod
Zlepšenie kvality životného prostredia je v súčasnej dobe jeden z prvoradých cieľov
Európskej únie. Čo je pochopiteľné nakoľko jeho kvalita priamo vplýva na naše zdravie a tým
aj na dĺžku nášho života. Z minulosti na území Bratislavského kraja ostalo niekoľko
potenciálnych zdrojov znečistenia – v zmysle geologického zákona 569/2007 Z.z. v znení
neskorších

predpisov

environmentálnych

záťaží.

Hlavným

transportným

médiom

vyskytujúcich sa škodlivých látok v životnom prostredí je voda. V zmysle smernice 1/2015 – 7
z 28. januára 2015 posúdeniu, aké riziko pre človeka tieto potenciálne zdroje predstavujú,
predchádza riziko šírenia sa znečistenia zvodnenou vrstvou.
Voda je zároveň nenahraditeľnou zložkou životného prostredia, veď bez nej nevieme
prežiť viac ako 5 dní. Ochrana jej kvality je preto nevyhnutná. Napríklad v Moldave
nad Bodvou (Tometz a Oravan 1996) kde začiatkom 80 rokov došlo k deštrukcií akumulačnej
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nádrže ropovodu došlo k úniku väčšieho množstva ropy do horninového prostredia.
O niekoľko rokov neskôr hlavne v súvislosti s výrazným zhoršením kvality vody v studniach
v Budulove boli vykonané prieskumné práce, ktoré potvrdili šírenie sa znečistenia z miesta
havárie a kontamináciu zemín a podzemných vôd v okolí. V území bolo nutné vykonať
nákladné sanačné práce, ktoré pozostávali z infiltračno-čerpacej hydraulickej clony,
prevzdušňovania a filtrovania vody cez fiebroílové filtre s následným použitím biodegradácie.
Až takto upravená voda bola späť vsakovaná do zvodneného prostredia. Po vykonaní veľkého
rozsahu technických prác na čerpacej stanici ropovodu v Moldave nad Bodvou počas rokov
1994 a 1995 zamedzujúcich úniku ropy do horninového prostredia, za nepretržitého
prevádzkovania hydraulickej clony došlo k výraznému poklesu znečistenia (Tometz a Oravan
1996). Ďalším príkladom je bývalý vodárenský zdroj Podunajské Biskupice. Otvorený bol
v roku 1966. Šesť studní tohto zdroja, vybudovaných v štrkopieskových náplavoch Dunaja –
na Žitnom ostrove, predstavovalo kapacitu 1 200 l/s. Problémy začali v roku 1971. V pitnej
vode sa objavili zvyšky ropných látok (fenoly) z rafinérie Slovnaft. V takto znečistených
vodách boli vytvorené vhodné podmienky pre rast vláknitých baktérií (Sferotinus natans),
ktoré z vodovodných batérií vytekali vo forme slizu. Na spomalenie ich rastu bola do vody
pridávaná modrá skalica a vysoké dávky chlóru. Takáto voda nebola vhodná na ľudské požitie
(http://www.zdravie.sk/clanok/52170/trvalo-zniceny-vodny-zdroj). Vodný zdroj je trvalo
znehodnotený. Ako uviedla vedúca odboru kvality vôd a environmentálnej politiky BVS
Trančiková, ak sa trvalo znehodnotia súčasné vodárenské zdroje nie je spôsob, ako súčasné
zdroje pitnej vody v Bratislave nahradiť. Jedine za cenu výstavby veľkých úpravní vody, ktoré
však neposkytnú pitnú vodu v takej kvalite, v akej si ju môžeme dopriať teraz
(http://www.teraz.sk/regiony/vodne-zdroje-pitna-voda-bsk/50641-clanok.html). Je známe,
že sa v nedávnej dobe riešila cyklotrasa cez ochranné pásmo vodárenského zdroja Sihoť,
ktorá mohla predstavovať potenciálny zdroj znečistenia pitnej vody.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že je dôležité rozumieť správaniu a šíreniu sa
rizikových, nebezpečných látok v horninovom prostredí. Akonáhle je podzemná voda
kontaminovaná, je dôležité prognózovať rozšírenie kontaminácie, aby sa mohlo pristúpiť
k účinným nápravným opatreniam. Predikcia transportu látok je nevyhnutná na ochranu
vodárenských zdrojov.
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S rýchlym a neustálym pokrokom výpočtovej techniky je predikciu šírenia sa škodlivín
vhodné vykonávať prostredníctvom softvérových produktov, ktoré môžu do riešenia zahŕňať
viacero vplyvov.
Príspevok sa zaoberá prehľadom znečisťujúcich látok v Bratislavskom kraji, ktoré
môžu predstavovať environmentálne alebo zdravotné riziko. Ďalej uvádza procesy, ktoré
majú vplyv na šírenie sa škodlivín a zmien ich koncentrácií v čase. V nadväznosti na to uvádza
prehľad softvérových produktov, ktorými sa dá ten-ktorý proces do riešenia zahrnúť. Ďalej sa
bližšie venuje procesu advekcie, nakoľko od presnosti jej stanovenia sa odvíja presnosť
ostatných procesov v prírodných podmienkach.

Materiál a metódy
Znečisťujúce látky na území Bratislavského kraja
Podľa atlasu sanačných metód Frankovská et al. (2010) znečistenie územia vzniká
únikom rozličných znečisťujúcich látok do prostredia a to v závislosti od charakteru činnosti
danej oblasti. V súvislosti so znečistením rozlišujeme dva pojmy a to kontaminant a polutant.
Kontaminant je látka, ktorá je výsledkom ľudskej aktivity, prítomná vo vyšších
koncentráciách ako prírodných a zapríčiňuje odchýlku od normálneho zloženia prírodného
prostredia. Výsledkom prítomnosti kontaminantu je kontaminácia prostredia. Polutant je
látka, ktorá je výsledkom ľudskej aktivity, prítomná vo vyšších koncentráciách ako prírodných
a má škodlivý účinok na prírodné prostredie, alebo niektorú z jeho zložiek. V prípade, ak sa
tento škodlivý účinok prejavuje na človeku alebo biote, polutant označujeme ako toxickú
látku (toxín). Výsledkom prítomnosti polutantu je znečistenie prírodného prostredia (Bodiš
et al. 2008). Napríklad dusičnany sú v malých množstvách prirodzenou súčasťou vody
a dôležitou živinou pre rastliny a plodiny, avšak vo vyšších koncentráciách pôsobia škodlivo
pre ľudí aj prírodu. Hraničná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky stanovenej v pôde,
v horninovom prostredí a podzemnej vode, prekročenie ktorej môže ohroziť ľudské zdravie a
životné prostredie, sa nazýva indikačné kritérium (ID) (smernica 1/2015 – 7). Nad indikačné
kritérium sa na území Bratislavského kraja nachádzajú nasledovné nebezpečné látky
definované v smernici 1/2015 – 7 (látky, ktoré môžu byť toxínmi v zmysle Bodiša et al. 2008).
Podľa podkladov Šefčíka (2012) sa v pôde nad indikačné kritérium nachádzajú z ťažkých
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kovov As, Ba, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Sb, Sn, V, Zn. Kontamináciou pôd je najviac zasiahnutý okres
Pezinok. Ťažké kovy boli overené taktiež v riečnych sedimentoch, pričom podľa údajov
Bodiša et al. (2011) sa jedná o kovy: As, Ba, Cu, Pb, Hg, Ni, Sb, Mo, Cd, Be. Ortuť (najtoxickejší
prvok) bola overená v celom úseku Malého Dunaja od prítoku Šurského kanála. V tokoch
okresu Pezinok boli identifikované Ba, Be, Ni, Cu, Sb, As, Hg. Podľa atlasu kvality podzemných
vôd (Rapant et al. 2011) aj v podzemnej vode sú niektoré ukazovatele prekračujúce
indikačné kritérium. Jedná sa o As, Al, Ba, Cd, Sb, NH4, Cl, F. Antimón je vysoko nad indikačné
kritérium v oblasti Pezinka. Arzén je tiež nad indikačným kritériom v tejto oblasti, ako aj
v obci Veľké Leváre. Zvýšené koncentrácie hliníka boli zaznamenané pri Malackách, pri
Pezinku, v Bratislave. Zvýšené koncentrácie kadmia boli zistené v v náplavoch Maliny.
Amónne ióny sú zvýšené medzi Bratislavou a Šamorínom. Zvýšený výskyt bária bol evidovaný
pri Malackách, v Budmericiach a Báhoni. Chloridy v podzemnej vode sú zvýšené v oblasti
Bernolákova, Chorvátskeho Grobu, Bratislavy, ďalej v oblasti Blatné, Igmar, Kaplná, Báhoň,
v Malých Levároch, pri Stupave, Záhorskej Vsi. Fluoridy boli prekročené v Bratislave –
mestskej časti. Z organických látok v podzemnej vode v roku 2011 (Ľuptáková 2012) bolo
indikačné kritérium prekročené v prípade PCE v oblasti Bratislavy. NO3 v zmysle pokynu nie
je nebezpečnou látkou, prioritnou látkou, ale vzhľadom na to, že za určitých podmienok sa
transformuje na NO2, ktorý látkou nebezpečnou je, som hodnotila aj dusičnany podľa limitu
NV 496/2010 Z.z. Ich zvýšená koncentrácia je ako v Podunajskej tak aj Záhorskej nížine.
K celkovému znečisteniu môžu prispievať bodové zdroje znečistenia. V rámci
Bratislavského

kraja

je

podľa

informačného

systému

environmentálnych

záťaží

(enviroportal.sk) registrovaných celkom 81 pravdepodobných environmentálnych záťaží a 28
potvrdených záťaží. Podľa charakteru záťaže môžu znečisťovať prostredie okrem kovov
rôznymi nebezpečnými látkami ako PAU, BTEX, pesticídy, CIU, chlórbenzény, NEL, fenoly...
Z celkového počtu záťaží v kategórií A a B tvoria 58 % skládky odpadu. Znečisťujúcimi látkami
z nich sú hlavne EOCl, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn, As, S a látky podľa druhu skladovaného
odpadu.
Jednotlivé znečisťujúce látky majú svoje charakteristické vlastnosti a ich negatívne
pôsobenie na biotu, životné prostredie a človeka je rôzne. Podľa spôsobu rozkladu sa
znečisťujúce látky delia na biologicky rozložiteľné a biologicky nerozložiteľné. Biologicky
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rozložiteľné majú dočasný vplyv na životné prostredie. Biologicky nerozložiteľné znečisťujúce
látky nie sú pre mikroorganizmy a rastliny zdrojom živín a energie. Akumulujú sa v tukových
tkanivách vyšších organizmov, čo v mnohých prípadoch pôsobí na živý organizmus toxicky.
Pretrvávajú najdlhšie v životnom prostredí. Najrozšírenejšie nebezpečné látky sú anorganické
(kovy, kyanidy a rádionukklidy) a organické látky (uhľovodíky). Vo vzťahu k šíreniu sa
znečistenia a sanáciam environmentálnych záťaží možno látky rozdeliť na (Frankovská 2010):


anorganické látky – kovy (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Zn, Sn, V, B



ostatné anorganické látky - kyanidy, F, Br, NO3-, Cl-



rádionuklidy – 241Am, 129,131I, 103,106Ru, 140Ba, 85Kr, 110Ag, 14C, 99Mo, 89,90Sr, 144Ce, 22Rn



nehalogénové prchavé organické látky – (okrem pohonných látok a BTEX): acetón,
etylacetát, cyklohexanón, metanol, etanol, akroleín, etyléter, styrén, vinilacetát...



halogénové prchavé organické látky – 1,1,1,2-tetrachlóretán, bromoform,
chloroform, 1,1,2-trichlóretán, chlórdibrómetán, hexachlóretán, 1,1-dichllóretán,
tetrachlórmetán,

vinilchlorid,

neoprén,

perchlóretén,

dichlórmetán,

fluórtrichlórmetán


nehalogénové poloprchavé organické látky – benzidín, benzo(a)antracén, fluorén,
benzo(a)pyrén, enepyrén, naftalén, chryzén, paration, fenantrén



halogénové poloprchavé organické látky – hexachlórbenzén, hexachlór butadieén,
pesticídy

(aldrín,

DDT,

etylparation,

dieldrín,

heptachlór,

endosulfán,

heptachlórepoxid, malation, chlórdan, endrín...)


ropné látky (palivá) – BTEX, xylény, fenantrén, izobután, PAU, kreozoly, cykloheptán,
MTB...

Procesy ovplyvňujúce správanie sa kontaminantov v horninovom prostredí
Proces chemického zloženia podzemných vôd začína už pri kontakte zrážkovej vody
s pôdou a horninovým prostredím. V antropogénnych oblastiach so znečisteným ovzduším
už zrážková voda môže obsahovať znečisťujúce látky. Podľa výsledkov meraní programu
EMEP sa Slovenská republika nachádza na juhovýchodnom okraji oblasti s najväčším
regionálnym znečistením ovzdušia a kyslosťou zrážkových vôd v Európe (Ženišová a Fľaková
2012). Už zo zrážok sa do horninového prostredia môžu dostávať znečisťujúce látky
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antropogénneho pôvodu, ako napríklad anorganické látky, kovy (Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni),
zlúčeniny síry, dusíka, uhlíka, fluóru, chlóru, rôzne druhy organických látok a rádioaktívne
látky (Ženišová a Fľaková 2012). Kvalitu podzemnej vody môže ovplyvňovať aj chemické
zloženie povrchovej vody, keď je v hydraulickej spojitosti s podzemnou vodou. Do
podzemnej vody môžu prenikať znečisťujúce látky zo znečistenej pôdy. Či už napríklad
z poľnohospodárskej

činnosti,

zo

vzniknutých

environmentálnych

škôd

alebo

z environmentálnych záťaží. Vstupy ťažkých kovov do pôd v našich podmienkach podporujú
energetické, priemyselné a dopravné imisie, agrochemikálie, odpady prezentované kalmi
z čistiarní odpadových vôd, rôzne priemyselné odpady.
To, ako sa znečistenie bude chovať v prostredí, závisí od vlastností, množstva
kontaminantov a zmesí a od vlastností horninového prostredia a zvodnenej vrstvy. Procesmi,
ktoré ovplyvňujú zmenu koncentrácie v čase sú: fyzikálne procesy ako advekcia, disperzia,
chemické procesy ako sorpcia, oxidácia a redukcia, rádioaktívny rozpad, rozpúšťanie,
vyparovanie, precipitácia, chemická a biologická degradácia. Okrem rádioaktívneho rozpadu
môžu byť všetky reverzibilné.

Rozpustnosť
Niektoré zmesi, organické látky po preniknutí cez pôdny horizont k hladine
podzemnej vody zostanú v kvapalnej forme a plávajú na hladine podzemnej vody (tzv. LNAPL
– Light Non-Aqueous Phase Liquids). Zmesi s väčšou hustotou ako voda budú klesať
v kvapalnej forme ku dnu zvodnenej vrstvy (tzv. DNAPL - Dense Nonaqueous Phase Liquids.
Z týchto zmesí sa niektoré látky môžu vo vode rozpúšťať alebo emulgovať a postupne
kontaminovať podzemnú vodu, alebo horniny. Efektívna rozpustnosť je množstvo čistej
zlúčeniny, ktorá môže byť rozpustená v jednom litri vody pri 25 °C a pri tlaku 1 atm. Táto
vlastnosť hovorí o náchylnosti látky sa rozpúšťať vo vode (Todd et al. 1999).
Rozpustnosť je funkciou veľkosti molekúl a polarity (menšie a viac polárne molekuly
sú viac rozpustné). Je priamo korelovateľná s oktanol voda rozdeľovacím koeficientom (Kow),
ktorý vyjadruje afinitu organickej zlúčeniny k oktanolu (nepolárna látka), alebo k vode
(polárna látka). Čím je nižšie Kow, tým je látka viac rozpustná. Pri posudzovaní rozpustností
látky v zmesi možno použiť analogický vzťah podľa Raoultovho zákona:
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𝐶𝑤 = 𝑋𝑡 𝐶𝑤°

[I.]

kde Xt – molárny zlomok v zmesi (-)
C°w – efektívna rozpustnosť (mg/l)
Cw – rozpustnosť vo vode (mg/l)
Čo znamená, že pri molárnej koncentrácií benzénu v benzíne Xt = 0,0093 a efektívnej
rozpustnosti benzénu 1800 mg/l je rozpustnosť benzénu 17 mg/l (Cline et al. 1991).
Na rozpustnosť vplýva teplota, salinita, ostatné rozpustené látky vo vode. Zmena teploty
môže zväčšiť, alebo zmenšiť rozpustnosť látky. So zvyšovaním salinity vody sa zmenšuje
rozpustnosť organických látok v zmesi. Na rozpustnosť môžu vplývať iné látky vyskytujúce sa
v zmesi. Napríklad prítomnosť MTBE v benzíne (11 %) môžu zvýšiť rozpustnosť BTEX-ov.

Výparnosť
NAPL môže prechádzať z kvapalnej do plynnej fázy. Proces možno opísať Raoultovým
zákonom:

𝐶𝐺 = 𝑋𝑡

𝑃°
𝑅𝑇

[II.]

kde Xt – molárny zlomok v zmesi (-)
P – tlak pár látky (atm)
R – plynová konštanta (atm/mol/K)
T – teplota (K)
Výpar organickej látky z rozpustenej formy vo vode do plynnej fázy v pôde je daný
Henryho zákonom:

𝐻𝑖 = 𝑖

𝑃𝑖

[III.]

𝐶𝑖

kde Hi – Henryho konštanta látky (atm m3 mol-1)
Pi – parciálny tlak látky (atm)
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Ci – látkové množstvo (mol/m3)
Henryho konštanta závisí od tenzie pár, molekulovej hmotnosti a rozpustnosti (Brady
et al. 1997). Výparnosť z rozpustenej formy závisí aj od hĺbky a teploty.

Advekcia
Advekcia je fyzikálna vlastnosť, ktorou sa kontaminant v saturovanej zóne šíri tečúcou
vodou. Tento proces je podmienený rýchlosťou a smerom prúdenia podzemnej vody. Pohyb
kontaminantov v pôde a v podzemnej vode môže byť veľmi rýchly niekoľko metrov za deň,
alebo pomalý niekoľko centimetrov za deň (Brady et al. 1997, Yong a Mulligan 2003).
Vlastnosti, ktoré je potrebné poznať na jej pozorovanie sú koeficient filtrácie
zvodnenej vrstvy), hydraulický gradient a efektívna pórovitosť zvodnenej vrstvy. Pohyb je
daný Dacyho zákonom. Skutočná rýchlosť prúdenia je:

𝑉=

𝑘 ∆ℎ

[IV.]

𝜃 ∆𝑥

kde k – koeficient filtrácie (m/s)
Δh/Δx – hydraulický gradient (-)
θ – pórovitosť (-)
Pohyb v nesaturovanej zóne je taktiež daný Darcyho zákonom. Namiesto
hydraulického gradientu Δh/Δx však v rovnici vystupuje gradient vlhkosti -Δψ/Δl. V prípade
saturovanej zóny je koeficient filtrácie konštantný, v prípade nesaturovanej zóny sa však
mení v závislosti od vlhkosti. So zmenšovaním vlhkosti klesá (Brady et al. 1997).

Disperzia
Disperzia je fyzikálno - chemický proces, kedy sa látky šíria aj iným smerom ako je
generálny smer prúdenia podzemnej vody. Ide o šírenie v saturovanej zóne v horizontálnom,
laterálnom a vertikálnom smere. Disperziu môžeme rozdeliť na mechanickú disperziu a
efektívnu molekulovú difúziu:


Mechanická disperzia závisí od variability koeficienta filtrácie a efektívnej pórovitosti.
Spôsobuje rozširovanie kontaminačného mraku v pozdĺžnom, priečnom
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a vertikálnom smere. Na výpočty je potrebné poznať koeficient disperzie. V jednom
rozmere je daná vzťahom:

𝐷𝑥 = 𝛼𝑥 𝑣𝑥 + 𝐷

[V.]

kde Dx – disperzia v pozdĺžnom smere (m2/s)
αx – pozdĺžna disperzivita (m)
vx – rýchlosť prúdenia (m/s)
D – efektívny molekulový difúzny koeficient (-)
Povaha mechanickej disperzie a metódy jej určenia sú témy intenzívneho záujmu a
polemiky a nie je tu žiadny všeobecne preferovaný spôsob, ako odhadnúť jej hodnoty (Brady
et al. 1997). Mechanickej disperzií bola venovaná pozornosť aj u nás. Hulla a Grambličková
(1996) na základe laboratórnych a terénnych pokusov vykonaných na území Slovenska
v štrkových zeminách zistili, že disperzivita konzervatívnych látok sa s rastúcou vzdialenosťou
zväčšuje a je značne rozdielna od laboratórnych experimentov, ktoré sa vykonávajú
pri krátkych dráhach (0,5 až 2 m). Autori v publikácií navrhujú vzťahy na výpočet
nekonštantných disperzií, ktoré možno použiť na predikciu disperzie.
Diskusia o disperzii v rôznych geologických formácií možno nájsť v publikácii Gelhar et
al. (1992). Autori taktiež upozorňujú, že laboratórne merania disperzivity nemusia byť
presné. Napríklad Freeze a Cherry (1979) uvádzajú, že zistené parametre disperzie
v laboratórnych podmienkach môžu byť 4 až 6 rádov väčšie, ako na konkrétnej lokalite.
Metódy určovania disperzie je sú uvedené napríklad v literatúre Delgado (2007).


Molekulová difúzia (riedenie) závisí od koncentrácie kontaminantov v prostredí.
Kontaminanty s vyššou koncentráciou sa pohybujú do miest s nižšou koncentráciou.
Čiže molekulová difúzia závisí od vlastností kontaminantov a gradientu koncentrácie.
Na vyčíslenie difúzie je potrebné poznať difúzny koeficient. Tabuľkové hodnoty
jednotlivých kontaminantov možno nájsť v publikáciách Mongomery a Welkom
(1990), Lucius et al. (1990), Tetra Tech, Inc. (1988). Molekulová difúzia je daná prvým
Fikovým zákonom (Fiúza 1995):
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𝐽𝐴 = (𝜏𝐷)𝜃∇𝐶𝐴 = 𝐷 ∗ 𝜃∇𝐶𝐴

[VI.]

kde JA – tok kontaminantu
τ – turtozita
θ – vlhkosť
D* – je efektívna difuzivita
C – celková koncentrácia
ya – hmotnostný podiel
CA – koncentrácia A

∇=

𝜕
𝜕
𝜕
𝑖 +
𝑗 +
𝑘
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

[VII.]

∇ – gradient operátor
θ – použitá v prípade nesaturovanej zóny a v prípade saturovanej zóny sa rovná
pórovitosti (Fiúza 1995). Difuzivita (D) je lineárne závislá od teploty. Jej hodnotu pre látky
možno nájsť v literatúre. Difúzia v nesaturovanej zóne je omnoho nižšia ako v saturovanej.

Sorpcia
Sorpcia je proces kedy NAPL alebo rozpustená látka sa sorbuje na horninu. Sorpcia
závisí od vlastností horninového materiálu (pórovitosti, koncentrácie organického uhlíka
v pôde, obsahu ílových minerálov, hustoty zeminy, špecifického povrchu) a vlastností
kontaminantu (rozpustnosť, hydrofóbicita a oktanol/voda rozdeľovací koeficient).
Transportné modely poväčšine na vyčíslenie sorpcie využívajú prístup pomocou
retardačného faktoru, ktorý pre pórové prostredia má tvar (EPA, 1999):

𝑅𝑓 =

𝑉
𝜌
≈ 1 + 𝐾𝑑
𝑉𝑐
𝜃

kde Rf – retardačný faktor (kg/m3)
V – rýchlosť pohybu podzemnej vody (m/s)
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Vc – rýchlosť prúdenia kontaminantu (m/s)
Kd – distribučný koeficient (-)
θ – pórovitosť (-)
ρ – objemová hmotnosť zeminy (kg/m3)
Kd je parameter, ktorým sa skúma prerozdelenie kontaminantu medzi formu rozpustenú
vo vode a sorbovanú v zemine. Je definovaný ako pomer adsorbovanej látky na povrchu
pôdy na jednotku plochy ku rozpustenej látke, ktorá sa nenasorbovala na pôdu. Jedná sa
o empirickú veličinu, ktorá zahŕňa nespočetné množstvo premenných, ktoré spôsobujú
chemickú a fyzikálnu retardáciu pohybu. Hovorí o tom do akej miery sú kontaminanty
nasorbované na pôdnych časticiach. Jeho hlavnou výhodou je, že je ľahko implementovaný
do transportných kódov. Parameter Kd je platný len pre konkrétny absorbent a vodný roztok
(koncentrácia adsorbátu a adsorbentu) by mal byť preto zistený z terénnych dát. V bežnej
praxi sa používajú tabuľkové hodnoty Kd. Tabuľkové hodnoty sú odvodené za predpokladu:
1 - v pôdnej a vodnej matrici existujú iba stopové množstvá kontaminantu, 2 - vzťah medzi
množstvom kontaminantu vo vode a v pôde je lineárny, 3 - pri výpočte platí rovnovážny stav
voda – hornina, 4 – rýchlosť sorpcie a desorpcie je rovnaká, všetky adsorpčné miesta majú
rovnaké vlastnosti. Hlavne posledný bod je limitujúci, nakoľko v prírodných podmienkach
môže byť systém voda – hornina silne heterogénny čo môže viesť k odlišným hodnotám Kd
v priestore od tabuľkových hodnôt. Sorbentmi v pôde bývajú organický uhlík, ílové minerály,
oxidy a hydroxidy železa. Nepolárne organické molekuly priťahujú nepolárne rozpustené
látky (EPA, 1999). Adsorpčná afinita závisí od kontaminantu a od zloženia sedimentov. Veľmi
dobrým sorbentom sú hydroxidy železa – majú veľký špecifický povrch (Brady et al. 1997).
Napríklad organické látky sa silne sorbujú na organický uhlík. Výpočet Kd je v tomto
prípade vykonaný podľa predpokladanej frakcie uhlíka v určitom type zeminy podľa zrnitosti
a podľa Koc (organický uhlík – voda rozdeľovací koeficient), ktorý vyjadruje tendenciu
organických zlúčenín rozpustiť sa vo vode, alebo viazať sa na organický uhlík v pôde. Avšak
existuje kritická hodnota obsahu organického uhlíka pri ktorej nedochádza k sorpcií
na organický uhlík, ale na povrch minerálov (Todd et al. 1999).
Ďalšie metódy výpočtu Kd sú modely založené na rovnovážnych stavoch systému
alebo kinetické modely. Podľa Yonga a Mulligena (2003) sú v kontaminačnej hydrogeológií
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najpoužívanejšie rovnovážne modely a to Lineárny (Henryho) rovnovážny model,
Freundlichov nelineárny rovnovážny model a Langmuirov nelineárny rovnovážny model.
Vzťah medzi koncentráciou adsorbovanej látky a koncentráciou rozpustenej látky vo vode je
daný reprezentatívnou krivkou – absorpčnou izotermou (grafické znázornenie závislosti
rovnovážneho

množstva

adsorbovanej

látky

určitým

množstvom

adsorbentu

od koncentrácie príslušnej látky vo vodnom roztoku). Ženišová a Fľaková (2012) uvádzajú, že
v prípade nízkych koncentrácií adsorbentu v roztoku prichádza do úvahy jednoduchá
lineárna izoterma a pri vyšších koncentráciách adsorbentu v roztoku nemá izoterma lineárny
tvar, pretože adsorbát sa rýchlo nasýti. V takom prípade lepšie vyhovuje Langmuirova alebo
Freundlichova izoterma.
Pri kovoch sa využívajú absorpčné izotermy pre kvantifikáciu sorpcie. Metódy sú
opísané napríklad v prácach Yonga a Mulligena (2003), Ženišovej a Fľakovej (2012). Podľa
Grathwohla et al. (2000) a Eberhardta a Grathwohla (2002) sa lineárny model používa
vo zvodnenej vrstve s vyššou rýchlosťou prúdenia a kinetické modely vo zvodnenom
prostredí s nižšou rýchlosťou prúdenia.
Niektoré modely využívajú parametrické Kd, ktoré sa v priestore môže meniť
v závislosti od mineralógie, chémie a pod. Pri parametrickom Kd sa používajú chemické
podprogramy k aktualizácií hodnoty Kd a tým aj Rf.
Sorpcia môže byť reverzibilný proces, čiže môže dôjsť k desorpcii, čo sa prejaví
zvýšením koncentrácie látky v podzemnej vode. Podmienky prostredia, ktoré môže spôsobiť
desorpciu zahŕňajú zmeny teploty alebo pH; zmeny v koncentrácii kontaminantov, ktoré
prichádzajú do styku so sorbovaným materiálom, zmeny v chemickom zložení podzemných
vôd (Yong a Mulligan 2003). Napríklad Tometz a Orvan (1996) uvádzajú, že v prostredí
ílovitých zemín môže retardácia pohybu znečistenia predstavovať aj niekoľko rokov.

Oxidačno-redukčné reakcie
Oxidačno-redukčné reakcie sú kritické pri rôznych transformáciách kontaminantov
v pôde a vo vode. Reakcie závisia na systéme Eh.

Eh =

2,303𝑅𝑇log[e− ]
𝐹
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kde F – Faradayova konštanta (23,06 kcal per volt gram)
T – teplota (K)
Eh meria aktivitu elektrónov v pôde, alebo vode. Nižšie Eh indikuje vyššiu aktivitu
elektrónov a redukčné podmienky. Poznanie Eh pôdy a vody je nevyhnuté pre poznanie
oxidačno-redukčných podmienok (Brady et al. 1997). Chapelle (1996) uvádzajú, že hodnota
Eh je veľmi nestála veličina preto pri monitoringu oxidačno-redukčných podmienok
v aeróbnych podmienkach sa odporúča stanovať H2. Oxidačno-redukčné podmienky často
ovplyvňujú rýchlosť premeny organických látok. Napríklad PCE sa mení na TCE a DCE
pri redukčných podmienkach.
Meranie Eh je sprevádzané viacerými neistotami (Barker 2000), ale kvalitatívnym
indikátorom redox podmienok (Westall 2000). Zoznam redox parametrov, ktoré môžu byť
zahrnuté do monitorovacieho programu uvádza Wilson (2000). Podrobná diskusia
o biogeochemických reakciách ropných látok a chlórovaných uhľovodíkoch v podzemnej
vode a geochemických procesoch spojovaných s ich biodegradáciou je uvedená v Keeley et
al. (1999), Keeley et al. (2001), National Research Council (2000), U.S. EPA (1998a) a
Wiedemeier et al. (1999).

Degradácia
Degradácie

látky

bez

vplyvu

baktérií

závisí

od

vlastností

kontaminantu

a od chemického zloženia vody. Biodegradácia je v zmysle U.S. Geological Survey (2007)
transformácia látky do nových zlúčenín pomocou biochemických reakcií alebo činností
mikroorganizmov. Závisí od prítomnosti baktérií, chemického zloženia podzemnej vody,
vlastností kontaminantu. Priebeh biodegradácie je limitovaný konkrétnymi podmienkami
v prostredí (teplota, oxidačno-redukčné podmienky, dostupnosť elektrón akceptorov a živín,
koncentráciou kontaminantu).
Prehľad výpočtových metód na zistenie biodegradácie (metóda nulového rádu,
prvého rádu, zmiešaného rádu, logaritmického rádu, Michaelis-Mentonova metóda a monod
typ, okamžitý reakčný model) podávajú napríklad Alexander a Scow (1989), Okpokwasili
a Nweke (2005). Alexander a Scow (1989) uvádzajú, že väčšina rovníc má teoretické základy,
pričom nulového a prvého rádu sú pri skúmaní biodegradácie organických zlúčenín
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najpoužívanejšie. Hlavne kvôli ich jednoduchosti sú ľahko začlenené do transportných
modelov. Niektoré kinetické parametre zistené pre jednotlivé baktérie a organické látky
uvádza Okpokwasili a Nweke (2005). Prehľad štatistických metód na odhadovanie
parametrov monod kinetiky uvádza Knightes a Peters (1999). Podľa Saida a Lewisa (1991),
Roanea et al. (2001), Maslina a Maiera (2000) v miestach s výskytom kovov a organických
látok kovy inhibujú biodegradáciu. Kov inhibuje širokú škálu mikrobiálnych procesov čomu sa
vo svojej štúdií venuje Baath (1989).
Ako uvádzajú Wiedemeier a Chapelle (1998) ďalší z prístupov ako merať rýchlosť
biodegradácie je: zhromaždiť materiál zo zvodnenej vrstvy, skúmať v laboratóriu baktérie
a merať znižovanie koncentrácie jednotlivých kontaminantov alebo produkty rozkladu (napr.
CO2). Táto metóda má výhody v tom, že môže byť aplikovaná v rôznych hydrogeologických
podmienkach a môže byť odseparovaný biotický efekt od abiotického. Iný prístup je sledovať
znižovanie koncentrácie so vzdialenosťou od zdroja kontaminácie. Tento prístup má
obmedzenie v tom, že vypočítaná hodnota rýchlosti biodegradácie neodseparuje mikrobiálny
proces od abiotického procesu ako hydrodynamickú disperziu, sorpciu. Neistota závisí aj od
hustoty získaných dát v priestore a heterogenity prostredia.
Degradácia prebiehajú v rozpustenej forme avšak hornina môže obsahovať primárne
elektrón akceptory Základné parametre vody, ktoré významne ovplyvňujú proces
biodegradácie sú opísané v nasledovnom (Yong a Mulligan 2003):


Rozpustený kyslík – elektrón akceptor pri biodegradácií. Taktiež inhibuje reduktívne
procesy (reduktívna dechlorácia).



NO3 – elektrón akceptor pri biodegradácií. Taktiež inhibuje reduktívne procesy
(reduktívna dechlorácia).



MnIV – elektrón akceptor pri biodegradácií. MnII – reduktívny produkt reakcie.



FeIII – elektrón akceptor pri biodegradácií.



SO4 – elektrón akceptor pri biodegradácií.



CH4 – medziprodukt biodegradácie, kde CO2 je použitý ako elektrón akceptor.



H2 – elektrón donor.



Kovy – môžu byť mobilizované kvôli zmene oxidačno-redukčných podmienok.
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Režimové zmeny hladiny a charakter zvodnenej vrstvy
Na zmenu koncentrácií v čase môžu pôsobiť režimové kolísanie hladín podzemných
vôd (Brady et al. 1997). Napríklad pri zvýšení hladiny podzemnej vody dochádza k prítoku
podzemnej vody a tým k riedeniu, čo vedie k zníženiu koncentrácie a pri znižovaní hladiny
k zakoncentrovaniu vzorky a tým k zvýšeniu koncentrácie (obr. 1).
Avšak môže nastať aj situácia, že so zvyšovaním hladiny dochádza k zvyšovaniu
koncentrácie, čo môže byť spôsobené preniknutím hladiny do nadložných kontaminovaných
ílov (obr. 2).
Ďalej môžu nastať zmeny v koncentrácií škodlivej látky v závislosti od zmien prúdenia
podzemnej vody. Ako príklad je uvedený smer prúdenia podzemnej vody pri nízkych
a vysokých stavoch z jednej čerpacej stanice motorových palív v Bratislavskom kraji (obr. 3).

Obr. 1. Režim hladiny podzemnej vody a koncentrácia fenolov
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Obr. 2. Režim hladiny podzemnej vody a koncentrácia ropných látok z monitoringu ČSMP

Dôležitou súčasťou pri zisťovaní transportu znečistenia je identifikácia miest
povrchových tokov a vodných plôch. Je potrebné zistiť geochemické, ako aj hydrologické

podmienky v oblastiach, kde prichádza k dotácií, alebo drénovaniu zvodnenej vrstvy. Miesta
dotácie, alebo drenáže sa môžu meniť časovo aj priestorovo v závislosti od hydrologických
podmienok (Brady et al. 1997, Yong a Mulligan 2003).

Obr. 3. Režim hladiny podzemnej vody z monitoringu ČSMP

Dôležité je pochopiť vplyv sezónneho režimu zrážok, prítokov, ktoré majú vplyv
na zmenu koncentrácie látok a pohybu mraku znečistenia. Všeobecne možno povedať, že
kvartálny monitoring hladiny podzemnej vody a koncentrácie kontaminantu by mal zachytiť
sezónne kolísanie hladiny, smery prúdenia podzemnej vody a teda prognózovať šírenie
kontaminantu (Department of Environmental Protection 2012).
Sumárny prehľad hlavných procesov určujúcich osud a transport látok ako aj
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minimálne požiadavky na monitoring pre potrebu zhodnotenia týchto procesov je uvedený
v nasledovnej tabuľke 1.

Tab. 1. Hlavné procesy určujúce osud a transport jednotlivých skupín látok
Minimálne požiadavky na odber vzoriek
a monitoring podzemnej vody

Látky

anorganické
látky

Voda – pH, Eh, koncentrácia hlavných
katiónov a aniónov, kovov, TOC, teplota, O2,
H2S
Pôda – mineralogické zloženie horniny,
anorganické látky, organický uhlík

Voda – hlavné chemické zloženie vody, Eh,
pH, koncentrácia rádionuklidov, dcérske
produkty
rádionuklidy
Pôda – organický uhlík, mineralogické zloženie
horniny, koncentrácia a dcérske produkty,
organický uhlík
Voda – Eh, pH, teplota, O2, NO3, NO2, MnII,
FeIII, SO4, CH4, dcérske produkty,
medziprodukty, H2 (trichloretén, etán, etén),
TOC, kovy a polokovy (špecifické kovy podľa
kontaminovaného miesta napríklad arzén
prchavé
organické látky a reaktanty s kontaminantmi), alkalita,
základné iónové zloženie, izotopy (H2/H1,
C13/C12)
Pôda – mineralógia, TOC, foc, koncentrácia
uhľovodíkov, organický uhlík
Pôdny vzduch – VOCs, Metán, O2, CO2,

poloprchavé Voda – pesticídy, ich metabolity, pH, kovy,
organické látky TOC, teplota, O2, NO3
(pesticídy)
Pôda – pesticídy, ich metabolity, pH

ropné látky

Voda – aromatické a chlorované uhľovodíky
(BTEX, izoméry trimethylbenzénu, chlórované
uhľovodíky), MTB, O2, CO2, SO4, NO3,
neorganický uhlík, EC, Cl-, CH4, MnIV, MnII, FeIII,
FeII, H2S, N2, teplota, EC, pH, H2, anorganický
uhlík, Eh, EC, pH, teplota, H2,
Pôda – organický uhlík, koncentrácia
kontaminantu

Hlavné riadiace procesy
transportu a osudu
chemických látok

Zdroj

advekcia, disperzia,
sorpcia, biosorpcia,
bioakumulácia,
Ford et al. (2007a,
rozpúšťanie, precipitácia, b)
oxidačno-redukčné
procesy
advekcia, disperzia,
sorpcia, precipitácia,
Ford a Wilkin
rádioaktívny rozpad,
(2010)
rozpúšťanie, vyparovanie
(jód)

advekcia, disperzia,
rozpúšťanie, sorpcia,
vyparovanie, chemická
a biologická degradácia

Pope et al. (2004)
Pivetz et al. (2012)

advekcia, disperzia,
chemická degradácia
a biodegradácia,
vyparovanie, sorpcia,
Linde (1994)
fotodegradácia,
bioakumulácia, oxidačnoredukčné procesy
advekcia, difúzia,
vyparovanie, sorpcia,
chemická degradácia,
biodegradácia

Department of
Environmental
Protection (2012)
Park (2005)

V tabuľke 2 sú uvedené základné vlastnosti prostredia vplývajúce na transport
kontaminantov.
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Tab. 2. Základné vlastnosti prostredia vplývajúce na transport kontaminantov. Upravené podľa Pivetza et al.
(2012).
Geologické
prostredie
Litológia,
minerálne
zloženie,
zrnitostné
zloženie hornín,
pórovitosť,
hustota horniny,

Hydrogeologické vlastnosti

Antropogénne
činitele

Hĺbka hladiny podzemnej vody
(piezometrická výška), koeficient filtrácie,
hydrodynamicky účinná pórovitosť,
lokalizácia prítokov a odtokov podzemnej
vody, lokalizácia povrchových tokov
a zistenie ich interakcie s podzemnou
vodou (polohovo, kvantitatívne),
efektívne zrážky

Vlastnosti kontaminantov

Rozpustnosť vo vode,
merná hustota, viskozita,
Využívané vrty
tlak pár, Henryho konštanta,
v okolí, človekom hustota pár
vyvolané prítoky rozdeľovacie koeficienty
a odtoky do
(logKOC, logKOW, KOA log KAW,
zvodnenej vrstvy NAPL/voda), polčas rozpadu
v pôde a vode, difúzny
koeficient vo vode, vzduchu

Nástroje na skúmanie procesov vplývajúcich na transport kontaminantov
Na skúmanie vyššie uvedených procesov sa používajú matematické modely. Modely
popisujú prúdenie podzemných vôd a transportných procesov pomocou lineárnych
a nelineárnych

diferenciálnych

rovníc

založených

na

určitých

predpokladoch

a

zjednodušeniach. Tieto predpoklady typicky zahŕňajú smer prúdenia, geometriu kolektora,
rôznorodosť alebo anizotropiu sedimentov alebo poloizolátorov a izolátorov vo vnútri
zvodnenej vrstvy, transportné mechanizmy a chemické reakcie. Rovnice môžu byť riešené
analyticky, alebo numericky (Kovařik in Kullman et al. 2002). Ktorý model je vhodnejší závisí
od množstva dát, ktoré sú k dispozícií a zložitosti prírodných podmienok (Yong a Mulligan
2003). Analytické metódy sú vhodnejšie pri jednoduchých prírodných podmienkach –
homogénne prostredie. Numerické metódy sú účinnejšie, ak ide o riešenie komplexných
problémov v zložitých prírodných podmienkach – heterogénna, anizotropná zvodnená
vrstva, prítomnosť rôznych druhov okrajových podmienok, ktorých parametre sa s časom
menia.
Základnou myšlienkou numerických metód modelovania prúdenia podzemných vôd
je rozdelenie zvodnenej vrstvy na vzájomné pospájané bloky, alebo prvky a aplikácia zákona
zachovania hmoty. V každom bloku (prvku) sa rieši prúdenie podzemnej vody pomocou
parciálnych diferenciálnych rovníc (Melioris et al. 1986). V hydraulike podzemnej vody sa
obdobne ako v ostatných vedných odboroch, ako prvá numerická metóda rozšírila tzv.
metóda konečných rozdielov (MKR). Základný princíp tejto metódy spočíva v nahradení
derivácií v riadiacich diferenciálnych rovniciach diferenciami. Celá riešená oblasť je pokrytá
pravouhlou výpočtovou sieťou (Kovařik in Kullman et al. 2002). Pri tejto metóde je
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aproximovanie diferenciálnych rovníc reprezentované v ťažisku každého bloku (Melioris et
al. 1986). V hydraulike podzemnej vody sa vo veľkom rozsahu dodnes používa. Dôvody pre
tento stav sa pravdepodobne môžu vyjadriť v troch bodoch (Kovařik in Kullman et al. 2002):


numerické princípy tejto metódy sú zo všetkých ostatných metód najjednoduchšie a
sú prístupné aj pre pracovníkov, ktorí nie sú špecialistami v numerickej matematike,



metóda umožňuje urobiť názornú bilanciu prítokov a odtokov v každom výpočtovom
bloku a tak získať bilanciu celej oblasti,



v hydrogeológii nemožnosť presného vystihnutia tvaru oblasti neznamená až takú
nevýhodu, ako napr. v strojárskych aplikáciách, pretože hranice oblasti sú často
známe iba približne.
Od 70. rokov sa do hydrogeologického modelovania začala pomaly presadzovať

metóda konečných prvkov (MKP). Matematické princípy, na ktorých je táto metóda
založená, sú už zložitejšie a pre nematematikov oveľa menej prístupné, ako v prípade
predchádzajúcej metódy. Pravidelná sieť z metódy konečných diferencií bola nahradená
nepravidelnou sieťou, zloženou z prvkov rôznych tvarov. V prípade niektorých prvkov môže
ísť aj o prvky so zakriveným okrajom a tak sa môže skutočne presne vystihnúť tvar oblasti.
Na druhej strane je ale potrebné konštatovať, že jednoduchosť a prehľadnosť bilancie
prítokov a odtokov do oblasti a aj do jednotlivých prvkov je preč (Kovařik in Kullman et al.
2002). Pri tejto metóde sú diskrétne rovnice aplikované po celom prvku (Melioris et al.
1986).
Tieto dve metódy v súčasnosti tvoria základ pre veľkú väčšinu komerčne využívaných
systémov programov pre numerické modelovanie prúdenia podzemnej vody (Kovařik in
Kullman et al. 2002).
Rozdiely v jednotlivých metódach sú uvedené v nasledujúcej tabuľke 3.
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Tab. 3. Základné porovnanie numerických metód modelovania prúdenia podzemnej vody. Upravené
podľa Kovařika in Kullman et al. (2002).
Porovnávané
vlastnosti
Geometrický tvar oblasti

Metóda konečných rozdielov

Metóda konečných prvkov

Hrubé priblíženie

Dobré vystihnutie

Okrajové podmienky

Hrubé priblíženie

Dobré vystihnutie

Nehomogenita prostredia

Dobré vystihnutie

Dobré vystihnutie
Problémy, zahustenie siete

Plošný prítok (zrážky a pod.)

Problémy, zahustenie siete, doplnkový
potenciál
Dobré vystihnutie

Bilancia v oblasti

Bez problémov

Problémová

Prácnosť zadávania
vstupných dát

Pomerne nízka

Vysoká, potreba špecializovaných
programov

Bodové zdroje

Dobré vystihnutie

Najčastejšie rozdeľujeme modely do typov podľa druhu prúdenia, ktoré modelujeme.
Ide o (Kovařik in Kullman et al. 2002):


dvojrozmerné modely – Tento typ modelov sa používa pri simulovaní prúdenia
v regionálnych mierkach. Keď je hrúbka zvodnenej vrstvy menšia ako veľkosť oblasti
v horizontálnom smere. Dvojrozmerné modely sú vhodné v prípade úplných vrtov a
pre zvodnené vrstvy s absenciou izolátorov medzi vrstvami,



kvázi trojrozmerné modely – model je prechodom medzi rovinnými a priestorovými
modelmi. Ide o modely vrstevnatého prostredia, t.j. prostredia, ktoré je zložené
z jednotlivých vodonosných vrstiev, oddelených od seba izolátormi. Hlavná myšlienka
spočíva v modelovaní systému viacerých zvodnených vrstiev tak, že jednotlivé vrstvy
počítame ako dvojrozmerné a spojíme ich jednorozmernými prvkami, ktoré simulujú
spojenie cez izolátor. Tým sme vlastne rozložili priestorové prúdenie na horizontálnu
zložku, ktorá prebieha iba v zvodnených vrstvách a zložku vertikálnu, ktorá prebieha v
izolátoroch,



trojrozmerné modely – Tieto modely sú vhodné pri simulácii prúdenia v prípade
malých mierok (pri zisťovaní šírenia sa znečistenia). Je vhodný v prípade neúplných
vrtov vo zvodnených vrstvách veľkých hrúbok. Zvodnené vrstvy sú prerušované
izolátormi.
Je potrebné upozorniť, že priestorové modely sú síce presnejšie, ale vyžadujú na

druhej strane aj oveľa podrobnejší prieskum, ktorý musí zabezpečiť stanovenie potrebných
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parametrov a tiež dať podklady pre kalibráciu modelu, ktorá je tiež náročnejšia, ako
u rovinných modelov. Preto je v tomto štádiu typ modelu starostlivo uvážiť (Kovařik in
Kullman et al. 2002). Rovinné prúdenie závisí od dvoch súradníc (x, y). Trojrozmerné
prúdenie je závislé od troch nezávislých súradníc (x, y, z). Princíp jednotlivých typov modelov
je zrejmý z obrázka 4.

Obr. 4. Typy modelov podľa druhu prúdenia (upravené podĺa Harbaugha et al. (2000))

Okrem metód riešenia rovníc a druhu prúdenia je dôležité vedieť, do akej miery
možno vystihnúť rôznorodosť prostredia. Prostredie môže byť izotropné, anizotropné,
homogénne, heterogénne. Rozdiely sú zrejmé z nasledovného obrázka.

ky

ky
kx

kx

ky

ky
kx

kx

Obr. 5. Konceptualizácia zvodnenej vrstvy podľa heterogenity prostredia (upravené podľa Cleary et al. (2011))

Z neho vyplýva, že homogénne izotropné prostredie predstavuje zvodnená vrstva,
kde hydraulická vodivosť v smere x a y je v celom skúmanom celku rovnaká. Heterogénne
izotropné prostredie predstavuje zvodnená vrstva kde hydraulická vodivosť v smere x a y je
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rovná avšak v skúmanom celku sa polohovo môžu meniť. Homogénne izotropné prostredie
predstavuje zvodnená vrstva kde hydraulická vodivosť v smere x a y je rozdielna avšak
v skúmanom celku sa nemení. Heterogénne anizotropné prostredie predstavuje zvodnená
vrstva, kde hydraulická vodivosť v smere x a y je rozdielna a môže sa meniť aj polohovo.
Okrem vyššie uvedených vlastností softvérových produktov a znalosti procesov, ktoré
možno do riešenia zahrnúť je nevyhnutné poznať, či je možné simulovať aj pohyb
vo vertikálnom a laterálnom smere, pohyb v saturovanej, alebo aj nesaturovanej zóne. Ako
uvádza Šimůnek et al. (2012), nenasýtená zóna je neoddeliteľnou súčasťou hydrologického
cyklu. Hrá dôležitú úlohu v mnohých aspektoch hydrológie zahrňujúcich infiltráciu,
evapotranspiráciu, doplňovanie zásob podzemných vôd. Dôležitosť nenasýtenej zóny je
v súčasnosti znásobená kvôli poľnohospodárskej výrobe, priemyselnej činnosti dôsledkom
čoho sa môžu do prostredia dostávať antropogénne chemické látky. Hnojivá a pesticídy
používané pri poľnohospodárskej výrobe sa môžu šíriť až do podzemnej vody
a kontaminovať ju. Chemikálie migrujúce z komunálnych a priemyselných skládok môžu
podobne predstavovať nebezpečenstvo pre životné prostredie. To isté platí pre rádionuklidy
vychádzajúce zo zariadenia na likvidáciu jadrového odpadu. Na predikciu, aké
nebezpečenstvo predstavujú tieto látky pre podzemné vody, možno použiť šírenie
znečistenia nenasýtenou zónou.
Ako bolo uvedené, na zmeny v koncentrácií chemických látok môžu vplývať režim
hladiny podzemných vôd a zmeny smerov prúdenia podzemných. Z tohto hľadiska je dôležité
poznať, či modelom možno simulovať ustálené, alebo aj neustálené podmienky prúdenia.

Výsledky a diskusia
Ako vyplýva z rozboru problematiky v predchádzajúcich častiach, na šírenie
znečistenia v horninovom prostredí vplýva niekoľko procesov, ktorých intenzita sa líši podľa
druhu chemickej látky. V nasledovnej tabuľke (tab. 4) je uvedený prehľad vybraných
softvérových produktov s informáciou o procesoch, ktoré dokážu do riešenia zahrnúť.
Ako vyplýva z tabuľky 4 niektoré programy boli vytvorené na modelovanie transportu
konkrétnych látok, niektoré sú univerzálne. Taktiež niektoré produkty zohľadňujú
heterogenitu a anizotropiu prostredia, niektoré je možné použiť len v relatívne homogénnej
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izotropnej zvodnenej vrstve. Niektorými možno modelovať transport v saturovanej zóne aj
v nesaturovanej zóne. Porovnaním vyššie uvedených modelov možno konštatovať, že
najkomplexnejšími modelmi sú UTCHEM, FEMWATER a BIOSLURP. Avšak jednotlivé modely
možno kombinovať. Ak napríklad máme k dispozícií model, ktorým vieme predikovať
transport len v saturovanej zóne, je na internete k dispozícií niekoľko produktov voľne
prístupných a špeciálne vyvinutých na modelovanie transportu v nesaturovanej zóne.
Okrem

analytických

jednoduchých

kalkulácií,

a numerických
ktoré

modelov

sú

voľne

môžu

byť

dostupné

užitočné
na

nástroje
stránke

http://www.epa.gov/athens/onsite/.
Na tej istej stránke možno použiť jednoduché a rýchle modely, ktoré môžu odpovedať
na rôzne otázky. Sú výhodné vzhľadom na to, že numerické modelovanie je časovo veľmi
náročné. Napríklad „plume divided calculator“ je nápomocný pri návrhu monitorovacích
objektov. Odpovie napríklad na otázku, do akej hĺbky sa môže zostatkové znečistenie
z centra šíriť, čo je nápomocné pri návrhu vzdialenosti pozorovacieho vrtu a návrhu
perforácie v pozorovacom vrte. Model „steady state plume lenght“ môže odpovedať
na otázku, ako môže varírovať rozsah kontaminácie s koncentráciou. Jednorozmerný
advekčný model môže zodpovedať na otázku, za akú dobu prejde kontaminácia k určitému
receptoru za rôznych podmienok. Je známe, že do modelov vstupuje veľa parametrov.
Na zistenie neistoty jednotlivých vstupných parametrov možno použiť jednoduchý
transportný model. Domenikov model neustáleného prúdenia možno použiť na odhadovanie
koncentrácie látky v ľubovoľnom bode v rôznom čase. Johnov a Ettingerov model dokáže
odpovedať na otázku, aká koncentrácia volatilných ropných látok bude v budove po preniku
z podpovrchu.
Ďalej možno rýchlo vypočítať vertikálny hydraulický gradient pri rôznych polohách
piezometrov, horizontálny hydraulický gradient medzi dvoma, troma, alebo viacerými vrtmi,
retardačný faktor atď. Špeciálne pre ropné látky možno použiť: výpočet vlastností
najnebezpečnejších látok v ropných produktoch ako molekulová hmotnosť, tlak pár, Henryho
konštantu, rozpustnosť, difúzny koeficient pre vodnú fázu, difúzny koeficient pre plynnú
fázu, koeficient disperzivity, výpočet priemernej koncentrácie látky vo vrte, bilančný model
chemickej látky (prerozdelenie NAPL medzi plynnú, vodnú, a pevnú fázu), jednorozmerný
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advekčno – disperzný model.
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Poznámka 2

Poznámka 1

Metóda výpočtu

Prostredie

Rozmer

Volatilizácia

Biodegradácia

Sorpcia

Difúzia

Disperzia

Advekcia

Neustálené podmienky

Laterálny pohyb

Vertikálny pohyb

Saturovaná zóna

Ustálené podmienky

Program
TOUGH
DUST-BNL
TRAFRAP-WT
HSSM

Nesaturovaná zóna

Bilancia

Tab. 4. Softvérové produkty a procesy, ktoré možno do riešenia zahrnúť. V – vodná bilancia, CH – chemická bilancia, M – monod biodegradácia, O – okamžitá reakcia, 1. reakcia prvého rádu, HomI – homogénna izotropná, HomA – homogénna anizotropná, HetI – heterogénna izotropná, HetA – heterogénna anizotropná, A – analytická, KR –
konečné rozdiely, KP – konečné prvky, VS – voľne stiahnuteľný, ? – bez informácie.
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Ako vyplýva z tabuľky 1 všetky rozpustené a nerozpustené látky podliehajú advekcii.
Ako bolo uvedené, je to fyzikálna vlastnosť, ktorá je podmienená rýchlosťou a smerom. Preto
od správneho zistenia týchto parametrov sa odvíja správnosť analýzy ďalších procesov.
Ako vyplýva z rovnice IV. rýchlosť prúdenia v saturovanej zóne závisí od koeficienta
filtrácia a pórovitosti horninového prostredia. Prietok zvodnenou vrstvou je daný Darcyho
zákonom podľa vzťahu uvedeného na obrázku 6. Z neho vyplýva, že prietok zvodnenou
vrstvou závisí od koeficienta filtrácie, prierezovej plochy a hydraulického gradientu. Filtračná
rýchlosť prúdenia závisí od koeficienta filtrácie a hydraulického gradientu. Smer prúdenia je
daný smerom maximálneho hydraulického gradientu.

Q = k.F.I
v = k.I

Obr. 6. Prietok cez jednotkovú šírku a jednotkovú plochu geologického prostredia (upravené podľa Muchu
a Šestakovej (1987))

Smer prúdenia sa všeobecne určuje podľa izolínií piezometrickej výšky hladiny
podzemnej vody. Smer prúdenia podzemnej vody je v smere maximálneho hydraulického
gradientu, t.j. kolmo na hydroizohypsy v zmysle obrázka 7. Na obrázku 8 je znázornená
zvodnená vrstva v území v Trnavskej pahorkatine prostredníctvom geologických profilov.
Koeficienty filtrácie boli predchádzajúcimi autormi zistené o podobnej veľkosti, preto
môžeme zvodnenú vrstvu konceptualizovať ako homogénnu izotropnú.
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Obr. 7. Zistenie smeru prúdenia podzemnej vody (upravené podľa Clearyho et al. (2011))

Obr. 8. Zvodnená vrstva kolektoru v oblasti Trnavskej pahorkatiny

Vplyv geometrie zvodnenej vrstvy je zrejmý z obrázka 9. Zmena hrúbky zvodnenej
vrstvy spôsobila zmenu smeru prúdenia podzemnej vody, ako aj zmenu hydraulického
gradientu. V profile c vidieť, že väčšia hrúbka zvodnenej vrstvy spôsobuje väčší rozostup
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izolínií hladín podzemnej vody a naopak zmenšením hrúbky zvodnenej vrstvy dochádza
k menšiemu rozostupu izolínií t.j. k zväčšeniu hydraulického gradientu.

prierez
zvodnenou vrstvou

prierez
zvodnenou
vrstvou

a

k = 3.10 -4 m/s

k = 3.10-4 m/s

c

k = 3.10 -4 m/s

b

Obr. 9. Vplyv geometrie zvodnenej vrstvy na prúdenie podzemnej vody.

Na obrázku 10 sú znázornené prípady šírenia sa znečistenia v závislosti od zmeny
koeficienta filtrácie. V prípadoch a, b pri vysokej priepustnosti a danom čerpanom množstve
nedôjde k ohrozeniu vodného zdroja. Avšak v prípade c sa znečistenie z dvoch potenciálnych
zdrojov znečistenia dostane k vodnému zdroju.

konštantná hrúbka
zvodnenej vrstvy

konštantná hrúbka
zvodnenej vrstvy

smer prúdenia

smer prúdenia

Q = 2 l/s
a

k = 1.10 -3 m/s
potenciálne zdroje
znečistenia

vodný zdroj
vodný zdroj

konštantná hrúbka
zvodnenej vrstvy

smer prúdenia

Q = 2 l/s
b

k = 1.10 -4 m/s
potenciálne
potenciálne zdroje
zdroje
znečistenia
znečistenia

vodný zdroj

Q = 2 l/s
c

k = 1.10 -5 m/s
potenciálne
potenciálne zdroje
zdroje
znečistenia
znečistenia

vodný zdroj
šírenie znečistenia

šírenie znečistenia

šírenie znečistenia

Obr. 10. Vplyv zmeny koeficienta filtrácie na smer prúdenia a šírenie znečistenia
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Na obrázku 11 je znázornené územie, kde dochádza k zmene priepustnosti zvodnenej
vrstvy t.j. k zmene koeficienta filtrácie (profil B-B'). Ako vyplýva z obrázka v prípade
heterogénnej zvodnenej vrstvy (prípad b), na rozdiel od homogénnej zvodnenej vrstvy
(prípad a), je vodný zdroj viac ohrozený potenciálnym znečistením.

Smer šírenia znečistenia

-3
k = 1.10
-4
k = 1.10

k = 1.10 -3

k = 1.10-5

b

a
potenciálne
zdroje
znečistenia

potenciálne
zdroje
znečistenia

vodný
zdroj

vodný
zdroj

šírenia znečistenia

šírenia znečistenia

Obr. 11. Vplyv heterogenity prostredia na šírenie znečistenia

Na obrázku č. 13 sú znázornené vypočítané hladiny podzemnej vody za rôznych stavov
Dunaja v roku 2002. Z obrázka vyplýva, že za nízkych stavov voda prúdila zo západu na
východ a na JV. Pri vysokých stavoch dochádzalo k dotácií zvodnenej vrstvy a voda prúdila
z juhu na sever.
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Obr. 12. Vplyv hydraulickej spojitosti s riekou na zmenu smerov prúdenia podzemnej vody (Bágelová a
Křčmář 2009)

Na obrázku 13 je uvedený prípad nespojitosti povrchového toku s podzemnou vodou
nakoľko je zarezaný v sprašiach, ako aj prípad, kedy povrchový tok za každých stavov dotuje
podzemnú vodu. V tomto území je smer prúdenia rovnaký za vysokých aj nízkych stavov.

0

0

0
0

Obr. 13. Vplyv hydraulickej spojitosti s riekou na prúdenie podzemnej vody

Na obrázku 14 je znázornený vplyv anizotropie prostredia na šírenie znečistenia.
Z neho je zrejmé, že vplyvom anizotropie (prípad c) môže priepustná vrstva stiahnuť
kontaminačný mrak. Tento jav sa môže v praxi vyskytnúť napríklad v prípade bývalého
starého koryta rieky vyplneného štrkom (Cleary et al. 2011).
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Obr. 14. Vplyv heterogenity a anizotropie prostredia na šírenie znečistenia.

Na obrázku 15 je znázornený prípad výskytu anizotropie prostredia a zároveň prípad
kedy je os maximálnej hydraulickej vodivosti odklonená od smeru maximálneho
hydraulického gradientu. Z obrázka vyplýva, že za takýchto okolností smer šírenia
znečisťujúcej látky nie je totožný so smerom maximálneho hydraulického gradientu. Vzorec
na výpočet je uvedený Cleary et al. (2011).

Obr. 15. Vplyv anizotropie, smeru maximálnej hydraulickej vodivosti a smeru maximálneho hydraulického
gradientu na skutočný smer šírenia znečisťujúcej látky (upravené podľa Clearyho et al. (2011))

Zahrnúť do riešenia vyššie uvedenú skutočnosť možno metódou konečných prvkov.
Metóda konečných rozdielov neumožňuje ľubovoľné nasmerovane osi hydraulických
vodivostí.

- 38 -

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave ITMS 26240220086
ENVIRO-MEDICÍNA PRE 21. STOROČIE: APLIKÁCIE PRE INTEGROVANÝ MANAŽMENT KRAJINY

Záver
Transport znečistenia a prognóza vývoja koncentrácie toxickej látky v prírodnom
prostredí v čase a priestore predstavujú zložitú problematiku, nakoľko sú ovplyvnené veľkým
množstvom faktorov. Na skúmanie transportu existuje niekoľko softvérových produktov.
Z prehľadu 59 softvérových produktov vyplýva, že niektoré boli vytvorené pre konkrétne
chemické látky, niektoré sú naopak univerzálnejšie. Najkomplexnejšími modelmi sú,
FEMWATER a BIOSLURP, nakoľko dokážu do riešenia zahrnúť najviac procesov. Z pohľadu
numerickej výpočtovej metódy sú výhodnejšie FEMWATER a BIOSLURP ako UTCHEM,
nakoľko metódou konečných prvkov, na rozdiel od metódy konečných rozdielov, možno
simulovať aj prírodné podmienky, kde os maximálnej hydraulickej vodivosti je odklonená od
smeru maximálneho hydraulického gradientu. Metóda konečných prvkov umožňuje taktiež
lepšie vystihnutie geometrie oblasti. Avšak na efektívne využitie modelov je potrebné mať
dostatok vstupných dát. Ako bolo v príspevku uvedené, advekcia je proces, od ktorého sa
odvíjajú ďalšie výpočty a teda presnosť resp. správnosť skúmania ostatných procesov. Preto
by sa jej mala venovať zvýšená pozornosť t.j. mali by byť prieskumy zamerané na: zisťovanie
hydraulických parametrov in situ v priestore, dlhodobé režimové pozorovania hydrologických
ukazovateľov v etape podrobného prieskumu t.j. prostredníctvom účelovej monitorovacej
siete, zisťovanie interakcie povrchových a podzemných vôd v lokálnej mierke a za rôznych
hydrologických podmienok. Na overenie litologických pomerov a hĺbky hladiny podzemnej
vody je užitočné okrem vrtných prác využívať geofyzikálne merania.
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Analýza potenciálu a využívania geotermálnych vôd Bratislavského kraja
Marián Fendek, Miriam Fendeková
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra hydrogeológie, Mlynská
dolina, 842 15 Bratislava; e-mail: fendek@fns.uniba.sk

Abstrakt:
Geothermal energy belongs to the most important renewable energy sources in Slovakia.
This environmentally clean energy has an unsuibstitutable place by preparation of integrated
landuse management strategies. Geothermal water which is in Slovakia the only one source
of geothermal energy is for its physical properties and chemical composition used not only
for technical and recreational, but also for therapeutic-rehabilitation purposes. Bratislava
County spreads on the territory of two prospective geothermal areas – the Central
depression of the Danube Basin and the Vienna basin. Five geothermal wells were bored in
the Bratislava County until now, all of them in the western part of the Central depression of
the Danube Basin. The total proved yield amounts 31.3 L/s, the usable yield of geothermal
water amounts 12 L/s. The most prospective districts of the Bratislava County for new
geothermal energy sources acquirement are Malacky, Senec and Bratislava 5 districts. The
potential of acquiring of geothermal energy is at the depth of more than 1 000 m below the
surface. Not only the Triassic carbonates of the Choč and higher nappes, creating the base of
the Neogene filling of the basin, but also the Eggenburgian clastics and the Karpatian sands
and sandstones are the prospective aquifers of geothermal water in the Vienna Basin. Sands
to sandstones of Dacian, Pontian and Pannonian ages create the prospective aquifers in the
Central depression of the Danube Basin.
Kľúčové slová: geotermálna voda; geotermálne oblasti, kolektory; Bratislavský kraj
Úvod
Geotermálna energia predstavuje obnoviteľný zdroj environmentálne čistej energia,
ktorá má nezastupiteľné miesto pri príprave stratégií integrovaného manažmentu krajiny.
Geotermálna voda, ktorá je na Slovensku jediným zdrojom geotermálnej energie, je pre
svoje fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie využívaná nielen na technické a rekreačné, ale
aj na terapeuticko-rehabilitačné účely. Bratislavský kraj sa rozprestiera na území dvoch
perspektívnych oblastí geotermálnych vôd z celkového počtu 27 perspektívnych oblastí
vyčlenených na území Slovenska, a to na územiach Centrálnej depresie Podunajskej panvy
a Viedenskej panvy.
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Stručná charakteristika geotermálnych vôd Slovenska
Na Slovensku boli doposiaľ boli navŕtané geotermálne vody s teplotou na ústí vrtu do
129 °C (vrt GTD-1 Ďurkov v Košickej kotline). Tieto geotermálne vody predstavujú teda
predovšetkým nízko teplotné geotermálne zdroje s teplotami od 30 do 100 °C vhodnými na
využitie pre rekreačno-rehabilitačné účely a vykurovanie. Pri teplotách viac ako 100 °C až do
150 °C ide už o stredne teplotné zdroje vhodné na vykurovanie a výrobu elektrickej energie
v binárnych jednotkách. Viazané sú na hydrogeotermálne štruktúry s napätou hladinou, u
ktorých môže byť piezometrická úroveň pozitívna (hladina geotermálnej vody nad terénom)
alebo negatívna (zaklesnutá hladina geotermálnej vody pod úroveň terénu).
Väčšina doteraz realizovaných geotermálnych vrtov na Slovensku zdokumentovala
pozitívnu piezometrickú úroveň geotermálnych vôd napr. vrty FGP-1 Stará Lesná
v Popradskej kotline, OZ-2 Oravice v Skorušinskej panve, ZGL-1 Bešeňová v Liptovskej kotline
a takmer všetky geotermálne vrty v centrálnej depresii podunajskej panvy. Táto skutočnosť
umožňuje exploatáciu geotermálnych vôd voľným prelivom, pričom na celkovej výdatnosti
vrtu sa okrem zníženia piezometrickej úrovne spolupodieľa termolift a gaslift. Pri
geotermálnych vrtoch s negatívnou piezometrickou úrovňou geotermálnych vôd je možná
ich exploatácia buď voľným prelivom pri dostatočných hodnotách termoliftu a gasliftu (napr.
vrty Po-1 a GRP-1 Podhájska v Levickej kryhe), alebo čerpaním (napr. vrty FGL-1 Pavčina
Lehota a ZGL-3 Liptovská Kokava v Liptovskej kotline, prípadne FGG-2 a FGG-3 Galanta
v centrálnej depresii podunajskej panvy).
Kolektory geotermálnych vôd v hydrogeotermálnych štruktúrach tvoria hlavne
triasové dolomity a vápence vnútrokarpatských tektonických jednotiek, menej neogénne
piesky, pieskovce a zlepence, resp. neogénne andezity a ich pyroklastiká. Tieto horniny sa
mimo výverových oblastí nachádzajú v hĺbke 200 – 5 000 m a vyskytujú sa v nich
geotermálne vody s teplotou 15 – 240 °C (Fendek et al., 2011).
Geotermické pole na území Slovenska je výrazne premenlivé. Jeho regionálny
charakter a priestorové rozloženie geotermickej aktivity určuje najmä rozdielna hlbinná
stavba neotektonických blokov Západných Karpát, prejavujúca sa v nerovnomernom
príspevku tepla zo zemského plášťa, priebeh hlavných diskontinuít a zlomových línií,
priestorové rozloženie neogénneho vulkanizmu, distribúcia rádioaktívnych zdrojov a
hydrogeologické pomery .Teplotné pole v hĺbkach do 3 000 m sa vo veľkej miere formuje
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najmä v závislosti od hydrogeologických pomerov. Jeho lokálnu variabilitu podmieňuje aj
geomorfológia terénu, plytká, tepelne aktívna
tektonika, miestne prejavy neogénneho vulkanizmu a zastúpenie hornín s rôznou tepelnou
vodivosťou. Teplotné pole v hĺbkach pod 3000 m je však odrazom geotermickej aktívnosti
hlbších morfologických štruktúr zemskej kôry.
Na základe rozšírenia kolektorov geotermálnych vôd a aktivity geotermického poľa
bolo na území Slovenskej republiky vymedzených 27 perspektívnych oblastí alebo štruktúr
(obr. 1, tab. 1) vhodných pre získavanie geotermálnej energie. Bratislavský kraj sa zaberá
západnú časť centrálnej depresie podunajskej panvy a južnú časť viedenskej panvy.
Z hľadiska využívania geotermálnej vody je dôležitá hĺbka stropu a bázy rezervoáru
geotermálnej vody pod terénom, druh hornín, ich pôvod, vek, chemické zloženie látok
rozpustených v geotermálnej vode, obsah plynov, hydraulické a termofyzikálne vlastnosti
hydrogeologických kolektorov geotermálnej vody. Z ekonomického hľadiska rezervoár
môžeme vymedziť minimálnou hĺbkou, ktorú určuje najnižšia teplota ekonomicky efektívne
využiteľná perspektívnym užívateľom a maximálnou hĺbkou, ktorú určuje najvyššia prijateľná
cena geotermálneho vrtu ako zdroja geotermálnej vody.

Charakteristika geotermálnych štruktúr zasahujúcich na územie Bratislavského kraja
Centrálna depresia podunajskej panvy
Rozprestiera sa v území zhruba medzi Bratislavou a Komárnom, riekou Dunaj
a spojnicou v okolí miest Senec-Sereď-Šaľa-Šurany-Hurbanovo-Komárno. Je najrozľahlejšou
geotermálnou oblasťou, resp. hydrogeotermálnou štruktúrou na Slovensku (obr. 1). Má
misovitú brachysynklinálnu stavbu a je vyplnená sedimentami panónu až kvartéru, ktoré
tvoria íly, pieskovce, piesky a štrky.
Nádrž geotermálnych vôd je priestorovo vymedzená tak (Franko et al. 1989), že
zvrchu ju ohraničuje rovina v hĺbke 1 000 m, z bokov a odspodu relatívne nepriepustné
podložie – izolátor, ktoré s ohľadom na stavbu depresie upadá zo všetkých strán do jej
stredu až do hĺbky cca 3 400 m (oblasť Gabčíkova). Vyskytujú sa v nej geotermálne vody s
teplotou 19 – 91 °C, ktoré sú viazané na piesky a pieskovce panónu až dáku. Z hľadiska
teploty nachádzajú sa tu hlavne nízkoteplotné zdroje, v hlbších častiach i stredno- až
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vysokoteplotné zdroje. Hydrogeologicky ide o štruktúru pravdepodobne s medzivrstvovým
pretekaním, medzizrnovou priepustnosťou a režimom s napätou hladinou vôd.
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Obr. 1. Stav zhodnotenia perspektívnych oblastí geotermálnych vôd SR
Poznámka: 1 – centrálna depresia podunajskej panvy, 2 – komárňanská vysoká kryha, 3-komárňanská okrajová kryha, 4-viedenská panva, 5-levická kryha, 6-topoľčiansky
záliv a Bánovská kotlina, 7-Hornonitrianska kotlina, 8-skorušinská panva, 9-Liptovská kotlina, 10-levočská panva Z a J časť, 11-Košická kotlina, 12-Turčianska
kotlina, 13-komjatická depresia, 14-dubnícka depresia, 15-trnavský záliv, 16-piešťanský záliv, 17-stredoslovenské neovulkanity SZ časť, 18-Trenčianska kotlina, 19Ilavská kotlina, 20-Žilinská kotlina, 21-stredoslovenské neovulkanity JV časť, 22-hornostrhársko-trenčská prepadlina, 23-Rimavská kotlina, 24-levočská panva SV
časť, 25-humenský chrbát, 26-štruktúra Beša-Čičarovce, 27-Lučenská kotlina
Vysvetlivky: 1-perspektívne oblasti, v ktorých bolo realizované hydrogeotermálne zhodnotenie, 2-perspektívne oblasti, v ktorých prebieha hydrogeotermálne zhodnotenie,
3-perspektívne oblasti, v ktorých doteraz nebolo realizované hydrogeotermálne zhodnotenie, 4-číslo perspektívnej oblasti/počet realizovaných vrtov
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Tab. 1. Prehľad výsledkov geotermálnych vrtov realizovaných na Slovensku (Fendek a Fendeková 2015)
Perspektívna oblasť, štruktúra
Centrálna depresia podunajskej panvy
Komárňanská vysoká kryha
Komárňanská okrajová kryha
Viedenská panva
Levická kryha
Topoľčiansky záliv a Bánovská kotlina
Hornonitrianska kotlina
Skorušinská panva
Liptovská kotlina
Levočská panva západná a južná časť
Košická kotlina
Turčianska kotlina
Komjatická depresia
Dubnícka depresia
Trnavský záliv
Piešťanský záliv
Stredoslovenské neovulkanity SZ časť
Ilavská kotlina
Žilinská kotlina
Stredoslovenské neovulkanity JV časť
Hornostrhársko-trenčská prepadlina
Rimavská kotlina
Levočská panva severovýchodná časť
Humenský chrbát
Lučenská kotlina
Spolu

Počet
vrtov
44
10
4
2
4
8
5
2
11
14
8
4
1
4
1
2
12
4
7
7
4
6
3
3
1
171

Hĺbka vrtov (m)
min. – max.
306 – 3 303
160 – 1 021
1 060 – 1 763
2 100 – 2 605
1 470 – 1 900
102 – 2 106
150 – 1 851
600 – 1 601
50 – 2 500
9 – 3 616
160 – 3 210
97 – 2 461
2 572
350 – 1 927
118
30 – 1 200
92 – 2 500
100 – 1 761
105 – 2 258
40 – 85
320 – 625
158 – 1 100
3 500
250 – 823
1 501
9 – 3 616

Výdatnosť (l/s)
min. – max. celkom
0 ,1 – 25,0
480,6
5,5 – 70,0
268,7
3,3 – 6,0
18,8
12,0 – 25,0
37,0
28,0 – 53,0 181,0
1,7 – 18,8
71,8
2,5 – 22,0
57,9
35,0 – 65,0 100,0
6,0 – 32,0
251,5
0 – 61,2
274,1
3,0 – 65,0
214,9
0,0 – 12,4
27,4
8
8,0
1,5 – 15,0
36,0
14,5
14,5
2,0 – 10,0
12,0
0,0 – 30,0
115,2
0,0 – 10,0
18,1
0,0 – 22,0
66,4
2,1 – 25,0
72,5
1,5 – 10,5
16,0
0,0 – 45,0
61,4
4,0 – 5,0
13,5
0,7 – 4,0
6,9
11,2
11,2
0,0 – 70,0 2 435,4
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Teplota (°C)
min. – max.
19 – 91
20 – 40
42 – 56
73 – 78
69 – 80
20 – 55
19 – 59
28 – 56
26 – 66
20 – 62
18 – 129
41 – 54
51
18 – 75
24
19– 69
27 – 57
22 – 40
24 – 42
24 – 42
21 – 38
18 – 33
51 – 65
23 – 33
37
18 – 129

Tepelný výkon (MWt)
min.-max.
celkom
0,01 – 6,80
100,72
0,12 – 7,33
18,86
0,51 – 1,02
2,95
2,91 – 6,59
9,50
6,32 – 14,42
47,94
0,06 – 1,78
5,32
0,05 – 4,08
7,05
1,09 – 11,15
12,24
0,43 – 5,30
28,85
0,07 – 6,60
34,92
0,12 – 29,0
79,26
0,32 – 2,02
3,79
1,21
1,21
0,17 – 2,40
3,70
0,55
0,55
0,42 – 0,45
0,87
0,17 – 4,14
13,95
0,17 – 1,40
1,43
0,15 – 1,51
3,63
0,11 – 0,94
4,30
0,09 – 0,50
1,04
0,19 – 1,01
1,76
0,57 – 1,04
2,29
0,02 – 0,25
0,44
1,04
1,04
0,01 – 29,00
387,61

Mineralizácia (g/l)
min.-max.
0,5 – 20,1
0,7 – 0,8
3,1 – 90,0
6,8 – 10,9
17,6 – 19,6
0,6 – 5,9
0,4 – 1,9
0,8 – 1,3
0,5 – 4,7
0,6 – 4,0
0,7 – 31,0
1,4 – 2,5
56,8
1,6 – 30,0
2,52
1,3 – 1,4
0,4 – 5,0
1,7 – 2,6
0,4 – 0,8
1,0 – 5,9
0,4 – 3,1
1,7 – 31,5
8,7 – 12,3
4,4 – 11,9
12,1
0,4 – 90,0
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Zo štruktúrneho hľadiska je to polootvorená hydrogeotermálna štruktúra (má
prirodzenú infiltračnú a akumulačnú oblasť a nemá výverovú oblasť), čo znamená, že sú tu
prítomné obnoviteľné zdroje geotermálnej energie. Zdrojom dotácie geotermálnych vôd je
nádrž obyčajných podzemných vôd v sedimentoch kvartéru a levantu.
Charakteristickou črtou stavby štruktúry je striedanie kolektorov (piesky, pieskovce) a
izolátorov (íly) vo vertikálnom smere ako aj ich vzájomné laterálne vykliňovanie. Priestorovo
sú kolektory rozložené tak, že najvyššie percentuálne zastúpenie (40 – 50 %) je v okrajovej
časti depresie, smerom do jej stredu sa zastúpenie kolektorov znižuje na 20 – 30 %, čo súvisí
s vytrácaním sa kolektorov so zvyšujúcou sa hĺbkou. Podľa litológie je v nádrži a v jej nadloží
vyčlenených 6 hydrogeologických celkov, ktoré vytvárajú určité komplexy s rôznym podielom
zastúpenia kolektorov a izolátorov (napr. komplex kolektorov, komplex s približne rovnakým
zastúpením kolektorov a izolátorov, komplex izolátorov, komplex s prevahou izolátorov nad
kolektormi a pod.). Hrúbka kolektorov dosahuje 3 – 12 m, izolátorov 3 – 88 m.
Hydrogeologické celky vzhľadom na vertikálne striedanie a horizontálne vykliňovanie
kolektorov a izolátorov nerešpektujú stratigrafiu neogénnych stupňov. Ich hrúbka je
variabilná a dosahuje okolo 100 – 1 200 m. Hodnoty koeficientu absolútnej prietočnosti
kolektorov geotermálnych vôd (pieskovce, piesky - panón, pont, dák) sa pohybujú v rozmedzí
0,5 – 10,0.10-11 m3. Kolektory s najvyššími hodnotami prietočnosti charakterizujú strednú
časť depresie, smerom k jej okraju hodnoty klesajú.
Centrálna depresia sa vyznačuje zvýšenou aktivitou geotermického poľa. Geotermický
gradient pre hĺbkový interval 0 – 2 500 m sa pohybuje v rozmedzí 34,1 – 43,7 °C/km, jeho
priemerná hodnota je 39,1 °C/km. Hustota tepelného toku kolíše v rozmedzí 60 – 90
mW/m2, priemerná hodnota je 76 mW/m2. Najvyššie hodnoty hustoty tepelného toku boli
zistené v strede depresie. Hodnoty teplôt pre rovnakú hĺbkovú úroveň smerom k okrajom
depresie stúpajú.
V

centrálnej

depresii

bolo

realizovaných

44

výskumných

a prieskumných

geotermálnych vrtov, hlbokých 306 – 3 303 m, z ktorých vrt GPB-1, hlboký 2 800 m, slúžil na
geotermické pozorovanie. Geotermálne vody boli zachytené geotermálnymi vrtmi v hĺbkach
73 – 2 482 m, výdatnosť vrtov predstavovala 0,1 – 25,0 l/s a mineralizáciou vody 0,5 – 20,1
g/l a tepelným výkonom vrtov 0,01 – 6,8 MWt. Sumárna výdatnosť vrtov je 480,6 l/s, čomu
odpovedá tepelný výkon 100,72 MWt.
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Geneticky môžeme geotermálne vody začleniť do dvoch typov – marinogénne
(reliktné morské vody, infiltračne degradované morské vody a soľanky) a petrogénne vody.
Reliktné morské
vody sa vyskytujú v hlbších miocénnych sedimentoch. Sú izolované pred infiltráciou
meteorických vôd alebo príronom hlbinného CO2. Reprezentuje ich výrazný Na-Cl typ vôd.
V hĺbkovej úrovni 1 000 m sa vyskytujú len v okrajových častiach depresie, so vzrastajúcou
hĺbkou sa ich rozšírenie sťahuje do jej centra (oblasť Gabčíkova), kde sa vyskytujú pod hĺbkou
3 500 m.
Infiltračne degradované marinogénne vody sa sústreďujú v plytšie uložených
sedimentoch, hlavne v sedimentoch pontu. Sú to zachované, resp. recentne infiltračne
degradované vody vysladeného vnútrozemského mora, ktoré charakterizuje Na-Cl typ vôd
s mineralizáciou 5 – 10 g/l, resp. Na-Cl typ vôd s prítomnosťou zložky A1 nad 30 mval % alebo
Na-HCO3 typ s prítomnosťou zložky S1(Cl) nad 30 mval %. Vo východnej časti depresie sa
nachádzajú v hĺbke okolo 2 000 m, okolo jej centra pod hĺbkou 2 000 m a v centre okolo
hĺbky 3 000 m. Soľanky zistené vrtom K-3 predstavujú soľné roztoky, ktoré vznikli lokálnym
zahustením panvových vôd a boli uchované v izolovaných štruktúrach.
Petrogénne vody predstavujú výrazný Na-HCO3 typ a sú charakteristické pre celý
profil pliocénu centrálnej depresie. Do hĺbok 300 – 800 m prevládajú vody s mineralizáciou
pod 1 g/l, v oblasti centra depresie do hĺbky až 2 500 m vody s mineralizáciou 1 – 5 g/l.
Z plynov vody obsahujú metán, dusík a CO2.
Prognózne zdroje geotermálnych vôd boli vyčíslené pre hĺbkovú úroveň 1 500 m, sieť
vrtov so vzdialenosťou 6 km, priemernú teplotu vôd 60 °C a sezónnu ťažbu (185 dní za rok)
voľným prelivom. Tieto kritériá sú podmienené tým, že vody z priemernej hĺbkovej úrovne
1 500 m možno s ohľadom na ich chemické zloženie a mineralizáciu vypúšťať do povrchových
tokov a mestskej kanalizácie a tým, že sezónna (zimná) ťažba umožňuje regeneráciu zdrojov.
Je možná aj celoročná ťažba, ale celkový odber nesmie presiahnuť súčin overenej výdatnosti
vrtu a 185 dní.
Prognózne obnovované využiteľné množstvo geotermálnej energie predstavuje 150
MWt, čo reprezentuje výdatnosť realizovaných a fiktívnych vrtov v rozmedzí 2 – 25 l/s s
teplotou vody na ústi vrtu 42 – 80 °C pri sumárnom množstve výdatností 731 l/s (Franko,
Remšík a Fendek Eds., 1995). Porovnaním uvedených množstiev geotermálnych vôd a ich
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vyčíslenej tepelnej energie s overenou sumárnou výdatnosťou vrtov 480,6 l/s s
odpovedajúcim tepelným výkonom 100,72 MWt (tab. 1) vidno, že v centrálnej depresii
podunajskej panvy sú ešte rezervy na získanie, resp. overenie ďalších množstiev
geotermálnych vôd a ich energie. (250,4 l/s, resp. 49,28 MWt).

Viedenská panva
Viedenská panva (jej slovenská časť) patrí k predoblúkovým panvám Západných
Karpát. Rozprestiera sa zhruba v území medzi pohorím Malé Karpaty a riekou Morava.
Staršia, spodnomiocénna stavba vznikla v kompresnom, alebo tanspresnom režime, nesená
na chrbtoch flyšových príkrovov. Mladšia, stredno- a vrchnomiocénna stavba vznikla
v transtenznom režime s uplatnením horizontálnych posunov a poklesov. Predterciérny reliéf
viedenskej panvy, na stavbe ktorého sa zúčastňujú západokarpatské a východoalpské prvky,
predstavuje dnes v podstate morfologicky členitý svah Malých Karpát, ktorý na západe klesá
až do hĺbky okolo 6 000 m. Je výrazne narušený zlomami SV - JZ a Z - V smeru, ktoré
podmienili vznik morfoštruktúr vhodných pre vznik a rozšírenie geotermálnych vôd. Majú
príkrovovú stavbu a budujú ich príkrovy vyššie ako fatrikum (najmä triasové členy).
Geotermálna aktivita viedenskej panvy je relatívne nízka. Tepelné i teplotné pole je
variabilné; najvyššie hodnoty hustoty tepelného toku (viac ako 65 mW/m2) a teploty (viac
ako 60 °C v hĺbke 1 000 m) charakterizujú lakšársku eleváciu (v lábsko-malackej elevácii
v hĺbke 1 000 m je teplota viac ako 50 °C), najnižšie hodnoty boli zistené v oblasti Rohožníka
(45 mW/m2, v hĺbke 1 000 m teplota menej ako 35 °C). Vo vrchnej časti lakšárskej elevácie je
teplotné pole porušené konvektívnym prenosom tepla, dochádza tu k výnosu tepla a vzniku
pozitívnej teplotnej anomálie; v hĺbke 3 000 m sa tento efekt už neuplatňuje, naopak
v oblasti Rohožníka prestupujúce krasové vody z Malých Karpát toto prostredie ochladzujú a
vzniká tu negatívna teplotná anomália. Priemerná hodnota geotermického gradientu
v intervale 0 – 1 000 m vo viedenskej panve je 34 °C/km a s hĺbkou klesá.
Štruktúry geotermálnych vôd vo viedenskej panve sa nachádzajú v podloží
terciérnych (hlavne neogénnych) sedimentov. Geotermálne vody sa tu vyskytujú v štyroch
štruktúrach (Remšík et al., 1990), a to v lakšárskej elevácii, v šaštínskej elevácii s priľahlým
juhozápadným a severovýchodným poklesnutým pásmom, v závodsko-studienskom
poklesnutom pásme a v lábsko-malackej elevácii s priľahlými poklesnutými kryhami.
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Geotermálne vody sú viazané na triasové dolomity (hlavne vrchnotriasový
hauptdolomit) chočského a vyšších príkrovov, ale aj na egenburské klastiká a v južnej časti
územia (lábsko-malacká elevácia) na karpatské pieskovce a piesky. Štruktúry geotermálnych
vôd sa nachádzajú v hĺbke 500 – 4 500 m, vyskytujú sa v nich vody s rezervoárovou teplotou
40 – 140°C. Z hľadiska
teploty sa tu vyskytujú nízko- a strednoteplotné zdroje a v hĺbkach väčších ako 4 500 m aj
vysokoteplotné zdroje.
Lakšárska elevácia tvorí netypickú otvorenú hydrogeotermálnu štruktúru (nepatrné
odvodňovanie v sulfánových prameňoch na okraji Malých Karpát – Plavecký Peter, Plavecký
Mikuláš a tiež v Smrdákoch), resp. polootvorenú hydrogeotermálnu štruktúru (existuje
infiltračná a tranzitno-akumulačná oblasť). Ďalšie štruktúry, a to závodsko-studienske
poklesnuté pásmo a lábsko-malacká elevácia s priľahlými poklesnutými kryhami, tvoria
zatvorené hydrogeotermálne štruktúry (majú len akumulačné oblasti).
Vo viedenskej panve boli realizované dva výskumné geotermálne vrty, hlboké 2 100 –
2 605 m, ktoré overili geotermálne vody v lakšarskej a šaštínskej elevácii. V ostatných
štruktúrach doposiaľ neboli realizované žiadne geotermálne vrty.
V lakšárskej elevácii boli geotermálne vody zachytené vrtom RGL-1 Lakšárska Nová
Ves, v hĺbke 1 242 – 2 065 m, výdatnosť vrtu pri voľnom prelive predstavovala 25,0 l/s, s
teplotou vody na ústí vrtu 78,0 °C, mineralizáciou vody 6,8 g/l a tepelným výkonom vrtu 6,59
MWt.
V šaštínskej elevácii boli geotermálne vody zachytené vrtom RGL-2 Šaštín-Stráže
v hĺbke 2 005 – 2 570 m, výdatnosť vrtu pri voľnom prelive bola 12,0 l/s, s teplotou vody na
ústí vrtu 73,0 °C, mineralizáciou vody 10,9 g/l a tepelným výkonom vrtu 2,91 MWt.
Sumárna výdatnosť obidvoch vrtov pri voľnom prelive tvorí 37,0 l/s, čomu odpovedá
tepelný výkon 9,5 MWt (tab. 1).
Geotermálne vody viedenskej panvy sú marinogénne, ktoré popri metamorfóze
v horninovom prostredí (napr. vody lakšárskej a šaštínskej elevácie sú metamorfované
stykom s anhydritmi) zostali zachované alebo boli zahustené, resp. degradované.
Evaporáciou morskej vody vznikli v lábsko-malackej elevácii geotermálne soľanky. V hlbokých
častiach lakšárskej elevácie zostali zachované „pôvodné“ morské vody, ktoré od vôd vo
vrchných častiach štruktúry izoluje nepriepustné súvrstvie ílovitých bridlíc. V ostatných
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štruktúrach viedenskej panvy ide o degradované morské vody. Nejasná je genéza vôd
v najvyššej časti lakšárskej elevácie. Podľa chemického zloženia to môžu byť degradované
marinogénne vody, ale podľa izotopových analýz kyslíka a vodíka môže byť pôvod týchto vôd
meteorický – išlo by teda o petrogénne vody.
Výraznou zložkou geotermálnych vôd lakšárskej a šaštínskej elevácie je sulfán, ktorý
tu bol zistený v množstve 100,1 – 234,0 mg/l. Jeho vznik je spojený s biochemickou
redukciou síranov, ktoré sa nachádzajú v geotermálnych vodách.
Vo všetkých štruktúrach viedenskej panvy bolo množstvo geotermálnej energie
hodnotené pre exploatáciu systémom reinjektáže. Prognózne neobnovované množstvo
geotermálnej energie v lakšárskej a šaštínskej elevácii predstavuje 268 MWt (sieť vrtov so
vzdialenosťou 2 km, exploatované a reinjektované množstvo 25 – 50 l/s, ochladenie na
exploatačnom vrte sa prejaví za 50 – 110 rokov, teplota vody 75 – 83 °C, teplotný spád pri
využívaní 60 – 68 oC). V ostatných štruktúrach viedenskej panvy bolo množstvo geotermálnej
energie hodnotené na ďalších 243 MWt. Sumárne množstvo geotermálnej energie pre všetky
štruktúry viedenskej panvy predstavuje teda 511 MWt.
Pri porovnaní vyššie uvedeného tepelno-energetického potenciálu geotermálnej
energie s tepelným výkonom 9,5 MWt, ktorý odpovedá množstvu geotermálnych vôd so
zistenou sumárnou výdatnosťou vrtov 37,0 l/s (tab. 1) vidno, že vo viedenskej panve sú veľmi
vysoké rezervy na získanie, resp. overenie ďalších množstiev geotermálnej energie (501,5
MWt). Vzhľadom k tomu, že obidva geotermálne vrty (RGL-1, RGL-2) sú zakonzervované, je
tepelno-energetický potenciál geotermálnej energie viedenskej panvy zatiaľ nedotknutý. Je
potrebne konštatovať, že exploatáciu geotermálnych vôd kvôli chemickému zloženiu vôd,
vyššej mineralizácii a zatvorenosti niektorých hydrogeotermálnych štruktúr je tu potrebné
realizovať systémom reinjektáže (pomocou geotermálnych dubletov). Sumarizácia výsledkov
geotermálnych vrtov realizovaných v Bratislavskom kraji je uvedená v tab. 2.
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Tab. 2. Prehľad realizovaných vrtov v Bratislavskom kraji

Lokalita

Rusovce

Označeni
e vrtu

Hĺbka
m

Rok

HGB-1

1 493

197
4

Okres spolu
Chorvátsk
y Grob
Chorvátsk
y Grob
Kráľová pri
Senci
Kráľová pri
Senci
Senec

FGB-1

1 231

FGB-1

500

FGS-1A

1 500

FGS-1

810

BS-1

1 350,
6

Okres spolu:
Kraj spolu:

Výdatnos Teplot
ť
a
l/s
°C
Bratislavský kraj
Okres Bratislava
0,1

28

0,1
Okres Senec
197
1,9
4
197
3,5
5
197
13,0
4
197
0,8
4
198
12,0
1
31,2
31,3

Mineralizáci
a
mg/l

Potenciá
l
kWt

Okres
spolu
kWt

18 600

5,4

5,4

Kraj
spolu
kWt

5,4
47

1 900

254,6

24

500

131,9

52

7 700

2 013,9

23

3 600

26,8

49

2 500

1 708,3

4 135,
5
4 135,5

4 140,
9

Z tab. 2 vyplýva, že doteraz boli geotermálne vrty realizované len v okresoch
Bratislava a Senec. Overená výdatnosť predstavuje 31,3 l/s a využívaná 12,0 l/s. Celkový
overený potenciál Bratislavského kraja predstavuje 4,14 MWt, využívaných je len 1,7 MWt, čo
predstavuje 41,25 % .
Záver
V Bratislavskom kraji bolo doteraz realizovaných 5 geotermálnych vrtov, všetky
v západnej časti Centrálnej depresie Podunajskej panvy. Žiadne geotermálne vrty neboli
doteraz realizované vo Viedenskej panve - v okrese Malacky. Overená celková výdatnosť je
31,3 l.s-1, využiteľná výdatnosť geotermálnych vôd predstavuje 12 l.s-1.
Najperspektívnejšími okresmi Bratislavského kraja z pohľadu získania nových zdrojov
geotermálnej energie sú okresy Malacky, Senec a Bratislava 5. V týchto okresoch je potenciál
získania zdrojov geotermálnej energie najmä v hĺbkach viac ako 1 000 m pod terénom.
Perspektívnymi kolektormi geotermálnych vôd vo Viedenskej panve sú triasové karbonáty
chočského a vyšších príkrovov tvoriace podložie neogénnej výplne panvy, ale aj egenburské
klastiká a karpatské piesky a pieskovce. Perspektívnymi kolektormi v západnej časti
Centrálnej depresie Podunajskej panvy sú piesky až pieskovce dáku, pontu a panónu.
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Abstrakt
Groundwater aggressiveness is the ability of water to corrode – disintegrate or damage
various materials. Aggressive groundwater can either be in long-term contact, or
accumulated and/or transported in the attacked material. Degradation process often occurs
by contact of aggressive groundwater with the concrete used in building constructions
(building fundaments, underground garages, concrete bridge and road constructions), but
also metallic materials (pipelines, accumulation tanks, house plumbing, surface and
subsurface parts of the well casing) Corrosion of materials is an often problem occurring
during the drinking, mineral or technical water transport. Pipeline corrosion can be caused
by low temporal hardness, high concentrations of sodium, chlorides or other ions increasing
the electric conductivity of water. Corrosion can be speeded up by high or low pH value, high
flow velocity in the pipeline, presence of high concentrations of sulphates, oxygen, dissolved
carbon dioxide, specific bacteria or suspended matters. At present, the problem of metallic
materials corrosion is often associated with release of toxic metals as lead or copper into
transported water. Some toxic metals can cause acute or chronic health problems.
Groundwater aggressiveness can be induced by natural conditions of groundwater
occurrence and formation of its physical properties and chemical composition, but also by
anthropogenic reasons, mostly by pollution of groundwater, soil and rock environment. Both
groups of factors are relevant in the Bratislava region. The natural factors are relevant in the
Malé Karpaty Mts. area and its tectonic contact with adjacent lowland parts (crystalline
rocks, tectonic structure, and fault system occurrence). The anthropogenic factors are
connected with the type and intensity of land use as confirmed by chemical analyses of
groundwater.
Kľúčové slová: agresívne vlastnosti; Bratislavský kraj; chemická analýza vody; prírodné a
antropogénne faktory
Úvod
Agresivita vody, či už povrchovej alebo podzemnej, je významným faktorom
ovplyvňujúcim kvalitu života a životného prostredia človeka. Vplyv na kvalitu života a zdravie
sa prejavuje prostredníctvom ohrozenia integrity a životnosti vodovodných potrubí,
v ktorých sa dopravuje pitná voda do domácností, ako aj domových rozvodov vrátane
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všetkých ich technologických častí. V súčasnosti sa problém korózie vodovodných rozvodov,
či všeobecne kovových materiálov, často spája s uvoľňovaním toxických kovov, napr. olova a
medi do vody. Niektoré toxické kovy môžu spôsobovať akútne, resp. chronické zdravotné
problémy. Pri transporte pitnej, minerálnej alebo technologickej vody dochádza
k vzájomnému pôsobeniu transportného a transportovaného média. Mení sa tak kvalita
dopravovanej vody, ako aj dopravného prostriedku, či už je ním potrubie, cisterna alebo
zásobník určený na jej dočasnú akumuláciu.
Význam, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pripisuje kvalitnej pitnej vode
je podčiarknutý v štvrtom vydaní príručky WHO pre pitnú vodu (2011), ktorá deklaruje, že:
„Voda je nevyhnutná pre zachovanie života a primerané (adekvátne, bezpečné a prístupné)
zásobovanie musí byť dostupné pre všetkých. ...Bezpečná pitná voda sa vyžaduje pre všetky
účely v domácnostiach, vrátane pitia, prípravy jedla a osobnej hygieny“. Zároveň sa v nej
píše, že: „Najúčinnejším spôsobom, ako dôsledne zaistiť bezpečnosť zásobovania pitnou
vodou je využívať komplexné hodnotenie a riadenie rizika, zahŕňajúce všetky kroky v systéme
zásobovania pitnou vodou od zdroja vody v povodí až po spotrebiteľa“.
Snahu WHO podporila aj IWA (International Water Association) Medzinárodná
asociácia pre vodu, ktorá v roku 2005 vyhlásila Bonnskú chartu o bezpečnej pitnej vode.
Charta prezentuje rámec pre bezpečnosť pitnej vody s deviatimi hlavnými princípmi a jej
hlavným postulátom týkajúcim sa pitnej vody je „Dobrá, bezpečná pitná voda, ktorá má
dôveru spotrebiteľov“.
Ďalšou potenciálnou oblasťou negatívneho – korozívneho pôsobenia podzemnej vody
na životné prostredie je jej agresívny účinok na rôzne typy základových konštrukcií
a stavebno-technických objektov, akými sú základy budov, podzemné garáže, betónové
mostné a cestné konštrukcie a. i. Agresivitu vody môže akcelerovať vysoká či nízka hodnota
pH, vysoká rýchlosť prúdenia vody v potrubí, vysoká teplota vody, prítomnosť kyslíka
a rozpusteného oxidu uhličitého, vysoký obsah rozpustených síranov, prítomnosť
špecifických baktérií či suspendovaných látok.
U kovov spôsobujú koróziu elektrochemické procesy, u nekovových materiálov
(betóny) sú to prevažne chemické procesy. Príklad agresívneho pôsobenia vody na medené
trúbky je na obr. 1.
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Obr. 1. Príklad korózie medených trubiek (http://www.bushman.cc/corrosion_photos.html)

Príčinou sformovania agresívnych vlastností podzemnej vody môžu byť tak prírodné
faktory ovplyvňujúce fyzikálne vlastnosti a výsledné chemické zloženie podzemnej vody, ako
aj antropogénne – ľudskými aktivitami podmienené faktory.

Príčiny agresivity podzemnej vody
Agresívne vlastnosti podzemnej vody sa formujú buď vplyvom prirodzených alebo
antropogénnych faktorov, alebo ich kombináciou.
Prirodzené faktory agresivity
K prirodzeným faktorom sformovania agresívnych vlastností podzemnej vody patria
najmä vlastnosti pôvodnej – zdrojovej vody a horninové prostredie, s ktorým podzemná
voda prichádza do kontaktu.
Z pohľadu vzniku agresívnych vlastností sú na ne najnáchylnejšie podzemné vody
meteorického pôvodu – neznečistené zrážkové vody, ktoré majú nízke hodnoty obsahu
rozpustených látok (nízke hodnoty mineralizácie). Pri pohybe týchto vôd málo
hydrochemicky aktívnym prostredím, akým sú hlavne silikátové horniny, nedochádza
k obohateniu chemického zloženia podzemnej vody o zodpovedajúce katióny a anióny
a vody sa prejavujú korozívnymi účinkami. Aj meteorické vody s nízkymi hodnotami pH (kyslé
dažde) sú potenciálnym zdrojom agresivity výsledných podzemných vôd.
Z pohľadu horninového prostredia sa na vzniku agresívnych podzemných vôd
najvýraznejšie prejavuje prostredie magmatických, metamorfovaných a tých sedimentárnych
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hornín (spevnených či nespevnených), v ktorých mineralogickom zložení prevládajú
silikátové minerály. Sú to teda najmä horniny kryštalinika (granitoidné horniny), stredne
a vysoko metamorfované horniny staršieho paleozoika, mladé vulkanické horniny
neogénneho veku, pieskovce a čisté kremité piesky. Silikátové minerály sú všeobecne
hydrochemicky málo aktívne a nedokážu významne obohatiť chemické zloženie podzemnej
vody pochádzajúcej zo neznečistených zrážkových vôd. Pohyb vody v tomto type prostredia
je pomerne krátky, pretože meteorické vody sa pohybujú len v puklinovom prostredí zóny
pripovrchového rozvolnenia. Navyše je tento typ prostredia často tektonicky postihnutý
a po zlomoch sa k zemskému povrchu dostáva oxid uhličitý, ktorý vo forme agresívneho
oxidu uhličitého prispieva ku vzniku agresívnych vlastností podzemnej vody.
Ďalším potenciálnym zdrojom agresivity podzemnej vody je prítomnosť minerálov
v horninovom prostredí, ktoré buď v procese disociácie, alebo v oxidačno-redukčných
procesoch, sú schopné obohatiť chemické zloženie podzemnej vody o vysoké obsahy
sulfátov. K prvej skupine patria najmä minerály anhydrit a sadrovec, ktoré sú prítomné
v mezozoických komplexoch krížňanského príkrovu vo verfénskych a keuperských bridliciach
triasového veku. Oxidačno-redukčné reakcie, v dôsledku ktorých sa do podzemnej vody
dostávajú vysoké koncentrácie sulfátov, sú charakteristické pre výtoky z banských diel,
v ktorých boli ťažené sulfidické minerály ako pyrit, markazit, galenit, sfalerit, arzenopyrit,
antimonit a i. Nájdeme ich vo väčšine jadrových pohorí Slovenska (Malé Karpaty, Nízke Tatry,
Slovenské Rudohorie, Veporské vrchy a i.) a tiež vo vulkanických pohoriach stredného
a východného Slovenska).
Geologicko-tektonická stavba Slovenska je príčinou aj ďalšieho typu agresivity, a to
agresivity zapríčinenej agresívnym oxidom uhličitým, ktorý často detekujeme v podzemných
vodách viazaných na tektonické a zlomové línie. Tieto sa vyskytujú v pohoriach, oddeľujú
pohoria od priľahlých kotlín a nížin, no sú charakteristické aj pre vnútrohorské depresie
a okrajové nížiny. Oxid uhličitý, ktorý po tektonických líniách vystupuje z hĺbok zemskej kôry
má v uvedených oblastiach často agresívny charakter.
Antropogénne príčiny agresivity
Antropogénne faktory agresivity zastupuje celá škála činností človeka, pri ktorých sa
do podzemnej vody dostávajú zložky z priemyselných výrob, poľnohospodárskej činnosti
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a terciérnej sféry, ktoré následne menia fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie pôvodnej
podzemnej vody. Tieto činnosti môžu byť zdrojom amónneho katiónu (chemické výroby,
poľnohospodárska činnosť, odpadové vody redukčného charakteru), ale aj sulfátov
(chemické priemyselné výroby, ochrana viniča) či horčíka (chemické priemyselné výroby).

Stručný prehľad histórie hodnotenia agresívnych vlastností podzemnej vody v Slovenskej
republike
Agresívne vlastnosti vôd vo vzťahu k betónu boli prvýkrát zahrnuté v norme
ČSN 73 2020, ktorá okrem samotných zložiek spôsobujúcich agresivitu vody zohľadňovala aj
typ prostredia – druh horniny, rýchlosť výmeny vody a jej tlak. Taktiež uvažovala druh
cementu. Ďalšou v poradí bola ČSN 73 1001 z roku 1966. V tejto norme nedošlo k podstatnej
zmene filozofie hodnotenia agresívnych vlastností podzemnej vody, podrobnejšie však bola
posudzovaná priepustnosť horniny a rýchlosť prúdenia vody (Fendeková a Roháčiková 2004).
So zvyšovaním priepustnosti prostredia, resp. rýchlosti prúdenia sa sprísňovali limity
pre obsah jednotlivých agresívnych zložiek.
Nasledujúca norma, ČSN 73 1215 (preznačená na STN 73 1215), zaviedla sledovanie
agresívnosti nielen kvapalných, ale aj tuhých a plynných prostredí. Pri hodnotení kvapalných
prostredí bolo hodnotenie rozšírené o obsah amónnych iónov a celkový obsah solí v roztoku,
pokiaľ sa odparuje z povrchu betónovej konštrukcie. V tejto norme boli rozlíšené tri stupne
agresivity kvapalného prostredia: slabo (la), stredne (ma) a silno (ha) agresívne prostredie
(tab. 1).
Stupne agresívnosti prostredia boli stanovené pre teplotu kvapaliny od 0 do 50 °C,
konštrukcie, na ktoré pôsobí agresívne prostredie jednostranne pri rozmedzí 0 až 10 m výšky
vodného stĺpca a konštrukcie v zeminách so súčiniteľom filtrácie väčším ako 0,1 m.d-1. Ak
kvapalina obsahovala organické látky, potom bolo hodnotenie stupňa agresivity prostredia
individuálne. Stupne agresívnosti prostredia podľa obsahu SO42- boli stanovené pre betóny,
na prípravu ktorých bol použitý portlandský cement.
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Tab. 1. Parametre agresivity podľa STN 73 1215
Základné ukazovatele agresívnych prostredí
Stupeň
agresívnosti
prostredí

Tvrdosť
vody
mmol.l-1

la

0,53

ma
ha

Hodnota Agresívny
pH
CO2

Mg2+
mg.l-1

NH4+
mg.l-1

SO42mg.l-1

> 5,0 do > 4,0 do
6,5
15
> 4,0 do
> 15 do 30
5,0

> 1000 do
2000

> 100 do
500

> 2000

> 500

> 250 do
500
> 500 do
1000

-

-

do 4,5

> 30

Celkový obsah solí
pokiaľ sa odparuje
z povrchu betónovej
konštrukcie g.l-1
10 – 20
20 – 50
> 50

> 1000

V roku 2002 vstúpila do platnosti nová európska norma pre posudzovanie
agresívnosti prostredí označená EN 206-1, v Slovenskej republike bola prevzatá v plnom
znení ako STN EN 206-1 a v celom rozsahu zrušila platnosť STN 73 1215. Táto norma zásadne
odlišne hodnotí agresivitu prostredia, pričom zavádza 6 druhov vplyvu agresívnych prostredí
rozdelených do niekoľkých stupňov špecificky pre jednotlivé druhy korózie (tab. 2).

Tab. 2. Druhy a stupne vplyvu prostredí (STN-EN 206-1)
Popis prostredia

Onačenie stupňa

1

Bez nebezpečenstva korózie alebo narušenia

XO

2

Korózia vplyvom karbonatácie

XC1, XC2, XC3, XC4

3

Korózia vplyvom chloridov (nie z morskej vody)

XD1, XD2, XD3

4

Korózia vplyvom chloridov z morskej vody

XS1, XS2, XS3

5

Striedavé pôsobenie mrazu a rozmrazovania

XF1, XF2, XF3, XF4

6

Chemické pôsobenie

XA1, XA2, XA3

Aj v podmienkach Slovenska sa pomerne často vyskytuje problém karbonatácie.
Výskyt degradácie betónu iniciovaný procesom karbonatácie je charakteristický najmä
pre povrchové technické konštrukcie. Pri karbonatácii oxid uhličitý zo vzduchu môže
reagovať s hydroxidom vápenatým prítomným v betóne. Tento proces je pomalý,
kontinuálny, postupujúci z povrchu do hĺbky, zvyšuje sa ním mechanické napätie v betóne a
zároveň sa znižuje alkalinita, ktorá je zásadná pre ochranu oceľovej výstuže. Často ho
pozorujeme na mostných konštrukciách. Korózia vplyvom chloridov (nie z morskej vody) sa
môže vyskytnúť v špecifických podmienkach chemických výrob, nie je však bežným typom
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korózie na našom území. Korózia vplyvom striedavého pôsobenia mrazu a rozmrazovania
doteraz nebola na území Slovenska podrobnejšie študovaná.
Na jednotlivé materiály môžu súčasne pôsobiť rôzne druhy vplyvu prostredia, ako to
ilustruje obr. 2.

Obr. 2. Príklady súčasne pôsobiacich vplyvov prostredia na typické technické konštrukcie (upravené podľa
Grube a Kerkhoff (2004))

Najčastejším typom korózie na Slovensku je tá, ktorá vzniká vplyvom chemického
pôsobenia. Limitné hodnoty normy STN EN 206-1 pre chemické pôsobenie, ktoré sa aplikuje
na betónové základové konštrukcie sú uvedené v tab. 3.
Hodnotenie agresivity podzemnej vody vyplýva zo stanovených hodnôt pH,
agresívneho CO2, Mg2+, NH4+ a SO42-. Norma STN EN-206-1 neuvažuje s vylúhovacími
účinkami v dôsledku nízkeho obsahu hydrogénuhličitanov vápenatých a horečnatých.
V porovnaní s STN 73 1215 došlo ku sprísneniu dolných limitov koncentrácií Mg2+ a SO42-,
naopak, horné hranice sa zvýšili. Koncentrácie NH4+ sa podstatne znížili pre všetky typy
prostredí. Obsahy agresívneho CO2 môžu byť podľa tejto normy výrazne vyššie (tab. 3).
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Tab. 3. Medzné hodnoty pre stupne chemického pôsobenia (STN EN 206-1)
Stupeň vplyvu

Chemická
charakteristika

XA1

XA2

XA3

pH

≤ 6,5 a ≥ 5,5

< 5,5 a ≥ 4,5

< 4,5 a ≥ 4,0

agresívny CO2 mg.l-1

≥ 15 a ≤ 40

> 40 a ≤ 100

>100 až do nasýtenia

Mg2+ mg.l-1

≥ 300 a ≤ 1000

>1000 a ≤ 3000

> 3000 až do nasýtenia

NH4+ mg.l-1

≥ 15 a ≤ 30

> 30 a ≤ 60

> 60 a ≤ 100

SO42+ mg.l-1

≥ 200 a ≤ 600

> 600 a ≤ 3000

> 3000 a ≤6000

Špecifiká hodnotenia agresivity pitnej vody vo vodovodných systémoch
Problematiku požiadaviek na kvalitu vody dopravovanej potrubím verejných
vodovodov vzhľadom na jej účinky na potrubný materiál, ako aj požiadavky na kvalitu vody
prichádzajúcej

do

kontaktu

s produktmi

vzájomnej

reakcie

materiálu

potrubia

a dopravovanej vody pri jej teplote do 25 °C rieši STN 75 7151 Kvalita vody; Požiadavky
na kvalitu vody dopravovanej potrubím. Norma je prednostne určená pre prevádzkovateľov
verejných vodovodov.
V tejto norme sa pod pojmom agresivita vody chápe: „chemická vlastnosť vody, ktorá
spôsobuje rozrušovanie materiálu potrubia, objektov a zariadení“. Pojem korózia
charakterizuje: „porušenie materiálu vznikajúce vzájomným chemickým alebo fyzikálnochemickým pôsobením materiálu a vodného prostredia“ (STN 75 7151, 2002). Okrem
problematiky korózie norma rieši aj požiadavky na vodu z pohľadu ďalších technologickýchn
problémov, ktorými sú inkrustácia a zanášanie potrubí.
Požiadavky na parametre prepravovanej vody sa líšia podľa materiálu potrubia,
pričom sa rozlišujú potrubia:
- oceľové a liatinové,
- betónové,
- azbestocementové,
- potrubie s cementovou výstelkou,
- potrubie z plastov a skla.
Pre oceľové a liatinové potrubie sú na prepravovanú vodu kladené nasledujúce
požiadavky:
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1.

Presýtenie uhličitanom vápenatým má byť v rozsahu koncentrácie od 0,05 mmol.l-1
do 0,1 mmol.l-1 (vyjadrené ako vápnik).

2.

Koncentrácia agresívneho oxidu uhličitého má byť najviac 5 mg.l-1.

3.

KNK4,5 má byť najmenej 0,8 mmol.l-1.

4.

Koncentrácia vápnika má by väčšia ako 0,5 mmol.l-1.

5.

Index nasýtenia má byť kladný.

6.

Tlmivá kapacita vody má byť väčšia ako 0,1 mmol.l-1.

7.

Koncentrácia rozpusteného kyslíka má byť väčšia ako 5 mg.l-1.

8.

Koncentrácia síranov má byť najviac 250 mg.l-1.

9.

Koncentrácia chloridov má byť najviac 100 mg.l-1.

10. Koncentrácia rozpustených látok má byť najviac 1000 mg.l-1.
11. Koncentrácia nerozpustených látok má byť najviac 15 mg.l-1.
12. Escherichia coli (0 KTJ na 100 ml), koliformné baktérie (0 KTJ na 100 ml), enterokoky
(0 KTJ na 100 ml), Pseudomonas aeruginosa (0 KTJ na 100 ml), mezofilné baktérie
(najviac 20 KTJ na 100 ml) a psychrofilné baktérie (najviac 200 KTJ na 100 ml).
13. Bezfarebné bičíkovce (0 jedincov na 1 ml), živé organizmy (0 jedincov na 1 ml), mŕtve
organizmy (najviac 30 jedincov na 1 ml), železité a mangánové baktérie (najviac 10 %
pokryvnosť poľa), abiosestón najviac 10 % pokryvnosť poľa) a Clostridium perfringens
(0 KTJ na 100 ml).
14. Ortuť (najviac 1 μg.l-1), kadmium (najviac 3 μg.l-1), antimón (najviac 5 μg.l-1), arzén
(najviac 10 μg.l-1), olovo (najviac 10 μg.l-1),selén (najviac 10 μg.l-1), nikel (najviac
20 μg.l-1), chróm (najviac 50 μg.l-1), mangán (najviac 0,05 mg.l-1), hliník (najviac
0,2 mg.l-1), železo (najviac 0,2 mg.l-1) a meď (najviac 1,0 mg.l-1).
Norma však uvádza, že ani splnenie týchto požiadaviek nezaručuje, že nenastane
korózia alebo inkrustácia potrubia. Z ďalších látok, nachádzajúcich sa v dopravovanej vode,
môže nepriaznivo pôsobiť vyššia koncentrácia aktívneho chlóru a chlórdioxidu.
U betónového potrubia sú požiadavky rovnaké s výnimkou pridania hodnoty
parametra pH vody, ktorá má byť najmenej 6,7. Vypúšťa sa požiadavka na stopové prvky.
U azbestocementového potrubia sa zjemňuje požiadavka na hodnotu pH, ktorá má byť
najmenej 6,5 a vypúšťa sa požiadavka na tlmivú kapacitu vody, koncentráciu chloridov,
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rozpustených a nerozpustených látok, ako aj na stopové prvky. U potrubia s cementovou
výstelkou sú ukazovatele totožné s požiadavkami na vodu prepravovanú betónovým
potrubím. U potrubia z plastov a skla sa nepožaduje sledovanie chemických ukazovateľov,
len ukazovateľov prítomnosti mikroorganizmov – bod 12 a 13 požiadaviek na oceľové
a liatinové potrubia.
U oceľových a liatinových vodovodných potrubí sa vykonáva prevádzkové hodnotenie
agresívnych vlastností pomocou koróznej skúšky. Na základe jej výsledkov sa voda zaradí do
stupňov (STN 75 7151, 2002):
I. korózna rýchlosť menej ako 50 µm za rok: mierne agresívna voda,
II. korózna rýchlosť od 50 do 150 µm za rok: stredne agresívna voda,
III. korózna rýchlosť viac ako 150 µm za rok: silne agresívna voda.
Na obmedzenie koróznych účinkov pitnej vody je možné vykonať úpravy vody,
spočívajúce vo:
-

zvyšovaní obsahu vápnika, horčíka, hydrogénuhličitanov – rekarbonizácii vody,

-

znižovaní obsahu agresívneho oxidu uhličitého.
Je možné tiež použiť potrubia z odolnejšieho materiálu, napr. nerezu a plastov, resp.

účinnú ochranu vnútorného povrchu potrubia cementovou alebo epoxidovou výstelkou.
Príklad

využitia

plastového

potrubia

na

ochranu

pred

účinkom

prepravovanej

nízkomineralizovanej vody je na obr. 3.

Obr. 3. Príklad použitia plastového potrubia u nízkomineralizovanej podzemnej vody napojenej
do vodovodného systému vo Veľkej Lehote (foto M. Fendeková)
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Špecifiká hodnotenia agresivity minerálnej a geotermálnej vody
Špecifikom zachytenia (hydrogeologické a geotermálne vrty) a dopravovania
minerálnej a geotermálnej vody je, že sa na ne nevzťahuje žiadna z uvádzaných noriem
v dôsledku toho, že sú charakteristické:
- hodnotami teploty prevažne vyššími ako 25 °C,
- vysokými hodnotami mineralizácie,
- často vysokými koncentráciami síranov,
- často nízkymi hodnotami pH,
- takmer vždy vysokým obsahom plynov.
Z pohľadu agresivity týchto vôd je možné konštatovať, že to sú vysoko agresívne vody
spôsobujúce intenzívne korózne procesy. Keďže obmedzenie korózie úpravou vody
neprichádza do úvahy, pretože by sa znehodnotila jej kvalita, je možné obmedziť koróziu
použitím odolnejšieho materiálu, napr. nerezu resp. plastov, či účinnou ochranou
vnútorného povrchu potrubia cementovou alebo epoxidovou výstelkou.

Potenciálne zdroje agresívnych vôd v Bratislavskom kraji
V Bratislavskom kraji sa vyskytujú tak prirodzené, ako aj antropogénne potenciály
formovania agresívnych vlastností podzemnej vody.
K prírodným danostiam patrí predovšetkým geologicko-tektonická stavba územia,
a to tak výskyt hornín kryštalinika so sulfidickým zrudnením v geologickom prostredí Malých
Karpát, ako aj významná tektonická porušenosť územia.
Kryštalinikum Malých Karpát (obr. 4) je tvorené dvoma celkami, a to Bratislavským
a Modranským masívom. Oblasť Bratislavského masívu je tvorená granitmi a monzogranitmi
s hojnými žilami pegmatitov a aplitov. Fundament, do ktorého tieto granity intrudovali, je
tvorený kremitými svorovými rulami a biotitickými fylitmi pezinskej jednotky a zelených
bridlíc, ofiolitov a čiernych grafitických bridlíc perneckej jednotky pezinsko-perneckého
kryštalinika. Oblasť Modranského masívu v severnej časti Malých Karpát tvoria granodiority
až tonality, fundament je tvorený fylitickými bridlicami. Tento typ hornín je všeobecne
charakteristický výskytom agresívnych podzemných vôd, pričom príčinou agresivity je najmä
znížená hodnota pH, prítomnosť agresívneho oxidu uhličitého a lokálne zvýšené
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koncentrácie síranov v dôsledku prítomnosti sulfidického zrudnenia, napr. v oblasti Cajla –
Pernek. Priemerné hodnoty mineralizácie podzemnej vody sa pohybujú okolo 133 mg.l-1, no
v oblastiach sulfidického zrudnenia to môže byť až do 800 mg.l-1 (Malík in Polák et al. 2012).

Obr. 4. Výrez z geologickej mapy Slovenska M 1 : 50 000 [online]. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra,
Bratislava, 2013. Dostupné na internete: http://mapserver.geology.sk/gm50js

V západnej časti pohoria je vyvinutý mezozoický obal a príkrovové sekvencie fatrika
a hronika, tvorené vápencami a dolomitmi stredného až vrchného triasu, v obalovej
sekvencii aj slienitými vápencami jury až kriedy. Vody mezozoických formácií väčšinou
agresívne nie sú.
Pohorie zo západu aj z východu lemujú sedimenty neogénu Záhorskej nížiny resp.
Podunajskej nížiny charakteristické veľkými hrúbkami a na nich naložené sedimenty
kvartéru. Styk pohoria s priľahlými nížinami je tektonický.
Neogénne sedimenty sú tvorené najmä ílmi, sladkovodnými vápencami, štrkmi
a pieskami, miestami s prítomnosťou uhoľných ílov a lignitu. Na ne naložené kvartérne
sedimenty sú tvorené náplavovými hlinami, pieskami, štrkmi, lokálne viatymi pieskami
a sprašovými sedimentmi.
Hodnoty celkovej mineralizácie podzemnej vody kvartérnych sedimentov sú pomerne
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vysoké, s priemernou hodnotu až do 600 mg.l-1. Čiastočne sú ovplyvnené podielom látok
sekundárneho pôvodu. Zvýšený býva obsah chloridov, síranov a dusičnanov alkálií, najmä
draslíka. Sekundárne znečistenie zapríčiňuje vzostup mineralizácie na 1000 – 1500 mg.l-1.
Zvýšené koncentrácie chloridov (230 mg.l-1), síranov (326 mg.l-1), dusičnanov (186 mg.l-1),
draslíka (293 mg.l-1), sodíka (110 mg.l-1) a amónneho katiónu boli zistené najmä v osídlených
oblastiach (Malík in Polák et al. 2012). V Záhorskej nížine sa vyskytuje aj odlišný typ
sedimentov, a to čisté kremité viate piesky s mineralizáciou 50 – 200 mg.l-1. Tieto vody môžu
vykazovať agresívne vlastnosti.
Vplyvom zlomovej tektoniky sa bližšie k povrchu dostávajú aj vody neogénnych
sedimentov, ktoré sú fosílneho pôvodu a sú charakteristické zvýšenou mineralizáciou.
Lokálne majú podzemné vody neogénnych sedimentov redukčný charakter so zvýšenými
koncentráciami amónneho katiónu, železa a mangánu.
V Bratislavskom kraji existuje aj množstvo antropogénnych zdrojov, ktoré môžu byť
príčinou vzniku agresivity podzemnej vody. Predstavujú ich rôzne priemyselné výroby, najmä
v Bratislave, intenzívne poľnohospodárstvo v Záhorskej a Podunajskej nížine, široko
rozvinutá terciérna sféra, skládky odpadu a v neposlednom rade aj neodkanalizované obce,
ktorých je ešte stále veľa najmä v podhorskej časti regiónu, ale aj v Záhorskej nížine (napr.
Záhorská Ves).

Vyhodnotenie agresívnych vlastností podzemných vôd z vybraných zdrojov Bratislavského
kraja
Ako vzorové typy podzemných vôd pre ilustráciou agresivity podzemnej vody
v hodnotenom území boli vybrané: voda z vrtu v aluviálnych náplavoch Dunaja (Ostrov
Sihoť), voda z vrtu v kvartérnych sedimentoch (Ivánka pri Dunaji, Gajary), voda z vrtu
v neogénnych sedimentoch (Pezinok), voda z prameňa v kryštaliniku (Jur pri Bratislave) a
voda z kopanej studne v kvartéri (Jur pri Bratislave, Záhorská Ves). Vstupnými dátami boli
vybrané chemické analýzy z Geochemického atlasu SR, časť podzemné vody (Rapant et al.
1996). Výsledky vyhodnotenia sú uvedené v tab. 4.
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Tab. 4. Parametre agresivity vybraných zdrojov podzemných vôd v Bratislavskom kraji podľa STN-EN 206-1
Druh agresivity (podľa STN EN 206-1)
Lokalita

Stupeň
agresivity

pH

agresívny CO2
mg.l-1

Mg mg.l

Sihoť (V)

7,4

0

17,03

0,025

50

XO

Ivánka pri Dunaji (V)

7,35

0

37,45

0,16

136,95

XO

Pezinok (V)

7,44

0

77,82

0,025

229,58

XA1

Jur pri Bratislave (S)

7,37

0

26,27

0,025

105,22

XO

Jur pri Bratislave (P)

6,19

26,4

6,08

0,025

59,3

XA2

Gajary (V)

7,83

0

28,26

0,025

0,45

XO

Záhorská Ves (St)

7,08

0

82,2

0,26

733,79

XA2

2+

-1

NH4+

-1

mg.l

SO42+

-1

mg.l

Výsledky dokumentujú, že agresívne vlastnosti podzemnej vody sú charakteristické
najmä pre vody prameňov (Jur pri Bratislave), zapríčinené prítomnosťou agresívneho oxidu
uhličitého a zníženou hodnotou pH. Agresívna bola aj voda vo vrte v Pezinku a v kopanej
sonde v Záhorskej Vsi. Príčinou agresivity v tomto prípade môže byť najmä sekundárne
znečistenie. V hodnotených analýzach boli stanovené stupne agresivity chemickým účinkom
XA1 v prípade vrtu v Pezinku a XA2 v prameni Jur pri Bratislave a v kopanej studni
v Záhorskej Vsi. Stupeň XA2 pre vodu z prameňa Jur pri Bratislave vznikol kombináciou dvoch
typov agresivity v 1. stupni: súčasná prítomnosť zníženej hodnoty pH a agresívneho oxidu
uhličitého v zmysle propozícií normy STN EN 206-1.
V prípade, že by sme vody z uvedených objektov chceli transportovať v oceľových a
liatinových potrubiach, nespĺňali by požiadavky normy STN 75 7151 minimálne
v parametroch koncentrácie agresívneho oxidu uhličitého a síranov.

Záver
Výsledky analýzy potenciálnych zdrojov agresivity podzemných vôd v Bratislavskom
kraji ukázali, že zdrojom agresivity môžu byť tak prírodné vody z prostredia kryštalinika
Malých Karpát, ale aj vody z neogénnych sedimentov s marinogénnou mineralizáciou (fosílne
morské vody) a kvartérne vody ovplyvnené antropogénnou činnosťou.
Preto je potrebné venovať veľkú pozornosť kvalite vody z pohľadu jej agresívnych
vlastností, či už pri vhľadávaní malých vodných zdrojov v podhorskejn oblasti, alebo
- 71 -

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave ITMS 26240220086
ENVIRO-MEDICÍNA PRE 21. STOROČIE: APLIKÁCIE PRE INTEGROVANÝ MANAŽMENT KRAJINY

pri zakladaní stavieb v celom regióne Bratislavského kraja.
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Význam faktora pitná voda pre environmentálne zdravie
Miroslav Kožuch, Alexandra Benová, Radoslav Chudý, Tatiana Harciníková, Martin Iring,
Richard Feciskanin, Eva Mičietová, Jerguš Moravčík, Vladimír Pelech, Tomáš Schmidt, Hana
Stanková, Juraj Vališ
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, Ilkovičova 6,
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Abstract
Drinking water is the most important segment of the food chain. It is used on drinking,
cooking, preparation of meals or the other household purposes. Dirty water can endanger
human health. Potential microbial contamination is transmission factor for infectious
disease. Advanced concentrations of chemical agents can cause acute damage of organism.
The health hazards effect can also cause drinking water with hyper heavy metal. But drinking
water is also the source of the important trace elements. So quality assessment is attention
paid to water. The requirements for water intended for human consumption, and quality
control of such water is defined by the Slovak Republic (SR) Government Regulation No.
354/2006 Coll. and Government Regulation No. 496/2010 Coll. Drinking water quality is
controlled and water health safety is checked by a set of 83 water quality parameters that
represent physical, chemical, biological and microbiological water properties. In this article
we focused on the parameters of minimal drinking water analysis in sampling sites of the
territory Bratislavský kraj (Bratislava Region).
Kľúčové slová: Bratislava Region; drinking water; environmental health; sampling sites
Úvod
Pitná voda je najdôležitejšou súčasťou potravinového reťazca človeka. Používa sa
na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely. Znečistená voda môže preto
vážne ohroziť ľudské zdravie. V prípade mikrobiologickej kontaminácie je faktorom prenosu
infekčných ochorení. Zvýšené koncentrácie chemických látok môžu spôsobiť akútne
poškodenie organizmu, zdravotné riziká spôsobuje aj pitie vody s obsahom ťažkých kovov.
Pitná voda je ale aj zdrojom dôležitých stopových prvkov.
Hodnoteniu jej kvality je preto venovaná náležitá pozornosť. Požiadavky na kvalitu
vody určenej na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
upravujú nariadenia vlády SR 354/2006 Z. z. s neskorším doplnením nariadenia vlády SR
č. 496/2010 Z. z..
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Kontrola kvality pitnej vody a jej zdravotná bezpečnosť sa určuje prostredníctvom
úplného rozboru 83 ukazovateľov kvality vody, reprezentujúcich mikrobiologické a
biologické, fyzikálne a chemické vlastnosti vody. Fyzikálne a chemické ukazovatele sa ďalej
rozdeľujú na:
a) anorganické,
b) organické,
c) dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty,
d) ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody,
e) látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiadúca,
f) rádiologické ukazovatele.
Okrem úplného rozboru vody sa na kontrolu a získavanie pravidelných informácií
o stabilite vodárenského zdroja a účinnosti úpravy vody, najmä dezinfekcie (ak sa vykonáva),
biologickej kvality a senzorických vlastností pitnej vody vykonáva minimálny rozbor –
vyšetrenie vybratých 29 ukazovateľov kvality vody podľa tab. 1.
Tab. 1. Ukazovatele minimálneho rozboru kvality pitnej vody
P.č.

Ukazovateľ

P.č.

Ukazovateľ

1.

Escherichia coli

16.

Farba

2.

Koliformné baktérie

17.

Dusičnany

3.

Enterokoky (fekálne streptokoky)

18.

Dusitany

4.

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C

19.

Hliník

5.

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 °C

20.

Voľný chlór

6.

Bezfarebné bičíkovce

21.

Chemická spotreba kyslíka manganistanom

7.

Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov)

22.

Chuť

8.

Vláknité baktérie (okrem železitých a
mangánových baktérií)

23.

Vodivosť

9.

Železité a mangánové baktérie

24.

Mangán

10.

Mikromycéty

25.

Pach

11.

Mŕtve organizmy

26.

Reakcia vody

12.

Abiosestón

27.

Zákal

13.

Clostridium perfringens

28.

Železo

14.

Absorbancia (254 nm, 1 cm)

29.

Teplota

15.

Amónne ióny
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Uvedená minimálna analýza sa vykonáva aj pri mimoriadnych odberoch, pri uvedení
novej časti vodovodu do prevádzky, ak došlo k prerušeniu dodávky na viac ako 24 hodín a
pred začiatkom sezónneho využívania verejného vodovodu alebo vodného zdroja určeného
na hromadné zásobovanie (Mogoňová et al. 2009).
V príspevku na príklade šetrení z odberných miest Bratislavského kraja v roku 2013
predstavíme distribúciu vybraných ukazovateľov kvality pitnej vody, ktoré sú súčasťou jej
minimálneho rozboru.

Materiál a metódy
Našim vstupným materiálom bol výstup z informačného systému (IS) pitná voda
za kalendárny rok 2013. Správcom a dodávateľom dát do IS je Úrad verejného zdravotníctva
SR (ÚVZ SR), prevádzkovateľom IS je Slovenská agentúra životného prostredia (Informačný
systém o pitnej vode 2015).
Pre aktivitu 2.5 projektu Univerzitného vedeckého parku (UVP) Univerzity
Komenského v Bratislave za účelom integrácie a sprístupnenia environmentálnych
indikátorov o zdravotnom stave obyvateľstva bolo z IS pitná voda dodaných päť súborov
vo formáte hodnôt oddelených čiarkami csv (comma-separated values). Tvorili ich súbory
vodovody.csv, odberne_miesta.csv, setrenia.csv, ukazovatele.csv, limity.csv. Súbory vznikli
exportom príslušnej relácie (prípadne spojených reálacii) z databázy IS pitná voda. Popis
tabuliek je uvedený v tab. 2.
Tab. 2. Popis dodaných tabuliek z IS pitná voda
názov tabuľky

popis príslušnej tabuľky

vodovody.csv

charakteristika verejného vodovodu pitnej vody

odberne_miesta.csv

informácia o odbernom mieste na verejnom vodovode, odkiaľ sa odoberali
vzorky pre šetrenia ukazovateľov kvality pitnej vody

setrenia.csv

konkrétne šetrenie (merianie) indikátora kvality pitnej vody

ukazovatele.csv

popis ukazovateľov kvality pitnej vody

limity.csv

stanovený limit, resp. limitné hodnoty pre ukazovateľ

Spracovanie dodaných tabuliek z IS pitná voda (tab. 2) sa uskutočnilo v prostredí
databázového prostredia Microsoft Access. Spojenie tabuliek vodovody.csv a
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odberne_miesta.csv sa vykonalo pomocou jednoznačného identifikátora ID_Vodovod,
spojenie tabuliek odberne_miesta.csv a setrenia.csv cez identifikátor ID_Odberne_miesto a
spojenie tabuliek setrenia.csv, ukazovatele.csv a limity.csv cez ID_Ukazovatel. Spojením
vznikla databáza nazvaná VodovodySR2013.mdb.
Poloha odberných miest (kohútikov pitnej vody u spotrebiteľa) bola vyjadrená
vo väčších obciach na základe označenia budovy, resp. názvom ulice a orientačným číslom
domu, v prípade menších obcí len všeobecným pomenovaním (OÚ, MŠ, potraviny,
kaderníctvo, ZŠ, reštaurácia, hostinec, pod.). Hlavne uvedené určenie odberného miesta
v malých obciach, ak sa vykonalo šetrenie kvality vo viacerých odberných miestach obce,
bolo nedostatočné na jednoznačné zobrazenie polohy bodu a mohlo viesť k prekryvom
získaných súradníc. Preto bolo potrebné doplniť skutočnú adresu (ulica s orientačným
číslom, resp. v prípade absencie systému ulíc doplnením príslušného súpisného čísla budovy
v obci).
Pri doplnení všeobecných názvov odberných miest sme využili webové stránky
jednotlivých obcí, na ktorých boli uvedené poštové adresy (MŠ, ZŠ, OÚ, zariadení služieb
a obchodov a pod.). Týmto spôsobom sme spresnili všetky všeobecné názvy odberných miest
a vytvorili ich podoby poštových adries s príslušným názvom ulíc, orientačným, resp.
súpisným číslom objektu (obr. 1).

Obr. 1. Doplnenie adresného bodu odberného miesta (Odberne_miesta_NAZOV_doplnene), jeho geografická
šírka (fi) a dĺžka (lambda), poloha v S-JTSK (X_poloha, Y_poloha)
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Z doplnenej databázy bolo možné získať informáciu o charaktere príslušných
odberných miest. V Bratislavskom kraji bolo v roku 2013 celkovo 175 miest odberu vzoriek
kvality pitnej vody (obr. 2).
Až 34 % odberných miest sa nachádzalo v školských zariadeniach (materské školy
(MŠ), základné školy (ZŠ) a stredné školy (SŠ)). Ďalších 28 % predstavovali odberné miesta
z oblasti samospráv (obecné úrady – OÚ, miestne úrady – MÚ), 13 % tvorili zdravotnícke
zariadenia (nemocnice, zdravotné strediská, polikliniky, domovy dôchodcov), 6 % ubytovacie
zariadenia, 5 % obchody a služby (prevažne predajne potravín a kaderníctiev), 4 %
reštaurácie, 2 % podniky pracujúce s pitnou vodou (poľnohospodárske družstvo,
mliekarenský podnik a podnik na výrobu čerstvej kapusty) a 8 % boli ostatné (ktorých
charakter prevádzky nebolo možné určiť len z názvu ulice uvedeného odberného miesta).

Obr. 2. Typy odberných miest pri sledovaní kvality pitnej vody Bratislavského kraja v roku 2013

V ďalšom kroku získania polohy odberných miest sa vykonal prevod z nepriameho
stanovenia polohy geografických objektov a javov (prostredníctvom adresy, geografického
názvu alebo identifikátora) na priamu polohu vo forme geografických súradníc fi, lambda
(Kusendová a Bačík 2012) pomocou dávkovej geokódovacej služby Batch Geocoding (Batch
Geocoding 2014). V prípade neúspešného výsledku dávkovo spracovaných objektov sme
využili webové služby google.maps.com a geoportal.sk, pomocou ktorých sme vyhľadali
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manuálne geografické súradnice fi, lambda odberných miest pitnej vody.
Pretože záväzným súradnicovým systémom projektu UVP je štátny súradnicový
systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK), geografické súradnice
odberných miest sme museli transformovať.
Transformácia súradníc fi, lambda do S-JTSK sa vykonala pomocou transformačnej
služby geoportálu GKÚ (Transformačná služba ÚGKK SR 2015). Získané priestorové súradnice
odberných miest v S-JTSK boli zapísané do novej tabuľky s názvom Poloha_BA.csv.
Novovytvorená tabuľka bola pomocou identifikátora ID_Odberne_miesto prepojená
s tabuľkami tvoriacich databázu VodovodySR2013.mdb (obr. 3).

Obr. 3. Spojenie tabuľky polohy odberných miest (Poloha_BA) s tabuľkami tvoriacich databázu
VodovodySR2013.mdb

Priestorová poloha bodu odberného miesta sa vytvorila na základe atribútu polohy
odberného miesta X_poloha, Y_poloha zapísaného v databáze pomocou prostredia GIS
Geomedia.

Vznikla

tým

nová

vektorová

štruktúra

formátu

shp

s názvom

Vodovody2013BA.shp, ktorá obsahuje nielen textové informácie z databáz ÚVZ SR, ale aj
priestorové určenie polohy odberného bodu pre hodnotenie kvality pitnej vody.
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Z vytvorenej vektorovej štruktúry odberných miest Bratislavského kraja sme
v prostredí GIS Geomedia vizualizovali jednotlivé lokality s ukazovateľmi minimálneho
rozboru pitnej vody. Podkladovú štruktúru územno-správnych jednotiek dodal Geodetický
a kartografický ústav SR.
Na modelovanie vybraných ukazovateľov kvality pitnej vody sme využili priestorové
operátory nad geografickou databázou, ktorých možnosti sú popísané v práci (Mičietová
2008). Hodnotené odberné miesta podľa jednotlivých ukazovateľov kvality pitnej vody sme
znázornili metódami figurálnych znakov, areály obcí pomocou pseudokartogramov
(Voženílek et al. 2011).

Výsledky a diskusia
Prvým výstupom z databázy odberných miest bolo grafické znázornenie ich
lokalizácie. Na základe priestorového dopytu prieniku polohy bodov odberných miest a
príslušných areálov obcí identifikujeme 5 obcí, kde sa v roku 2013 nevykonalo šetrenie
kvality pitnej vody. Ide o tri obce z okresu Malacky - Malé Leváre, Marianka a Vojenský
obvod Záhorie a dve obce z okresu Senec - Nový Svet a Hrubá Borša (obr. 4).

Obr. 4. Odberné miesta pri šetrení kvality pitnej vody Bratislavského kraja v roku 2013
a obce bez vykonaného šetrenia
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Spracovaná databáza nám umožňuje znázorniť aj geografické rozloženie príslušných
vodovodov (obr. 5). Vodovody v Bratislavskom kraji sú veľmi diferencované, viazané
na areály jednotlivých okresov. V meste Bratislava je dominantným vodovodom Bratislavský
vodovod, v okrese Malacky Záhorský skupinový vodovod, v okrese Pezinok Podhorský
skupinový vodovod a v okrese Senec je voda do obcí dodávaná prostredníctvom
skupinového vodovou Senec – Kráľová pri Senci.

Obr. 5. Odberné miesta zo šetrení kvality pitnej vody Bratislavského kraja podľa vodovodov v roku 2013
a obce bez vykonaného šetrenia

Možné je vybrať a následne znázorniť všetky obce, ktorým dodáva pitnú vodu zvolený
vodovod. Z obr. 6 je zrejmé, že Bratislavský vodovod zásobuje takmer celé mesto Bratislava,
okrem mestských častí Bratislava – Devín, Bratislava – Jarovce, Bratislava – Rusovce
a Bratislava – Čunovo.
Databáza obsahuje aj atribút dátumu príslušného šetrenia ukazovateľa. Ako príklad
uvádzame dopyt na všetky odberné miesta, v ktorých sa vykonalo šetrenie medzi 1.1.2013 a
31.1.2013 (obr. 7).
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Obr. 6. Rozšírenie vodovodu Bratislava na území Bratislavského kraja

Obr. 7. Šetrenia kvality pitnej vody vykonané počas januára 2013
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Ďalej sme sa zamerali na prekročenie limitných hodnôt kvality pitnej vody.
Prekročené limitné hodnoty kvality pitnej vody v mikrobiologických a biologických
ukazovateľoch sa vyskytli v 9 obciach Bratislavského kraja. V meste Bratislava to bolo
v mestských častiach Bratislava – Petržalka a Bratislava – Vajnory. V okresu Malacky bolo
zaznamenané prekročenie len v obci Suchohrad, v okrese Pezinok v obciach Limbach a Svätý
Jur a až v 4 obciach okresu Senec v Kráľovej pri Senci, Hurbanovej Vsi, Rovinke a Miloslavove
(obr. 8).

Obr. 8. Prekročenie limitných hodnôt kvality pitnej vody v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch
na území Bratislavského kraja v roku 2013

Z databázy je možné získať lokality so zvolenými prekročenými ukazovateľmi, súčasne
s ich nameranými hodnotami, príslušnou jednotkou ukazovateľa a dátumom šetrenia. Ako
príklad uvádzame odberné miesta vodovodu Bratislava, kde boli prekročené mikrobiologické
a biologické ukazovatele (obr. 9).
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Obr. 9. Prekročenie limitných hodnôt kvality pitnej vody v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch
vodovodu Bratislava v roku 2013

Jedným z najdôležitejších ukazovateľov je kvalita vody podľa prítomnosti baktérie
Escherichia coli (Ukazovatele kvality pitnej vody 2015), (Laboratórny rozbor vody 2015),
(Velký lékařský slovník On-Line 2015). Escherichia coli predstavuje typ baktérie, patriaci
do heterogénnej skupiny. Vyskytuje sa vo fekáliách človeka a ostatných teplokrvných
živočíchov, ako aj vo vode bohatej na živiny. Baktérie majú tendenciu prežívať aj vo vode
upravenej chlórovaním a pri poklese chlóru sa pri teplote 35 - 37 °C kultivujú. Prítomnosť
baktérie indikuje najmä čerstvé fekálne znečistenie a jej prítomnosť v pitnej vode ukazuje
na závažné nedostatky v ochrane vodného zdroja, v úprave a zdravotnom zabezpečení pitnej
vody. Ukazovateľ bol prekročený v obci Kráľová pri Senci (obr. 10). Počet šetrení v uvedenom
ukazovateli je znázornený na obr. 11. V obciach Bratislavského kraja sa v roku 2013
pohyboval v rozsahu 1 až 4 šetrení.
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Obr. 10. Kvalita pitnej vody ukazovateľa eschericha coli v roku 2013

Obr. 11. Počet šetrení na odberných miestach ukazovateľa eschericha coli v roku 2013
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Ďalším z ukazovateľov patriacich do skupiny mikrobiologických ukazovateľov kvality
sú črevné mikróby – enterokoky (Ukazovatele kvality pitnej vody 2015), (Laboratórny rozbor
vody 2015), (Velký lékařský slovník On-Line 2015). Enterokoky sú indikátorom fekálneho
znečistenia a ukazovateľom všeobecného znečistenia a možnosti výskytu iných potenciálne
patogénnych mikroorganizmov. Sú indikátorom čerstvého fekálneho znečistenia (grécky
enteron - črevo), nakoľko mimo črevný trakt rýchlo hynú. Enterokoky sú pôvodcom infekcií
močových ciest, zápalu srdcového svalu, brušných infekcií. Rezistencia na antibiotiká
umožňuje prežiť enterokokom v nemocničnom prostredí. Kvalita pitnej vody ukazovateľa
črevné enterokoky je znázornená na obr. 12. Prekročené hodnoty boli zaznamenané v dvoch
odberných miestach Bratislavského kraja – v mestskej časti Bratislava – Vajnory a v obci
Kráľová pri Senci. Spracovaný dopyt na databázu, či súčasne nastalo v niektorom
z odberných miest prekročenie mikrobiologických ukazovateľov baktérie escherichia coli a
enterokokov prezentuje obr. 13. Stalo sa to na odbernom mieste materská škola v obci
Kráľová pri Senci.

Obr. 12. Kvalita pitnej vody Bratislavského kraja ukazovateľa črevné enterokoky v roku 2013

- 86 -

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave ITMS 26240220086
ENVIRO-MEDICÍNA PRE 21. STOROČIE: APLIKÁCIE PRE INTEGROVANÝ MANAŽMENT KRAJINY

Obr. 13. Prekročenie ukazovateľov baktérie escherichia coli a enterokokov súčasne

Koliformné baktérie (Ukazovatele kvality pitnej vody 2015), (Laboratórny rozbor vody
2015), (Velký lékařský slovník On-Line 2015) predstavujú variantu skupiny baktérii
Escherichia coli, kultivovanou pri 42 – 45 °C. Ich výskyt svedčí o čerstvom fekálnom znečistení
a účinnosti – neúčinnosti dezinfekcie. Indikujú slabú ochranu vodného zdroja, nedostatky
v úprave vody, jej zdravotnom zabezpečení a distribúcii príp. sekundárnu kontamináciu.
V prípade ich prítomnosti existuje nebezpečenstvo prieniku iných potenciálne patogénnych
mikroorganizmov. Prekročený ukazovateľ bol zaznamenaný v obciach Kráľová pri Senci a
Limbach (obr. 14).
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Obr. 14. Kvalita pitnej vody Bratislavského kraja ukazovateľa koliformné baktérie v roku 2013

Kultivované

mikroorganizmy

(Ukazovatele

kvality

pitnej

vody

2015) predstavujú

všadeprítomné baktérie, ktoré sa za vhodných podmienok množia vo vode. Kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22 °C sú indikátorom všeobecnej kontaminácie vody, ich optimum rastu
je pri 22 °C. Ich počet nám dáva informáciu o celkovom bakteriálnom znečistení vody, ich
zvýšené počty signalizujú prienik znečistenia z okolia alebo poruchy úpravy vody alebo
dezinfekcie. Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 °C sú indikátorom všeobecnej
kontaminácie vody. Ich teplotné optimum rastu je pri 37 °C, čo dokazuje spojenie
s teplokrvnými organizmami. Prekročenie ukazovateľa kultivované mikroorganizmy pri 22 °C
bolo zaznamenané vo Svätom Juri (obr. 15) a kultivovaných mikroorganizmov pri 37 °C
v obciach Suchohrad, Svätý Jur, Rovinka, Miloslavov, Kráľová pri Senci, Hurbanova Ves a
v Bratislave – Petržalke (obr. 16).
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Obr. 15. Kvalita pitnej vody Bratislavského kraja ukazovateľa kultivované mikroorganizmy
pri 22 °C v roku 2013

Zo skupiny fyzikálnych a chemických ukazovateľov kvality vody uvádzame len vybrané
ukazovatele - dusičnany a dusitany. Dusičnany (Ukazovatele kvality pitnej vody 2015) sú
v malých množstvách prirodzenou súčasťou vôd. Prekročenie ich limitu spolu s dusičnanmi
signalizuje nadmerné používanie hnojív a úniky odpadových vôd zo žúmp, septikov a
živočíšnych fariem. V tráviacom trakte sa dusičnany, vplyvom niektorých druhov baktérií
redukujú na toxickejšie dusitany, ktoré po vstrebaní do krvi spôsobia premenu krvného
farbiva hemoglobínu na methemoglobín, ktorého schopnosť prenášať kyslík je obmedzená.
Ukazovateľ dusičnany bol prekročený v obciach Doľany, Vištuk a Miloslavov (obr. 17). Kvalitu
vody podľa ukazovateľa dusiatany nebolo možné zmerať takmer na žiadnom odbernom
mieste (obr. 18).
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Obr. 16. Kvalita pitnej vody Bratislavského kraja ukazovateľa kultivované mikroorganizmy
pri 37 °C v roku 2013

Obr. 17. Kvalita pitnej vody Bratislavského kraja ukazovateľa dusičnany v roku 2013
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Obr. 18. Kvalita pitnej vody Bratislavského kraja ukazovateľa dusitany v roku 2013

Zo skupiny ukazovateľov kvality pitnej vody, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť
senzorickú kvalitu pitnej vody uvádzame len amónne ióny, mangán a zákal (Ukazovatele
kvality pitnej vody 2015). Prekročenie ukazovateľa amónne ióny (obr. 19) nastalo na oboch
odberných miestach obce Závod, ukazovateľa mangán (obr. 20) opäť v obci Závod, ale aj
Rovinka. Ukazovateľ zákal bol prekročený len v obci Miloslavov (obr. 21).
Ďalšie ukazovatele kvality pitnej vody spracované vo forme pseudokartogramov pre
všetky obce Bratislavského kraja sú dostupné na mapovom serveri aktivity 2.5 projektu
Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave http://www.geonika.sk
(Mapový portál projektu 2015), ktorý bližšie popisuje (Benová a Feciskanin 2014).
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Obr. 19. Kvalita pitnej vody Bratislavského kraja ukazovateľa amónne ióny v roku 2013

Obr. 20. Kvalita pitnej vody Bratislavského kraja ukazovateľa mangán v roku 2013
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Obr. 21. Kvalita pitnej vody Bratislavského kraja ukazovateľa zákal v roku 2013

Záver
Vytvorené mapové výstupy kvality pitnej vody podľa odberných miest Bratislavského
kraja sú len čiastkovými výstupmi aktivity projektu 2.5, ktorých cieľom bola integrácia
a sprístupnenie rôznorodých environmentálnych indikátorov na zdravotný stav obyvateľstva,
medzi ktoré zaraďujeme aj kvalitu pitnej vody. Vzájomné spojenie jednotlivých indikátorov a
ďalších ukazovateľov umožňuje pomocou geoinformačných nástrojov jednoducho
vizualizovať informácie, a tak získať jej ďalšiu pridanú hodnotu.
Ochrana, distribúcia, kvalita a kontrola kvality pitnej vody sú jedny z hlavných
environmentálnych problémov súčasnosti. Prezentované mapové výstupy pomocou
nástrojov geografických informačných systémov poukázali na prekročenia niektorých
ukazovateľov minimálneho rozboru pitnej vody.
Vzťah ukazovateľov kvality pitnej vody a problematiky ľudského zdravia bude
predmetom ďalšieho výskumu.
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Kyslé banské a horninové vody a ich podiel na znečisťovaní prírodného
prostredia a zvyšovanie environmentálneho a zdravotného rizika
Otília Lintnerová
Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie,
Mlynská dolina, Ilkovičová 6, 842 15 Bratislava; lintnerova@fns.uniba.sk

Abstrakt
Ťažba uhlia a rudných surovín a s tým spojená produkcia odpadov z čistenia a ďalšej úpravy
najmä sulfidických rudných surovín potenciálne zvyšuje podiel tvorby vôd s nízkym pH, ktoré
mobilizujú veľké objemy železa, síry, ťažkých kovov a iných prvkov. Kyslé banské drenážne
môžu vytvárať nebezpečný zdroj znečistenia lokálneho alebo regionálneho charakteru a to
v závislosti od geologicko-genetického typu ložiska, veľkosti ložiskového telesa, spôsobu
ťažby ako aj iných faktorov. Výsledky z výskumu ložísk so sulfidmi z rôznych ložísk a lokalít,
vrátane ložiska Pezinok v rámci bratislavského kraja, potvrdili environmentálne riziko
v dôsledku zvýšenej mobilizácii kovov, ako zo skupiny tzv. ťažkých kovov, tak aj mobilizáciu Al
a iných prvkov z hornín. Vody s nízkym až veľmi nízkym pH (< 1 - 4,5) sa tvoria lokálne
v banskej oblasti, ale môžu mať dlhodobý negatívny vplyv na širšie okolie. Poznatky
o podmienkach ich vzniku a množstve vody sú dôležité z hľadiska rekultivačných a iných
nápravných opatrení pre územia s banskými odpadmi, alebo prognózovania a overovania
rizika horninových komplexov so sulfidmi vo využívanom území, potenciálnej kontaminácii
vodných zdrojov a s tým súvisiaceho zdravotného rizika. Základným princípom
rekultivačných techník je účinne prerušenie priameho kontaktu minerálnych materiálov
s nestabilnými sulfidmi s atmosférickým kyslíkom a zastavenie ďalších oxidačných procesov,
najmä mikrobiálnych.
Klúčové slová: acidifikácia; kontaminácia vody; mobilizácia kovov; rekultivácia
Úvod
Ťažba uhlia a rudných surovín a s tým spojená produkcia odpadov z úpravy
nerastných surovín, najmä sulfidických rúd, potenciálne zvyšuje možnosť tvorby vôd s veľmi
nízkym pH, ktoré sú schopné vylúhovať prvky pevne viazané v štruktúre minerálov.
Výsledkom je, že drenážne vody obsahujú vysoké koncentrácie rozpusteného železa, síry,
ťažkých kovov a iných prvkov, ktoré pochádzajú z minerálov ťaženej rudy, ale aj z
horninotvorných minerálov, ktoré sú súčasťou ložísk alebo vystupujú v jeho okolí.
Z horninového prostredia sa tak mobilizujú prvky, ktoré sú v podmienkach prirodzeného
zvetrávania hornín obvykle stabilné. Kyslé banské drenážne (Acid Mine Drainage – AMD)
alebo aj horninové (Acid Rock Drainage - ARD) vody môžu tak predstavovať kritickú príčinu
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resp. nebezpečný zdroj znečistenia povrchových a podzemných vôd lokálneho, ale aj
regionálneho charakteru. Rozsah tvorby AMD závisí od genetického typu rudy, veľkosti
ložiskového telesa, spôsobu ťažby a úpravy, ako aj vlastností okolitého horninového
prostredia a mnohých ďalších geologicky podmienených vlastností prostredia, vrátane
hydrogeologických a geomorfologických, ako aj od spôsobu využívania územia (Blowes et al.
1994, Younger et al. 2002, Lintnerová 2002). Tvorba kyslých banských vôd je najčastejšie
opisovaná z ložísk s vysokým obsahom pyritu, a to nielen z rudných ložísk. Pyrit je častou a
hmotnostne významne zastúpenou zložkou sulfidických ložísk, ktoré sa nachádzajú
v silikátovom horninovom prostredí s nízkou neutralizačnou účinnosťou. Sulfidická síra pyritu
(FeS2 a iných sulfidoch Fe) sa pomerne ľahko oxiduje vzdušným kyslíkom v prítomnosti vody
a tvorí kyselinu sírovú, ktorá okysľuje prítomné a prenikajúce vody. Pretekanie a migrácia
vôd v horninovom prostredí môže byť výrazne ovplyvnená ťažbou surovín. Proces oxidácie
pyritu urýchľuje špecifická mikrobiálne katalyzovaná oxidácia Fe2+ na Fe3+ baktériami
Thiobacillus (Acidobacillus) ferrooxidans. Rýchla tvorba nového oxidačného činidla (Fe3+)
zásadne urýchľuje tvorbu kyslých vôd z pyritu.
Konečné zloženie vôd vytekajúcich z (ťažených, opustených) ložísk nerastných surovín
sa odvíja najmä od celkového objemu vznikajúcej AMD a jej vlastností (pH, koncentrácia
kovov) a od priebehu prirodzeného riedenia a neutralizácie AMD v prostredí. Ak karbonáty
Ca a Mg (vápence a dolomity) sú prítomné na ložisku alebo v okolí, vzniknuté AMD sú často
účinne neutralizované a AMD riziko sa neprejaví. Poznatky o zložení AMD sú veľmi dôležité
pre zavedenia účinných preventívnych opatrení počas ťažby a po jej ukončení. Keďže
ložiskové prostredie je v podstate geochemicky anomálne geologické prostredie (t. j. výrazne
obohatené o niektoré zložky v porovnaní s neložiskovým), riešenie preventívnych
a nápravných opatrení nie je jednoduché. Aj počas ťažby sa môžu meniť podmienky, a preto
sa musí monitorovať množstvo vody a ich kvalita. Hoci je možné vychádzať z podrobných
poznatkov o ložisku a potenciálnych rizikách získaných z prieskumných a ťažobných prác,
hodnotenie environmentálnych dopadov banských odpadov uložených na povrchu je
nevyhnutné experimentálne overovať. Predstava o zložení a rizikách minerálneho odpadu
indikuje ich hodnotu aj ako suroviny a jej potenciálneho ekonomického využitia, vrátane jej
využitia pri rekultivácii územia po ťažbe. V súčasnosti významným nástrojom hodnotenia rizík
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a ich riešení sú aktuálne európske a slovenské legislatívne normy a odporúčané rekultivačné
technológie (Frankovská et al. 2010).

Študované opustené banské územia
Výskum tvorby kyslých banských vôd bol robený na území Slovenska, vrátane
bratislavského kraja. Typickým príkladom ložiska s vysokým rizikom tvorby AMD je opustené
ložisko Smolník v oblasti Slovenského Rudohoria a ložisko Pezinok v oblasti Malých Karpát,
ktoré

sa

nachádzajú

vo

vulkano-sedimentárnych

horninách

paleozoického

veku

a majú vysoký obsah pyritu. Hoci ide o porovnateľný typ ložiska, výraznejší negatívny dopad
na prostredie, najmä na zloženie povrchových vôd, má ložisko Smolník, ktoré je väčšie a bolo
dlhodobo intenzívne ťažené. Ťažba bola ukončená až v roku 1994 (Lintnerová et al. 2010).
Krátko po ukončení ťažby silne kyslá a mineralizovaná voda (pH < 4, vysoký obsah Fe,
síranov, Cu, Mg, Al, celkový obsah rozpustených látok bol v rozsahu 17 - 47 g.l-1) vznikajúca
a presakujúca z opustenej a už zaplavenej bani bola príčinou celkového poškodenia povodia
potoka Smolník. Hoci sa situácia relatívne zlepšila a stabilizovala (pH 3,9 - 4,5, cca 5 g.l-1
rozpustených látok), aj v súčasnosti AMD vytekajúca z bane predstavuje trvalý zdroj
kontaminácie potoka a jej okolia. Okrem toho v jeho okolí sa nachádzajú rôzne odpady, ktoré
tiež produkujú AMD. Celkovú situáciu zlepšila najmä kanalizácia povrchových vôd, ktorá
znížila prienik vôd do banských háld a iných odpadov.
Hlavná ťažba v oblasti Malých Karpát sa sústredila na ložiská Sb rúd, kde oxidácia
sulfidov tiež prispieva k mobilizácii Fe, Sb, As a iných prvkov v podzemných vodách osobitná
pozornosť sa venovala výskumu novoutvorených minerálov uvedených prvkov a modelovo
sa riešili možnosti čistenia podzemných vôd (Lalinská-Voleková et al. 2011).
Oxidácia pyritu, ako príčina vzniku AMD, sa zistila v oblasti Banskej Štiavnici, a to na
špecifickom ložisku kremencov na lokalite Šobov (Šucha et al. 1996). Pyrit sa nachádza
v relatívne veľkom množstve v ílovom obale ložiska, ktorý nebol využívaný ako surovina a bol
nahromadený ako banský odpad na halde. Meteorické vody a vzdušný kyslík spolu
s baktériami spôsobili oxidáciu pyritu a tvorbu AMD s pH 2 a relatívne vysokým obsahom
rozpustených látok. Špecifickým znakom kyslej vody z nerudného banského odpadu je
vysoký obsah Fe, sulfátov a najmä Al, ktorý sa vylúhuje zo silikátov pri pH nižšom ako 4,5 a
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ako trojmocný katión hydrolyticky štiepi vodu, čím sa zvyšuje celkové množstvo voľných
protónov. AMD z banskej haldy prenikali aj do pôd a spôsobili ich degradáciu (Dubíková et al.
2002). V tejto lokalite sú vznikajúce AMD pod haldou povrchovými kanálmi sústredené
do nádrže a odvádzané do podzemia. Bol tu testovaný aj pasívny systém čistenia vôd (Šottník
a Šucha 2001, Lintnerová et al. 2010).
Osobitná pozornosť bola venovaná oxyhydroxidov Fe, ktoré sa tvoria z banskej vody
a viažu významné množstvá rozpustených prvkov, najmä kovov, ale aj As, Sb a síranov.
Proces ich tvorby je významný, pretože počas neho dochádza vlastne k zachytávaniu
potenciálne toxických kovov v pevnej fáze a k zlepšeniu vlastností vôd. Ide o proces typický
pre banské oblasti, kde tvorba okrovo sfarbených zrazenín Fe indikuje prítok banskej vody na
povrch. Poznatky o tomto procese na jednotlivých lokalitách sa dajú využiť pri čistení AMD a
rekultiváciách území, osobitne banských odkalísk (Lintnerová 2002, Lintnerová et al. 2010).

Výsledky a diskusia
Metodika hodnotenia environmentálneho rizika banských oblastí
Základom hodnotenia environmentálneho rizika banských území je voľba správnej
metodiky. Metodika hodnotenia môže byť preberaná z legislatívnych (záväzných) noriem, čo
je dôležité pre jednotné hodnotenie a porovnávanie rizika rôznych ložísk. Avšak odlišnosti
banských území si vyžadovali doplnenie poznatkov, ktoré je potrebné získať výskumom tak,
aby sa dalo odpovedať na základné otázky: Aké vážne sú environmentálne riziká špecifického
regiónu? Aký rozsah a trvanie má/bude mať poškodenia banskou činnosťou (vzhľadom na
existujúce geologické podmienky)? Aké nápravné opatrenie bude možné (reálne efektívne,
ekonomicky) uskutočniť? Výsledkom výskumu je tak aj optimalizácia metód hodnotenia
rizika, čo môžeme nasledovne sumarizovať.
Proces hodnotenia je potrebné oprieť o správny, teda vhodný a dostačujúci, odber
vzoriek zo zvolených materiálov a vzhľadom k cieľom, ktoré sa majú dosiahnuť. Osobitnú
pozornosť treba venovať novoutvoreným minerálnym fázam z vôd alebo horninových
roztokov, ktoré indikujú znečistenie a procesy, ktoré v minerálnych odpadoch práve
prebiehajú. Preto je vhodné odoberať vzorky suspenzií, sedimentov tokov a akumulačných
nádrží. Zásadné informácie potom môže priniesť aj kombinácia odberov analýz vody a
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pevných (minerálnych) fáz z rovnakého miesta odberu. Chemickú analýzu povrchových
a podzemných vôd z poškodených a z nepoškodených (pôvodných) území je potom možné
vyhodnotiť aj z hľadiska tvorby a pretrvávania rizikových javov a prognózovania vývoja, a to
aj s ohľadom na prirodzenú čistiacu schopnosť horninového prostredia v území.
Pri hodnotení rizík banského regiónu s tvorbou nebezpečných vôd typu AMD (ARD) je
potrebné vybrať parametre (pH, vodivosť, obsah rozpustených látok) aj v závislosti od
meniacich sa podmienok (sezónnych klimatických, prevádzkových – aktívne, opustené bane
a pod.) a mali by sa vzťahovať k celkovému objemu generovaných vôd (odtok vôd).
Obdobne, pri hodnotení pevných odpadov by sa mal kvantifikovať objem odpadov alebo
objem aktívnej látky (sulfidov) v celom alebo v „strategicky významnom“ objeme odpadu.
Je mimoriadne významné voliť metodiku, ale aj interpretáciu výsledkov, ktorá
umožňuje rozpoznať podiel „antropogénneho“ znečistenia od geochemicky anomálneho
prostredia (geologicky podmienené zvýšenie koncentrácie kovov na ložisku) a chemicky
definovať formy a objemy mobilizovateľných častí potenciálne toxických prvkov v danom
prostredí, najmä vo vodách a v pôdach. Možnosť a mieru mobilizácie prvkov zo vznikajúcich
pevných minerálnych fáz (suspenzie, zrazeniny), alebo z materiálov v kontakte s banskými
vodami (pôdy, substráty, sedimenty) sledujeme postupným lúhovaním potenciálnych
toxických prvkov v niekoľkých krokoch po sebe. Tento sekvenčný postup je možné účelovo
prispôsobovať, ale najčastejšie sa sledujú frakcie rozpustné vo vode, frakcie uvoľňované
v dôsledku substitúcie a desorpcie silnejším katiónom, v dôsledku rozpúšťania v zriedenej
kyseline, alebo rozpúšťania v dôsledku redukčných, alebo oxidačných reakcií v prostredí
(Bacon a Davidson 2008). Interpretácia získaných výsledkov z frakčnej (sekvenčnej) analýzy
prvkov nie je jednoznačná a preto je potrebné pri špecifikácii „mobilizovateľných“ podielov
v zložitých prírodných systémoch vychádzať z mineralogickej analýzy substrátov a odpadov.
Najčastejšie sú to analýzy založené na mikroskopickom výskume pevných fáz a rtg-difrakčnej
analýzy. Novoutvorené minerálne fázy si však vyžadujú osobitnú prípravu preparátov
na výskum a nutnosť kombinovať viaceré metodiky mineralogickej a chemickej analýzy.
Principiálne a ekonomicky nemôže byť efektívne a z dlhodobého hľadiska žiaduce a
ani udržateľné, zlepšovať geochemické parametre banského územia nad rámec pôvodného
geologického prostredia, vrátane kvality povrchových vôd. Banské územia majú špecifiká,
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ktoré by sa mali zodpovedne zvážiť, ako z hľadiska (ďalšieho) využívania územia a jeho
zdrojov, tak aj pri následnom hodnotení ekologických podmienok, alebo environmentálneho
zdravia obyvateľstva a iných, napríklad štatistických a GIS hodnotení.
Preventívne a rekultivačné techniky a ich použitie pre banské územie
Vzhľadom na základné procesy, ktoré riadia vznik kyslých banských vôd,
a uvoľňovania (mobilizácie) kovov a iných potenciálne toxických prvkov (látok) z banských
odpadov je možné sumarizovať nasledujúce princípy preventívnych a nápravných metód
využiteľných pri likvidácii týchto nebezpečných vôd (Blowes et al. 1994, Lintnerová 2002,
Lintnerová et al. 2010). Zásadne je možné pripraviť opatrenia, ktoré povedú k:
- zmene chemických vlastností odpadu pred jeho uložením na trvalé úložisko
(odstránene pyritu, pridanie neutralizačných látok);
- zabráneniu transportu alebo prenikaniu vzdušného kyslíka a vody do odpadu so
sulfidmi;
- zabezpečeniu čistenia a ďalších ošetrení vzniknutej kyslej banskej vody.
Vzhľadom na interakciu AMD s miestom, kde sa majú uskutočniť preventívne
a nápravné opatrenia je možné vlastné metodiky rozdeliť na 4 skupiny:
1. Ošetrenie odpadu, ktorý má chemicky nestále vlastnosti alebo obsahuje nestále látky
(vrátane technologických), alebo zmeniť fyzikálne vlastnosti odpadu s cieľom znížiť
transport vzdušného kyslíka do haldy odpadu.
2. Zaplavenie odpadu vodou t. j. vytvorenie stabilnej vrstvy vody na povrchu odpadu,
ktorá bude slúžiť ako ochranná bariéra voči prenikaniu vzdušného kyslíka do odpadu.
3. Vytvorenie suchého prekrytia na odpade s cieľom zabrániť prenikaniu vzdušného
kyslíka a meteorickej vody do uloženého odpadu.
4. Ošetrenie alebo vyčistenie AMD (ARD) vytekajúcich z banských odpadov tak, aby sa
zvýšilo pH a znížila koncentrácia rozpustených kovov, ktoré sa môžu dostávať
do povrchových vôd.
Reaktívna povrchová plocha, koncentrácia oxidantu a mikrobiálna aktivita sú kľúčové
parametre na určenie rýchlosti oxidácie minerálov. Zabrzdenie reakcie je možné chemickou
a mikrobiologickou cestou. Stratégia chemickej inhibícii sa zameriava na pridanie látok, ktoré
blokujú reaktívny povrch tvorbou zrazenín na povrchu, čím sa zabráni prístup oxidantu
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a uvoľnenie produktov reakcie. Mikrobiálna stratégia je založená na pridaní baktericídov,
ktoré znížia aktivitu oxidačných baktérií, a tak znížia rýchlosť reakcie (Younger et al. 2002).
Pri praktickej aplikácii obidvoch stratégií sa stretávame s mnohými problémami. Najčastejšie
je problematické vlastné dodanie efektívneho inhibítora do aktívneho systému, kde prebieha
oxidácia a jeho udržanie sa v otvorenom, hydrologickom systéme. Inhibítor by sa mal použiť
ako pevná látka a mal by sa pomaly uvoľňovať do prostredia. Napriek tomu, že efektívne
látky – chemické alebo baktericídne – sú dostupné a princíp zastavenia oxidácie je jasný,
vo väčšom rozsahu neboli použité.
Najčastejšie sa používa suché a mokré prekrytie odpadov so sulfidmi. Pri suchom
prekrytí sa využívajú rôzne materiály (kompost, organický odpad, ílová vrstva a pod.), ktoré
majú zabrániť oxidácii aktívnych sulfidov. Testuje sa, ako zabrániť difúzii kyslíka do odpadov
a sleduje sa dlhodobá efektívnosť takéhoto systému. Prísun kyslíka rozpusteného
v infiltrujúcej dažďovej vode k povrchu pyritových zŕn je vo väčšine prípadov zanedbateľný.
Systém vrstiev musí tiež zabezpečiť odvodnenie odpadu, čo je dôležité najmä z hľadiska jeho
dlhodobej statickej stability. Pri mokrom prekrytí – pri uložení banských odpadov so sulfidmi
pod hladinu vody sa kontroluje najmä hydraulická tesnosť systému (Younger et al. 2002).
Biotické a abiotické stratégie čistenia kyslých banských vôd vytekajúcich na povrch
z baní alebo banských odpadov sú realizované často spoločne, najmä v tzv. pasívnych
systémoch budovaných v blízkosti baní (in situ). Už dávnejšie bola overovaná možnosť využiť
mikroorganizmy na redukciu sulfátov na sulfidy za vzniku zrazenín sulfidov kovov
a súčasného spotrebovania protónov. Tieto systémy môžu fungovať ako rôzne konštrukčne
riešené (wetland, priepustné steny) pasívne čistiarne banských vôd (Younger et al. 2002,
Šottník a Šucha 2001). Základnou výhodou pasívnych systémov je, že neprodukujú ďalší
odpad. Pri aktívnej neutralizácii AMD vápnom vznikajú kaly rôzne rozpustných sulfátov
a oxyhydroxidov Fe, ktoré je potrebné ukladať ako nebezpečné odpady na odkaliská.
Nevýhodou pasívnych systémov je ich vysoká náročnosť na umiestnenie (často na veľkej
ploche), na vhodné nastavenie režimu pretekania banskej vody a na overenie priebehu a
rýchlosti „čistiacich“ reakcií, najmä ak dochádza k produkcii nerovnakého objemu banskej
vody alebo banskej vody rôznej kvality.
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Záver
Výskum v opustených banských oblastiach Slovenska, vrátane bratislavského kraja,
jednoznačne potvrdil vysoké environmentálne riziká tvorby kyslých banských vôd, ktoré sa
prejavujú najmä poškodzovaním povrchových vôd a sladkovodných ekosystémov, ako aj
mobilizáciou potenciálne toxických prvkov (ťažkých kovov) z banských odpadov do vôd
a následne do pôd a rastlín.
Vzhľadom na komplikované geologicko-ložiskové podmienky, osobitne v rudných
banských oblastiach s obsahom nestabilných minerálov – sulfidov, je žiaduce jednoznačne
identifikovať a kvantitatívne odhadnúť mieru antropogénneho znečistenia (vyvolaného
banskou činnosťou) od geochemicky anomálneho prostredia ložiska (od tzv. „geogénneho“
znečistenia) a definovať mobilizovateľné formy a objemy potenciálne toxických prvkov
v danom prostredí, najmä vo vodách a v pôdach. Tento postup je potrebný najmä, ak by sa
získané údaje mali použiť pre environmentálno – medicínske interpretácie, alebo hodnotenie
dopadov na zdravie obyvateľstva. K tomuto cieľu by mali byť vypracované nové postupy
a metodiky. Doposiaľ v banských regiónoch Slovenska neboli reálne využité pasívne systémy
na čistenie banských vôd (vrátane AMD), hoci ich dobrá účinnosť bola overená pilotnými
projektmi.
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Príklad výskumu abiotických faktorov zdravia triaxiálnym prístrojom
Matej Lúchava, Renáta Adamcová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie,
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4, luchava@fns.uniba.sk

Abstract
Noise caused by road traffic in urban areas has negative effects on health and life quality of
the residents. A new noise barrier along the highway D2 Bratislava - Lamač should minimize
the negative impact. Foundation even of such a subtile structure should be properly
designed to avoid any injuries or death resulting from stability loss of the wall. Therefore,
soil samples from the foundation subgrade were subjected to compressibility tests.
Observation of the time-dependend deformation/consolidation during loading is needed for
the calculation of the consolidation coefficient cv [m2.s-1]. In this study, both methods,
square-root and logarithmic, were applied for cv calculation. In the logarithmic method,
deformation s is a function of log t, i.e. s = f(log t), while s = f(t2) in the square-root method, t
is the time measured in minutes. The logarithmic method of the consolidation curve
construction proved to be efficient in increasing the accuracy of consolidation tests: this
curve makes the moment of reaching sufficient consolidation well visible. That knowledge
can be used to avoid insufficient consolidation and can be applied also during the
consolidation of soil samples for testing their shear strength. Parameters of the shear
strength are necessary in the calculation of stability of both natural and man-made slopes.
Slope mass movements called landslides are the most frequent geological hazard in Slovakia.
They do neither avoid the hilly Slovak capitol Bratislava. At Žižkova Street, a landslide
disturbed the only road to a 52-flat house and made it inaccessible by car for several
months, whereby a lot of old and immobile people are living there. Its remediation is going
slowly to the end. Eventhough the costs were considerable, there were no fatalities. But, the
risk to lives and health would be much higher if the masses slided to the very frequented
road in rush hours. There are other potential or active landslide sites at the foot of the Small
Carpathians in Bratislava and suburbs, which makes the landslide research important also
there. A triaxial apparatus/system purchased for the project “University Scientific Park“ will
enable stability studies under triaxial loading similar to real “in-situ“ conditions. It allows
measurements of the pore pressure which is depending on the soil saturation and can have
a crucial role as slope instability factor. Several types of shear tests (under different
conditions of consolidation, drainage and the pore pressure measurement) are possible with
the same laboratory equipment. An additional consolidation chamber allows also testing of
the soil compressibility. Summarizing, this triaxial system represents a significant step
towards a modern applied research of abiotic factors of health and life quality.
Key words: consolidation; landslide; noise barrier; triaxial apparatus
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Úvod
Na základe podrobného inžinierskogeologického prieskumu bolo projektované
zakladanie protihlukovej steny v Lamači na diaľnici D2 – Bratislava v jemnozrnných zeminách.
Zeminy boli podrobené viacerým laboratórnym skúškam, pričom o vhodnosti zemín
v základovej škáre rozhoduje najmä únosnosť posudzovaná na základe skúšky stlačiteľnosti
v oedometri. Táto skúška je jednou zo základných skúšok mechaniky zemín a jej podstatou je
meranie jednoosovej deformácie vzorky zeminy v závislosti od pôsobiaceho zvislého napätia,
pričom sa meranie deformácie môže sledovať aj v závislosti od času (Hruštinec et al. 2012).
Výstupmi sú oedometrický modul, modul deformácie, oedometrický modul pružnosti
a koeficient konsolidácie, ktorý umožňuje aj výpočet koeficienta filtrácie (t. j. hydraulickej
vodivosti). Na reálnych výsledkoch zo skúšok stlačiteľnosti vyššie spomínaných zemín
v príspevku poukážeme na to, akú dôležitú úlohu pri týchto skúškach zohráva práve čas a ako
je možné zistiť, že zemina nie je ešte úplne skonsolidovaná. Tento poznatok je možné
aplikovať aj pri konsolidácii vzoriek zemín pre skúšky šmykovej pevnosti, ktorých výsledky
vstupujú do výpočtov stability svahov. Zosuvy patria k najčastejším geohazardom
na Slovensku a nevyhýbajú sa ani Bratislave s jej členitým reliéfom na úpätí Malých Karpát.
Na Žižkovej ulici sa dokončuje sanácia zosuvu, ktorý v roku 2014 na niekoľko mesiacov
odrezal od sveta 52 rodín jednej výškovej obytnej budovy, keď vážne poškodil jedinú
prístupovú cestu pre cestné vozidlá (obr. 1).

Obr. 1. Pohľad na poškodenú cestnú komunikáciu po zosuve (Žižkova ulica v Bratislave, jeseň 2015)

Ohrozená bola aj možnosť poskytnutia záchrannej zdravotnej služby či požiarneho zásahu.
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Táto situácia bola o to nebezpečnejšia, že v dome bývajú prevažne starí a invalidní
dôchodcovia. Zosuvných lokalít (potenciálnych i aktívnych) je na úpätí Malých Karpát viac,
preto má ďalší výskum v tejto oblasti význam aj pre Bratislavu.

Materiál a metódy
Na skúšky stlačiteľnosti boli k dispozícii 3 neporušené vzorky zeminy odobraté
objednávateľom do odberných valcov. Ide o kvartérne sedimenty z územia tzv. Lamačskej
depresie. Z inžinierskogeologického hľadiska ide o rajón deluviálnych sedimentov a rajón
nížinných tokov, viac v tab. 1. Ďalšie stanovené charakteristiky sú v tab. 2 (Polák et al. 2015).

Tab. 1. Základná charakteristika odobratých vzoriek
Vrt

Označenie vzorky

JV-6

JV-6/N/3

Hĺbka odberu
[m]
1,0

JV-16

JV-16/N/2

0,5

JV-23

JV23/N/1

1,0

Vizuálny litologický opis a predbežné pomenovanie
Íl piesčitý, tmavohnedej farby, vlhký, tuhej konzistencie
Íl piesčitý s prímesou poloopracovaných valúnov do priemeru
20mm, svetlohnedej až hrdzavej farby, tuhej konzistencie
Íl piesčitý s prímesou poloopracovaných valúnov do priemeru
30mm, svetlohnedej až sivej farby, tuhej konzistencie

Tab. 2. Vybrané fyzikálne parametre študovaných zemín
Zatriedenie podľa STN 72 1001:
2010
Vrt

Vlhkosť
wn
[%]

Medza
tekutosti
wL [%]

Medza
plasticity
wp [%]

Objemová
hmotnosť
[g.cm-3]

Konzistencia
zeminy

F4

Opravený
názov
zeminy
Íl piesčitý

S4

Piesok siltovitý

SM

S4

Piesok siltovitý

SM

Trieda
JV-6

18,13

36,79

19,89

2,09

JV-16

9,97

36,05

24,83

1,74

JV-23

17,47

22,84

18,03

2,07

pevná
veľmi pevná
až tvrdá
pevná

Symbol
CS

Skúšky stlačiteľnosti boli vykonané podľa STN 72 1027 (1984) na neporušených
valcových vzorkách v oedometrických krúžkoch o priemere 5 mm s výškou 2 mm, osadených
do oedometrickej komory medzi filtračné doštičky umožňujúce obojstranné zaliatie vodou.
Zhora je na zeminu piestom vyvíjaný zvislý tlak pomocou pákového prevodu so závažiami.
Použitý bol oedometer firmy Tecnotest Modena. Deformácia zeminy bola snímaná
elektrickým meradlom s výsuvným potenciometrickým čidlom a automaticky
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zaznamenávaná počítačom. Pred začatím skúšky stlačiteľnosti boli vzorky rekonsolidované
napätím 6,4 kPa (približne zodpovedá napätiu „in situ“) vo viacerých zaťažovacích
a odľahčovacích stupňoch dovtedy, kým rozdiel dvoch porovnávaných hodnôt stlačenia
nebol menší ako 0,3 % počiatočnej výšky vzorky. Navrhovaná drevená protihluková stena
Lamač s rozmermi 6 × 1 m bude pôsobiť na základovú škáru hmotnosťou 10 000 kg, čo
predstavuje napätie 16,66 kPa, zohľadnené aj pri stanovení priťažovacích stupňov
po ukončení rekonsolidácie: I. priťaženie 19,13 kPa; II. priťaženie 38,26 kPa; III. priťaženie
70,15 kPa. Počas každého zaťaženia bol zaznamenávaný časový priebeh stlačenia
(deformácie) vzorky. Napätie bolo zvyšované po „ustálení deformácie“ od pôsobiaceho
napätia. Deformácia bola v súlade s STN považovaná za ustálenú vtedy, ak rozdiel deformácii
medzi dvoma 30 minútovými intervalmi nebol väčší ako 1 %. Po ukončení III. priťaženia boli
vzorky postupne odľahčené v dvoch odľahčovacích stupňoch (I. odľahčenie 19,13 kPa
a II. odľahčenie 6,4 kPa). Na konci skúšky bola stanovená finálna vlhkosť zeminy.
Z nameraných hodnôt boli vykreslené deformačné krivky a vypočítané deformačné
charakteristiky - oedometrický modul deformácie Eoed [kPa] a oedometrický modul pružnosti
Ee [kPa] s použitím uvedených vzťahov:

Eoed = ∆σ/∆ε [kPa]

[I.]

Ee = ∆σ/∆εpr [kPa]

[II.]

kde Δ je rozdiel napätí medzi dvomi zaťažovacími (odľahčovacími) stupňami [kPa], Δε je
rozdiel celkových pomerných deformácií pri týchto dvoch zaťažovacích stupňoch, Δεpr je
rozdiel pružných pomerných deformácií pri dvoch odľahčovacích stupňoch.
Súčiniteľ konsolidácie zeminy cv [m2.s-1] bol stanovený odmocninovou metódou
z vykreslenej konsolidačnej krivky v grafe, kde sa na metrickú os x vynáša druhá odmocnina
času [√min] a na os y deformácia/zatlačenie [mm]. Nasleduje výpočet podľa vzorca:

cv = 0,848 h902/t90 [m2.s-1]
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kde h90 je polovica výšky vzorky v oedometri pri 90 % primárnej konsolidácii [m], t90 je čas
zodpovedajúci 90 %-nej primárnej konsolidácii vzorky [s], pričom h90 a t90 sa z uvedenej
krivky určia grafickým riešením. Ďalšou možnosťou stanovenia súčiniteľa konsolidácie cv je
logaritmická metóda, ktorá je definovaná závislosťou stlačenia od logaritmu času.
Pomocou hodnoty cv môžeme pre zeminy stanoviť súčiniteľ filtrácie k [m.s-1]
(Hyánková et al. 1985):
[IV.]

k = cv (γv/Eoed) [m.s-1]

kde cv je súčiniteľ konsolidácie zeminy [m2.s-1], γv je merná hmotnosť vody [kg.m-3] a Eoed
oedometrický modul deformácie [kPa].

Výsledky a diskusia
Výsledky skúšok sú uvedené v tab. 3. Celkovo boli vykonané 3 skúšky stlačiteľnosti.
Na vzorke JV-23/N/1 bol stanovený súčiniteľ konsolidácie zeminy cv. Vzorka JV-16/N/2
deklarovaná objednávateľom skúšok ako “neporušená” sa už pri vyberaní z odberného valca
rozpadala a cca 30 % objemu oedometrického krúžku muselo byť doplnených dosypaním
a miernym utlačením. Výsledok skúšky tomuto stavu zodpovedal – hodnota pri prvom
zaťažovacom stupni nebola celkom reprezentatívna, preto nie je uvedená. Málo súdržný
siltovitý piesok znemožnil prípravu neporušenej vzorky na zopakovanie skúšky.

Tab. 3. Stanovené deformačné parametre zemín
Označenie
vzorky
JV-6/N/3

JV-16/N/2

JV-23/N/1

Priťažovací/
odľahčovací
stupeň
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.

Modul deformácie
Eoed [kPa]
1 552
1 607
2 702
814
935
2 053
2 332
3 096

Oedometrický Modul
pružnosti Ee [kPa]
12 755
2 708
11 091
9 792
30 011
7 488
-

Súčiniteľ konsolidácie
cv [m2.s-1]
0,00232
0,00237
0,002805

Časový priebeh konsolidácie vzorky z prieskumného diela JV-23 je zobrazený na obr. 2
až 4. Je vidieť, že čiara konsolidácie ešte nie je ustálená ani po uplynutí 24 hodín, ale
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klesá, stanovenie parametrov h90 a t90 je preto problematické. Zodpovedá tomu aj vypočítaný
nízky koeficient filtrácie k = 1.10-5 – 9.10-6 m.s-1 s hodnotou typickou skôr pre hliny ako pre
piesky.

Obr. 2. Grafické znázornenie časového priebehu konsolidácie pre I. zaťažovací stupeň, odmocninová metóda.

Obr. 3. Grafické znázornenie časového priebehu konsolidácie pre II. zaťažovací stupeň, odmocninová
metóda.
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Obr. 4. Grafické znázornenie časového priebehu konsolidácie pre III. zaťažovací stupeň, odmocninová
metóda.

Ešte zreteľnejšie sa to ukázalo pri snahe vypočítať cv logaritmickou metódou, teda
vynesením deformácie s = f(log t) (obr. 5). Pri správne vykonanej konsolidácii by časová
závislosť logaritmu stlačenia mala vytvoriť krivku v tvare obráteného písmena S, kde dolná
časť prechádza do rovnobežky s osou x. Namerané deformačné krivky však majú
jednoznačne klesajúcu tendenciu aj na konci skúšky a neohýbajú sa paralelne s osou x, preto
nie je možné zistiť bod t50 (čas 50 %-nej konsolidácie) a následne vypočítať cv. Logaritmická
metóda bola nepoužiteľná.

Obr. 5. Grafické znázornenie časového priebehu konsolidácie logaritmickou metódou

Táto skúsenosť sa však dá využiť na vylepšenie zaužívaného postupu skúšky,
pri ktorom Hruštinec et al. (2012) odporúčajú predposledný záznamom po 16 h a posledný
po 24 h. V prezentovanom prípade ale ani 24 hodín nestačilo na úplnú konsolidáciu, hoci
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rozdiel medzi dvomi odčítaniami deformácie bol pod limitom 1 %. Ak by sa už počas
konsolidácie (a nie až po skončení skúšky) vynášal aj logaritmus zatlačenia, krivka by jasne
ukázala, či sa už ohýba, a teda či sa deformácia ustaľuje, alebo treba nechať pôsobiť napätie
aj dlhšie ako 24 hodín. Je to úplne jednoduchá metóda, ale s obrovským efektom a môže
priniesť výrazné spresnenie všetkých výsledkov skúšky stlačiteľnosti rovnako, ako v prípade
šmykových skúšok.
Všeobecne sa očakáva pomalá konsolidácia v jemnozrnných zeminách, nie v pieskoch
ako v tomto prípade. Predpokladáme, že prítomnosť siltovitej zložky výrazne znižuje
priepustnosť, čím sa predlžuje doba konsolidácie. To naznačuje, že navrhované priebežné
grafické vynášanie stlačenia/deformácie logaritmickou metódou je vhodné použiť aj pri
skúškach hrubozrnných zemín, nielen ílov a siltov.
Konsolidácia zohráva dôležitú fázu aj pri šmykových skúškach, ktorých výsledky
vstupujú do výpočtov stability svahov. Nedávny prípad zosuvu z dňa 29. 9. 2014 na Žižkovej
ulici (obr. 6) je jasným dôkazom, že v Bratislave a okolí sa môže vyskytnúť takýto prípad
geohazardu. Našťastie si tento zosuv nevyžiadal žiadne obete ani zranených, iné by to
pravdepodobne bolo v prípade zhustenej premávky v ranných alebo podvečerných hodinách.
Na samotnej cestnej komunikácii vznikli značné materiálne škody a musela byť odstavená
premávka v oboch pruhoch.

Obr. 6. Zosunutý svah na Žižkovej ulici

Na základe týchto skutočností má ďalší výskum v oblasti stability svahov a s nimi
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súvisiacich šmykových parametrov veľký význam. Jedným z najlepších a najpoužívanejších
laboratórnych prístrojov slúžiacich na tento druh výskumu je triaxiálny prístroj. Triaxiálna
skúška je vhodná pre všetky typy jemnozrnných zemín a jej výhodou je možnosť
namodelovania napätosti, ktorá na zeminu bude pôsobiť. Na rozdiel od krabicového
šmykového prístroja v triaxiálnej komore pôsobí trojrozmerný stav napätosti ako v reálnych
podmienkach a šmyková plocha nie je predurčená. Ďalšou výhodou je možnosť merania
veľkosti vznikajúcich pórových tlakov pri zaťažení, ktoré závisia od stupňa nasýtenia zemín a
môžu byť rozhodujúcim faktorom porušenia stability svahu (Panulinová 2010).

Záver
Správne určenie dĺžky doby konsolidácie zemín, či už jemnozrnných alebo
hrubozrnných, sa ukázalo ako veľmi opodstatnené. Z výsledkov vyplýva, že časový priebeh
konsolidácie bol v hrubozrnných zeminách podstatne dlhší, ako uvádza norma STN 72 1027
(1984), čo sa prejavilo aj na správnosti výsledkov. Pri dostatočnej konsolidácii by bola
pravdepodobne celková deformácia o niečo vyššia a tým pádom o niečo nižší modul
deformácie, než je uvedený v tab. 3. Priebežné vynášanie krivky konsolidácie logaritmickou
metódou by mohlo eliminovať problémy s nedostatočnou konsolidáciou. Táto metóda by sa
mala využívať aj pri konsolidácii skúšobnej vzorky pri skúškach šmykovej pevnosti, kde
taktiež predstavuje dôležitú fázu skúšky a môže mať vplyv na správnosť výsledkov, s ktorými
sa uvažuje pri vyhodnocovaní stability svahov. Na Slovensku je mnoho zosuvných lokalít,
Bratislavu nevynímajúc, a výskumom abiotických faktorov vplývajúcich na stabilitu svahov by
sa mohlo predísť geologickým hazardom ohrozujúcim život alebo majetky. Na takýto druh
výskumu je najvhodnejší triaxiálny prístroj. Umožňuje robiť celú škálu šmykových skúšok
s rozdielnymi podmienkami konsolidácie, drenáže a meraním tlaku vody v póroch zeminy.
Vďaka prídavnému zariadeniu, konsolidačnej komore, umožňuje aj vyššie spomínané skúšky
stlačiteľnosti potrebné pre bezpečné zakladaní stavieb. Predstavuje tak výrazný krok
k modernému aplikovanému výskumu zemín ako abiotických faktorov zdravia.

- 113 -

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave ITMS 26240220086
ENVIRO-MEDICÍNA PRE 21. STOROČIE: APLIKÁCIE PRE INTEGROVANÝ MANAŽMENT KRAJINY

Poďakovanie
Práca bola vypracovaná s čiastočnou podporou projektu VEGA 1/0828/13 a OP
Výskum a vývoj, projekt UVP v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ďakujeme firme GEOPOL PREŠOV, s.r.o.
za umožnenie výskumu.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovoorientovaný projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS
26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Zoznam použitej literatúry
Hruštinec Ľ., Slávik I. (2012) Mechanika zemín - laboratórne cvičenia. STU, Bratislava, p. 135
Hyánková A., Modlitba I., Letko V. (1985) Laboratórny výskum vlastností hornín. Univerzita
Komenského, Bratislava, p. 124
Panulinová

E.,

Šmyková

pevnosť

[Citované:

10.

mája

2015]

<http://people.tuke.sk/eva.kormanikova/PaP2010/MODULY/M3/zg03.pdf>
Polák P., Bednarik M., Solčiansky R., Putiška R., Opočenský J. (2015) IGP - Diaľnica D2
protihluková stena Lamač. (Záverečná správa z podrobného inžinierskogeologického
prieskumu)
STN 72 1027 (1984) Laboratórne stanovenie stlačiteľnosti zemín v oedometri

- 114 -

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave ITMS 26240220086
ENVIRO-MEDICÍNA PRE 21. STOROČIE: APLIKÁCIE PRE INTEGROVANÝ MANAŽMENT KRAJINY

Radon and natural radionuclides. Geological aspects of natural risk
in integrated landscape management
Andrej Mojzeš1, Roman Pašteka1, Barbara Porubčanová2, Bibiana Brixová1, Petra Hlavňová1,
Igor Murín1
1Comenius

University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Applied and
Environmental Geophysics, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, SK-84215 Bratislava, Slovak
Republic; mojzes@fns.uniba.sk
2Slovak Academy of Sciences, Geophysical Institute, Dúbravská cesta 9, SK-84528 Bratislava,
Slovak Republic

Abstract
Ionizing radiation is a phenomenon that makes part of the life on Earth and brings
considerable social benefits as well as possible harmful effects on the human health. The
protection against it represents a complex problematic focused mainly on the observation
and the assessment of the radiation load coming from various sources, and also on different
ways of reducing this radiation to the lowest level possible. The whole biosphere is situated
in a sphere of a natural radioactive radiation distributed rather unequally. Many studies
prove the dominant influence of the natural sources of radiation: the inhalation of the decay
products of radon accounts for almost a half of the global average of the radiation load of
population. The main source of radon and other radioactive elements that can be found in
the nature is the geological environment of rocks and soils. Geophysical surveys that are
carried out in order to learn more about the distribution of naturally occurring radioisotopes
in a layer close to the surface have provided up to now data for the whole area of the Slovak
Republic. However, it remains arguable whether these surveys were sufficiently detailed and
thus, whether the results obtained by them are adequate enough to be used in other fields,
especially in that of regional and spatial planning. A potential solution might be provided by
in-depth measurements of concentration of various chemical substances in geological
bedrock, radon in particular, that are already being realized using the method of assessment
of radon risk category on specific building sites. A cooperation between geologists and
radiation hygienists is possible in the field of measuring, assessing and identifying zones of
geological fault zones in built-up areas. Another issue is a progressive establishment of a
database of in-depth radon surveys realized both in geological bedrock and in houses.
Key words: building sites; geological basement; radiation risk; radon risk; tectonic zones
Introduction
Natural radioactivity is produced by extraterrestrial sources (the first type) and by
radioactive elements dispersed in the Earth’s crust (we talk about terrestrial radiation - the
second and the third type). The naturally occurring radionuclides that are present in our
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environment can be divided into three categories according to their origin:
1.

Cosmogenic radionuclides are continually produced by nuclear reactions

during the interaction of the cosmic radiation with stable elements primarily in the outer
atmosphere. Man is exposed to this sort of radiation externally (e.g.

14C, 3H, 7Be, 22Na)

and

the degree of radiation is conditioned by the elevation and the position on the Earth.
2.

Primordial radionuclides came into existence approximately 4.5 billion years

ago during the initial synthesis of the chemical elements that constitute the planets of the
Solar System. Up to the present time, only those with sufficiently long half-life were
preserved (>108 years, e.g. 238U, 235U, 232Th, 40K, 87Rb). A large part of these radionuclides is
already gone or no longer detectable due to their shorter half-life.
3.

Secondary radionuclides come from primordial radionuclides that establish

decay chains. Originally, they were present in four decay chains (uranium-radium chain that
begins with 238U, thorium chain starting with 232Th, uranium-actinium chain starting with 235U
and neptunium chain starting with 237Np). Nowadays, only the first three can be detected in
the nature.

Structure and origin of the radiation load of population
The Fig. 1. presents the contribution of individual natural sources of ionizing radiation
to the overall radiation load of population.
The presence of uranium, thorium and potassium in rocks and soils (generally in a
layer of a few dozens of centimeters in thickness) results in an external radiation by gamma
radionuclides. Adding up all the constituents of the external terrestrial radiation as they are
represented in the diagram above, we obtain a final percentage of 19.6% that originates in
geological (and soil) environment. Internal radiation, i.e. internal exposition that is due to
inhalation of aerosol particles and ingestion of radionuclides in alimentation, is dominated
by the following radionuclides: radon (222Rn), thoron (220Rn), the products of their decay
(isotopes of polonium, lead and bismuth), and the isotope of potassium (40K). Adding up the
individual percentages for each of the components of internal terrestrial radiation, we
obtain the figure of 64.2% (51.4% + 3.0% + 9.8%), that is nearly 2/3 of the whole amount
that has its origin in the geological and soil environment.
In total, the overall proportion of the terrestrial radiation coming from the geological
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environment represents as much as 83.8% (19.6% + 64.2%), which holds the specialists in
the fields of geophysics, geochemistry and geology responsible for providing a detailed and a
very precise description of the distribution of radioactivity in rocks and soils.
The average dose rate of the terrestrial radiation in the world is approximately
0,057 µGy.h-1. Slovakia belongs among the countries with an increased radon risk and its
average dose rate of photon radiation in the natural environment, cosmic radiation included,
amounts to 0,1 µSv.h-1, that is 0,1 µGy.h-1 (0,1.10-6 Gy.h-1). There are certain regions in the
world, however, with extreme dose rates, such as Brazil (50 µGy.h-1), India (2 µGy.h-1) and
Iran (1-10 µGy.h-1) (Cabáneková and Nikodemová 2013).

Fig. 1. The contribution of individual natural sources of ionizing radiation to the overall radiation load of
population (Cabáneková and Nikodemová 2013) – Internal radon radiation (51.4%), external terrestrial
radiation (19.6%), cosmic radiation (15.8%), internal terrestrial radiation (9.8%), internal thoron radiation (3%)
and cosmogenic radionuclides (0.4%)

The quantity of radon in the environment
With regard to its effects on the human health and to the extent of human exposition
to it, radon is the radioactive element that deserves our closest attention.
Radon is a naturally occurring gas without odour, taste or colour that is spread all
over the Earth’s surface. Its proton number is 86 and it is commonly observed in the nature
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in form of three radionuclides (isotopes). The Tab. 1. presents the decay chain they belong to
(the first column), their half-life (the third column) and the historical designation used for
them (the fourth column).

Tab. 1. Isotopes of radon (Cabáneková and Nikodemová 2013)
Decay chain
Uranium 238U
Uranium-actinium 235U
Thorium 232Th

Radionuclide
222
Rn
219
Rn
220
Rn

Half-life
3,82 days
3,92 sec
55,3 sec

Name
Radon, Rn
Actinon, An
Thoron, Tn

The concentration (volume activity measured in becquerel per cubic meter - Bq·m-3)
of radon in the soil air depends on the concentration of uranium and thorium in rocks and on
the physical specifications of the latter. The volume activity of radon in a rock environment is
proportional to the activity concentration in such environment, to its density and to the
coefficient of the emanation of radon; by contrast, it is inversely proportional to the porosity
of this environment.
According to a report published by UNSCEAR in 1988, the average concentration of
radon in the soil air is in the range between 8000 and 16000 Bq.m-3 (Matolín 1994).
From a regional point of view, the volume activity of radon in regular concentrations
of radium in a rock complex is influenced by changes in density and porosity of the
environment. Therefore, soil, air or water function as intermediaries of the transfer of radon
from the rocks into the atmosphere.
In an open environment, radon contained in the atmosphere is highly diluted by
atmospheric gases, and hence, its volume activity is relatively low. Based on measurements
of the volume activity of radon in ambient air, the global estimate of the concentration of
222Rn

in air reaches approximately 4 Bq.m-3 (Cabáneková and Nikodemová 2013).
According to data provided by UNSCEAR, the average concentration of Rn in the

living space in the countries of the European Union is 60 Bq.m-3 (Cabáneková and
Nikodemová 2013).
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Concentration of radon on building sites
Radon can penetrate a building in various ways: firstly, through cracks in the building
itself (particularly through cracks in its foundations); secondly, owing to a direct contact of
the building with soil; thirdly, through gaps in water pipes and cabling and other structural
defects (Fig. 2.). A certain amount of radon is contained also in water sources, in the
surroundings of the building, even in the building materials.

Fig. 2. The ways radon penetrates houses (Cabáneková and Nikodemová 2013) –1 – cracks in walls, 2 – cracks
in floors, 3 – cracks in underground walls, 4 – spaces in wooden floors, 5 – openings in walls, 6 – joints of
construction pieces, 7 – spaces around pipes, 8 – cracks in maintenance passages, 9 – construction
imperfections

As shown in the Fig. 3. below, the main source of radon in houses is the geological
bedrock. The concentration of radon inside a specific house is closely linked to the radon
concentration in the bedrock, to its gas permeability and the degree of insulation of the
housing object. The largest part of the radon supply into the rooms of a house is represented
by the active intake of radon by the building (a phenomenon known as “the chimney
effect”). This intake increases with a growing difference between the room temperature and
the outside temperature, which leads to a negative pressure in the building. All this, in case
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anti-radon measures are not followed, can result in a high accumulation of radon and its
decay products in the house.
However, it is relatively simple to eliminate the excessive radon concentration by
adopting various corrective measures.

Fig. 3. The proportion of individual sources of radon in its concentration in a house (Cabáneková and
Nikodemová 2013) – geological bedrock 57%, outdoor atmosphere 20%, building material 20%, water 2%,
natural gases 20%

The current state of geophysical assessment of radioactivity in geological environment
The results of all airborne, carborne, ground, well-logging and mine surveys, as well
as radiometric and gamma spectrometric research carried out in laboratory conditions and
soil gas radon emanometry made since 1947 are processed in databases maintained by the
State Geological Institute of Dionýz Štúr under the administration of the Ministry of
Environment of the Slovak Republic.
Geophysical measurements of radioactivity in rocks were realized:
•

until the 1990s exclusively for the purpose of detecting deposits of raw

radioactive material destined for exploitation
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•

since the 1990s for environmental purposes in order to assess geological

factors of the environment.
The data obtained by these surveys are accessible to the public on the web portal of
the State Geological Institute of Dionýz Štúr (http://www.geology.sk/new/sk/node/740) in
form of maps (Fig. 4.).

Fig. 4. Maps showing the concentration of K, U, Th and the prognosis of radon risk for the whole area of the
Slovak Republic (http://www.geology.sk/new/sk/node/740)

Measurement density of the densest measurements:
•

on the scale 1:25 000 - 1 referential sample (0.1-0.4 ha) for every 0.5 km2 for

measurements of natural radioactivity of rocks and
•

on the scale 1:25 000 - 8 referential areas (0.1-0.4 ha) for every square

kilometer in case of measurements for the Rn risk prognosis
From the point of view of the current need of a realistic assessment of the level of
exposition, this density is of course far from being sufficient. In consequence, all of these
maps have a purely informative character. At present, interpolated and extrapolated radon
values measured in geological bedrock or in houses are no longer needed. Necessary is to
obtain specific local data (here enter into question the legislative, the raising of public
awareness and the financial aspect of a potential research).
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Assessing the real radon risk on a building site due to its geological bedrock
The real radon risk (not the risk simply derived from the collected data) conditioned
by the rock and soil environment is measured by the method of assessing the radon risk
owing to the geological bedrock of a particular building site. The methodology is currently
regulated by the Act of the Ministry of Environment of the Slovak Republic No. 528/2007 Z.z.
•

The measurements are carried out in great detail: within an area of 10 × 10 m

or smaller.
•

There exists a minimum of 15 measurements of the volume activity of 222Rn in

the soil gas at depth of 80 cm that must be made (with the average value in form of their
third quartile).
•

It is necessary to provide an analysis of the soil permeability (with its

characteristic maximum value) on samples taken from at least three different spots on the
building site.
These measurements can be realized exclusively by an officially authorized person
with a valid certification of their methodology and equipment.
The category of radon risk (low, average or high) is assessed on the basis of data
presented in Tab. 2.

Tab. 2. Radon risk categories (Regulation of the Ministry of Environment of the Slovak Republic No. 1/2000-3)

Radon risk category
low
medium
high

Volume activity of radon in soil air [kBq·m-3]
Permeability of basement
low
medium
< 30
< 20
30 - 100
20 - 70
> 100
> 70

high
< 10
10 - 30
> 30

If the values stated in the first line of Tab. 2. are exceeded (Act of the Ministry of
Environment of the Slovak Republic No. 528/2007 Z.z.), it suggests that measures must be
taken to avoid excessive radon penetration from the bedrock. In such cases, it is necessary
that the project manager or the builder in charge of construction of the house should put
forward additional technic and technological adjustments to remedy this situation.
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Conclusions
Geophysical surveys that are carried out in order to learn more about the distribution
of naturally occurring radioisotopes in a layer close to the surface have provided up to now
data for the whole area of the Slovak Republic. However, it remains arguable whether these
surveys were sufficiently detailed and thus, whether the results obtained by them are
adequate enough to be used in other fields, especially in that of regional and spatial
planning. A potential solution might be provided by in-depth measurements of
concentration of various chemical substances in geological bedrock, radon in particular, that
are already being realized using the method of assessment of radon risk category on specific
building sites. Although this method has been used in Slovakia since the 1990s, due to
continuous legislative deficiencies, an insufficient public awareness campaign, as well as a
general lack of financial support, it has covered so far only a very small portion of the Slovak
territory. Another problem that concerns not only Slovakia but the European Union as a
whole is a low percentage of housing with a determined radon index. This issue is currently
addressed

by,

among

others,

The

European

Radon

Association

(ERA)

(www.radoneurope.org). A cooperation between geologists and radiation hygienists is
possible for example in the field of measuring and identifying zones of geological fault zones
in built-up areas (by measuring radon concentration in houses and subsequently adopting
necessary corrective measures). Another issue that deserves not to be forgotten is a
progressive establishment of a database of in-depth radon surveys realized both in
geological bedrock and in houses.
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Abstrakt
According the World Health Organisation, environmental health has basis in the life quality
of individuals. It is considered as an individual perception of human position in life, in the
context of culture and social values, which create individual ´s life. Life quality depends on
individual´s relationships to its own aims, expected values and interests. It includes, in its
complex meaning, also somatic health of individuals, its mental condition, level of
independency from community, social relationships, persuasion of individuals or religious,
and all these characteristics are evaluated in relation to the main abiotic and biotic
environmental characteristics.
In 1999, human health of all people and consolidation of health policy on the global level
was supported by Gothenburg strategy, which established 4 priorities: control on climate
changes, assure sustainable transportation, to solve the human health threats and
responsible usage of natural resources. Nowadays is evaluation of impacts on human health
at the level of national interests, nevertheless of all previous international efforts. Health
Impact Assessment (HIA) is optional on European level. In 2014, it became effective in
Slovakia regulation of Ministry of Health of the Slovak Republic No. 233/2014 Coll., which
supported legal system in the impacts assessment on public health. The aim of HIA is
improvement of knowledge on potential impact of policies and projects on citizens’ health
and submitting of adequate information to legal authorities and citizens who are affected by
the particular programme or project. Outcome should be adaptation of proposed politics or
projects, so that all expected negative impacts are minimised and contrariwise, positive
impacts should be increased (if it is possible).
In the paper is presented schematic methodology of health impact assessment in the Slovak
Republic.
Kľúčové slová: Environmental health; Impact; Health Impact Assessment; legal regulation

Úvod
Zdravie ľudí reprezentuje rozhodujúcu podmienku kvalitného rozvoja spoločnosti a
životné prostredie je považované za dôležitý faktor rozvoja zdravia. Je preukázateľné, že
zdravie je v ostatnom čase v európskom kontexte významnou hybnou silou v mnohých
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právnych predpisoch týkajúcich sa ochrany životného prostredia. Na niekoľkých
ministerských konferenciách o životnom prostredí a zdraví (Tab. 1) sa potvrdila účinnosť
prijatých legislatívnych opatrení na znižovanie negatívnych vplyvov environmentálnych
determinantov zdravia v krajinách Európskej únie, ale aj mimo nej.

Tab. 1. Zoznam realizovaných ministerských konferencií “Životné prostredie a zdravie“
Poradie

Miesto

Rok

1.

Frankfurt, Nemecko

1989

2.

Helsinky, Fínsko

1994

3.

Londýn, Veľká Británia

1999

4.

Budapešť, Maďarsko

2004

5.

Parma, Taliansko

2010

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) má environmentálne zdravie základy
v kvalite života jednotlivca. Ide o individuálne vnímanie pozície človeka v živote, v kontexte
kultúry a systému hodnôt, v ktorých jedinec žije. Kvalita života vyjadruje jedincov vzťah
k vlastným cieľom, očakávaným hodnotám a záujmom. Zahŕňa komplexným spôsobom
somatické zdravie jedinca, jeho psychický stav, úroveň nezávislosti od okolia, sociálne vzťahy,
presvedčenie jedinca, vieru, a to všetko vo vzťahu k hlavným abiotickým a biotickým
charakteristikám prostredia.

Environmentálne zdravie
Hodnotenie predikcie dopadov na environmentálne zdravie je problematika
vyžadujúca multidisciplinárny prístup, pretože zahŕňa široké spektrum faktorov, ktoré je
potrebné zohľadniť. Odvíja sa predovšetkým od poznania kvality životného prostredia, od
vnútorného prostredia (pracovného i mimopracovného) po vonkajšie prostredie – prírodné
aj urbanizované (Reichrtová 1996). Novodobé hromadné ochorenia nepochybne etiologicky
súvisia so životným prostredím a životnými podmienkami. Dokazujú to geografické rozdiely
výskytu ochorení, vzostupné alebo zostupné trendy incidencie viazanej na zmenu životných
podmienok v rôznych oblastiach či populačných vrstvách a tiež zmeny charakteru
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chorobnosti u skupín ľudí, ktorí sa prisťahovali do iných krajín (Kotulán 1991). Podľa
Eštókovej (2004) je z biologického pohľadu človek v súvislosti s environmentálnym zdravím
vnímaný ako ohrozený živočíšny druh vo vzťahu k jeho narušeným ekologickým
podmienkam. Z medicínskeho pohľadu sa však vzťah medzi životným prostredím a
zdravotným stavom určitej ľudskej populácie skúma prostredníctvom tradičných disciplín
preventívnej medicíny, medzi ktoré patria vedné odbory hygiena a epidemiológia. Na rozdiel
od klinických odborov medicíny zameraných na liečbu patologických stavov, tieto hľadajú
vzťahy medzi rizikovými faktormi v prostredí a narušením zdravia s cieľom navrhnúť
preventívne opatrenia na ochranu zdravia (Reichrtová 2002).
Environmentálne zdravie závisí podľa Goldmanovej (2005) od interakcie fyzických,
chemických, biologických, kultúrnych a sociálnych faktorov životného prostredia. Pojem
environmentálne zdravie sa vyvinul z termínov ľudské zdravie a verejné zdravie. Ľudské
zdravie je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie definované ako stav úplnej fyzickej,
psychickej a sociálnej pohody, teda nie iba stav bez prítomnosti choroby alebo telesnej
poruchy (Payne et al. 2005). Verejné zdravie obyvateľstva je určené nielen kvalitou
zdravotníckych

služieb,

ale

aj

ekonomickými,

sociálnymi,

psychologickými

a

environmentálnymi faktormi. Biológ René Dubos zhrnul, že environmentálne zdravie je
odrazom toho, ako úspešne alebo neúspešne reaguje ľudský organizmus na zmeny v
životnom prostredí, resp. ako je organizmus schopný sa na zmeny v prostredí adaptovať
(Dubos 1987).

Vplyvy životného prostredia na zdravie obyvateľstva
Žiť v zdravom prostredí patrí v rozvinutých krajinách k základným občianskym právam.
V Slovenskej republike máme toto základné právo zakotvené v niekoľkých právnych
predpisoch, napr.: Ústava SR, zákon NR SR č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení
neskorších predpisov, zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a i. Vo vyspelých krajinách sa kvalitné životné
prostredie začína vnímať ako dôležitý aspekt kvality života (Potuček et al. 2002).
Akceptovaním environmentálnych limitov v procese územného plánovania (vrátane
krajinného plánovania) sa minimálne na úrovni územnoplánovacej dokumentácie a tiež
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v iných strategických dokumentoch deklaruje snaha minimalizovať celý rad stretov záujmov,
environmentálnych problémov, ktoré sa najčastejšie členia na okruhy: devastácia prírody
a prírodných zdrojov, ohrozenie genofondu, narušenie ekologickej stability územia,
ohrozenie životného prostredia a zdravia človeka (Hrnčiarová et al. 2006).
Na kvalite zdravia sa podľa

Aghovej et al. (1993) podieľajú jednotlivé faktory

nasledovne:
− spôsob života 40-50 %
− životné a pracovné prostredie 20-30 %
− genetické faktory 10-20 %
− zdravotníctvo 10-20 %.
Z uvedeného percentuálneho rozloženia faktorov je vidieť, že na zdravie obyvateľstva majú
vplyv predovšetkým faktory prostredia a samotný spôsob života jednotlivca.
Environmentálne faktory ovplyvňujú zdravie rôznymi spôsobmi. Napríklad: zvýšené
riziko tvorby karcinómov v dôsledku expozície určitými toxínmi, výskyt astmy a respiračných
ochorení asociuje znečistenie ovzdušia, nedostatok možností pre realizáciu fyzických aktivít
(napr. deficit športovísk, cyklotrás, plavární a i. ) môže viesť v neskoršom veku k obezite atď.
Zraniteľnosť jednotlivca a celej komunity voči faktorom prostredia závisí od veku,
zdravotného stavu, genetických faktorov, sociálnej pohody a stravy (WHO 2008).
Kvalita života zastrešuje pojem subjektívnej pohody a životnej spokojnosti, ktorá je
jedným z najčastejšie mapovaných subjektívnych komponentov kvalitného života. Pocit
subjektívnej pohody jednotlivca ovplyvňuje okrem iného aj pocit existencie v kvalitnom
životnom prostredí, s ktorým je jedinec konfrontovaný. Pri hodnotení zložiek životného
prostredia sa subjektívne vnímania jednotlivcami (najčastejšie obyvateľmi tzv. dotknutého
územia) využívajú v krokoch, kedy je potrebná spätná väzba verejnosti, pričom hodnotenia
sú významne ovplyvnené psychickým rozpoložením jednotlivcov, ale aj ich mnohými ďalšími
charakteristikami, napr.: pohlavie, inteligencia, vzdelanie, prežitky, postoje a i. Významným
faktorom pri hodnotení životného prostredia je teda individuálna osobnosť a životné
skúsenosti človeka (Pauditšová 2010).
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Právne nástroje na hodnotenie dopadov na environmentálne zdravie obyvateľstva
Na Slovensku reprezentuje základný právny nástroj na hodnotenie predpokladaných
vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva zákon č. 24/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie prešiel od roku 1994 (kedy bol na
Slovensku prvýkrát etablovaný) mnohými zmenami. Právne predpisy boli upravované (menili
sa najmä časové lehoty jednotlivých krokov procesu hodnotenia, menil sa obsah paragrafov,
príloh), dopĺňané (zvýšil sa počet príloh zákona), vznikli nové zákony a vyhlášky. Čo je
podstatné, štruktúra členenia predpokladaných vplyvov podľa sledovaných zložiek životného
prostredia a ukazovateľov zdravia obyvateľov sa v zásade za celé obdobie platnosti zákona
nezmenili. Napriek tomu nie je pre mnohé sledované ukazovatele doposiaľ dostatočne
systematicky vyšpecifikovaný mechanizmus na hodnotenie predikcie vplyvov a dopadov. Do
tejto kategórie ukazovateľov patrí aj hodnotenie očakávaných vplyvov na zdravie obyvateľov.
(Pauditšová 2014)
Od 1. januára 2015 je v účinnosti zákon č. 314/2014 Z. z. (zo 14. októbra 2014),
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony. Zmenený a doplnený zákon č. 24/2006 Z. z. zahŕňa požiadavky
Európskej komisie zapracovať do národných legislatívnych predpisov rôzne smernice,
medzinárodné dohovory a protokoly, ktoré o. i. riešia otázky súvisiace s prierezovosťou
problematiky hodnotenia predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
Počas vývoja procesu posudzovania vplyvov sa pôvodná myšlienka rozšírila, resp. sú
detailnejšie rozpracované pôvodné body posudzovania. Veľký dôraz je v posledných rokoch v
predmetných právnych úpravách na národných úrovniach kladený na hodnotenie vplyvov na
lokality európskej sústavy chránených území NATURA 2000, v zahraničí je v rámci
posudzovania vplyvov kladený dôraz na tzv. SIA – „Social Impact Assessment“ (Barrow 2000;
Vanclay 2003), HIA – „Health Impact Assessment“ (Taylor, Quigley 2002), zosilnel tlak na
skvalitnenie

strategického

environmentálneho

hodnotenia,

je

evidentná

potreba

intenzívnejšieho prepojenia územného plánovania a strategického posudzovania vplyvov na
životné prostredie a pod.
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Podporou zdravia všetkých ľudí a zjednotením zdravotnej politiky na globálnej úrovni
sa zaoberala v r. 1999 Gothenburgská stratégia, ktorá mala stanovené 4 priority:
− boj proti klimatickej zmene,
− zabezpečenie udržateľnej dopravy,
− riešiť hrozby verejného zdravia
− zodpovedne využívať prírodné zdroje.
Napriek medzinárodným snahám je v súčasnosti hodnotenie vplyvov na zdravie
obyvateľstva v rovine národných záujmov. Proces hodnotenia dopadov na zdravie
obyvateľov (tzv. Health Impact Assessment – HIA) je na európskej úrovni dobrovoľný. Na
Slovensku vstúpila v r. 2014 do platnosti vyhláška MZ SR č. 233/2014 Z. z., ktorá posilnila
právny systém v otázkach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie. Cieľom HIA je zlepšiť
vedomosti o potenciálnom dopade politík a projektov na zdravie obyvateľov a predložiť
adekvátne informácie riadiacim subjektom a ľuďom ovplyvneným daným programom alebo
projektom. Výsledkom by malo byť prispôsobenie navrhnutých politík, či projektov tak, aby
sa pravdepodobné negatívne dopady zmenšili až minimalizovali a naopak, ak je to možné,
aby sa zvýšili pozitívne dopady.

Metódy
HIA je podľa Medzinárodnej asociácie pre hodnotenie vplyvov (IAIA 2006) kombinácia
postupov, metód a nástrojov, ktorými môže byť posudzovaná politika, plán, program alebo
projekt v rôznych hospodárskych odvetviach na základe potenciálnych účinkov posudzovanej
entity na zdravie obyvateľov pomocou kvantitatívnych, kvalitatívnych a participačných
techník.
V podmienkach Slovenska HIA reprezentuje právny nástroj, ktorého výsledkom je
spracovanie predikcie negatívnych dopadov na environmentálne zdravie. Aby sa proces HIA
mohol použiť pre akýkoľvek návrh, musí byť dostatočne flexibilný. Na dosiahnutie čo
najvyššej úrovne ochrany zdravia obyvateľstva bol vyvinutý komplexný a systematický
postup, ktorý pozostáva zo sledu navzájom prepojených krokov. Základné postupy HIA boli
prvý krát opísané v Gothenburskom dokumente o dohode o posudzovaní vplyvov na zdravie
(WHO 1999). V tomto dokumente je HIA definovaná ako proces pozostávajúci zo šiestich
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krokov: skríning, stanovenie rozsahu, hodnotenie zdravotných rizík, vypracovanie
hodnotiacej správy, predloženie hodnotiacej správy a monitorovanie.
Slovenská republika prebrala postup HIA odporučený WHO a zapracovala ho do
vyhlášky MZ SR č. 233/2014 Z. z. Metodický rámec HIA na Slovensku je zobrazený na Obr. 1.
V porovnaní so zaužívaným postupom HIA uplatňovaným v krajinách EÚ je
v podmienkach Slovenska navyše vykonávaný predskríning, ktorý realizujú pracovníci úradov
verejného zdravotníctva ešte pred začatím procesu samotnej HIA. Tento krok bol zavedený z
dôvodu zosúladenia platných legislatívnych predpisov v SR (zákon č. 355/2007 Z. z. a zákon č.
24/2006 Z. z.) s procesom HIA a z dôvodu zakomponovania environmentálneho zdravia do
všetkých projektov, programov, politík. Cieľom predskríningu je na základe dostupných
informácií posúdiť, či je potrebné vykonať kompletné HIA, ktoré môže vypracovať len
odborne spôsobilá osoba. Na tento účel sa obvykle používa predskríningový nástroj, ktorý
pozostáva z otázok o ovplyvnených skupinách populácie a o pozitívnych a negatívnych
dopadoch. Počas procesu HIA sa v rámci skríningu znovu vyhodnocujú potenciálne dopady
predkladaného návrhu, ale tieto sa hodnotia už na základe detailnejších údajov o návrhu a
rozhodnutie o pokračovaní HIA sa vydáva na základe podrobného preštudovania dostupných
informácií a literatúry. (Halzlová, Drastichová 2014)
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Fyzicko-geografické
charakteristiky vymedzeného
územia

Súčasný stav demografických
ukazovateľov dotknutej populácie
podľa dostupnosti údajov

Súčasný stav ukazovateľov zdra-votného
stavu dotknutej populácie podľa
dostupnosti údajov
1. Údaje o špecifickej úmrtnosti dotknutej populácie – úmrtnosť na choroby
obehovej sústavy, nádorové ochorenia, ochorenia dýchacej sústavy.
2. Údaje o úmrtnosti na vybraté ochorenia podľa charakteru hodnoteného návrhu,
napríklad úmrtnosť na nádory pľúc, choroby dýchacej sústavy, vonkajšie príčiny a
podobne.
3. Údaje o výskyte chronických ochorení podľa charakteru hodnoteného návrhu –
onkologické, chronické ochorenia pľúc, vrodené vývojové chyby a podobne.
4. Výsledky biomonitoringu. Porovnanie ukazovateľov zdravotného stavu dotknutej
populácie s údajmi za populáciu vyššieho územného celku a populáciu Slovenskej
republiky.
Charakteristika súčasného stavu
životného prostredia v dotknutom
území vo vzťahu k hodnoteniu vplyvov
na verejné zdravie
Kvalita zložiek životného prostredia s predpokladaným a zistiteľným vplyvom na
zdravie ľudí – kvalita ovzdušia v dotknutom území, zásobovanie pitnou vodou, kvalita
pitnej vody, hluková situácia, charakter využívania územia.

Charakteristika posudzovaného návrhu a identifikácia potenciálnych vplyvov na
verejné zdravie.
Hodnotenie zdravotných rizík
1. Určenie nebezpečnosti znečisťujúcich látok.
2. Určenie vzťahov medzi dávkou (koncentráciou)/reakciou (účinkom).
3. Hodnotenie expozície v životnom prostredí – východiská, odhad expozície,
expozičné scenáre, hodnotenie kumulatívnej expozície, kombinácia všetkých
zdrojov emisií.
4. Charakteristika rizika v životnom prostredí. Kvalitatívny a kvantitatívny popis
závažnosti pravdepodobného poškodenia zdravia. Neistoty odhadu rizika.
5. Závery hodnotenia zdravotných rizík.

Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie identifikovaných potenciálnych rizík, ktoré
neboli predmetom hodnotenia zdravotných rizík.

Predpokladané vplyvy posudzovaného návrhu na zdravie dotknutej populácie
Závery hodnotenia vplyvov na verejné zdravie a hodnotenia zdravotných rizík.

Obr. 1. Schéma metodického postupu hodnotenia predikcie dopadov na environmentálne zdravie
obyvateľov podľa vyhlášky MZ SR Č. 233/2014 Z. z.
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Výsledky a diskusia
Schéma postupu hodnotenia predikcie dopadov na environmentálne zdravie je
v podmienkach Slovenska v platnosti krátku dobu a ešte nie je možné adekvátne vyhodnotiť
jej účinnosť. Uvedenú metodiku má zmysel aplikovať v urbanizovanom (človekom osídlenom
a ovplyvnenom) území, kde sa obvykle najviac prejavujú negatívne dopady faktorov
ovplyvňujúcich

zložky

životného

prostredia

a následne

kvalitu

života

miestneho

obyvateľstva. Avšak vzhľadom na vysoké percento územia Slovenska s vysokým stupňom
antropogénnej premeny krajiny je metodiku možné aplikovať na celom území Slovenska.
Metodika hodnotenia environmentálneho zdravia podľa WHO je založená na
indikátorovej forme hodnotenia pomocou tzv. modelu D-P-S-E-E-A (WHO 2004). Je
postavená na súbore indikátorov (WHO 2007), ktoré sledujú kauzálne väzby medzi životným
prostredím (environmentálny determinant) a zdravím. Prvým kritériom pre ich výber je ich
relevancia k environmentálnemu zdraviu, t. z., že súbor indikátorov prezentuje stav zdravia
v závislosti od zmien v životnom prostredí (environmentálne zdravie). Druhým kritériom je
ich merateľnosť, t.j. dostupnosť z hľadiska údajov.
Podstata procesu hodnotenia environmentálneho zdravia podľa D-P-S-E-E-A modelu
je v zostavení a vypracovaní súboru agregovaných a individuálnych indikátorov. Selekcia a
následné spracovanie indikátorov podlieha podrobnej analýze. WHO v spolupráci
s Európskou environmentálnou agentúrou navrhli vytvorenie informačného systému pre
životné prostredie a zdravie pre Európu (EHIS). Tento informačný systém má byť napĺňaný
údajmi z monitorovacieho systému, ktorý využíva model D-P-S-E-E-A, t.j. model rozdeľujúci
procesy ovplyvňujúce ľudské zdravie do určitých, vzájomne previazaných a ovplyvňujúcich sa
skupín a poskytujúci možnosť hodnotiť vplyv rizikových faktorov životného prostredia na
zdravie ľudí.
Podľa WHO hnacie sily (D – Driving forces) predstavujú ľudské činnosti a procesy,
ktoré myjú vplyv na ekonomické, sociálne, environmentálne, zdravotné a inštitucionálne
aspekty. Tieto indikátory sú kľúčové pre tvorbu politík. Tieto hnacie sily, v rámci DPSEEA
predstavujú vo všeobecnosti aktivity vyvíjajúce tlak (P – Pressures) na životné prostredie a
následne na zdravie. Ďalšou zložkou modelu je stav (S – Status) určitej oblasti
environmentálneho zdravia, ktorý vznikol vplyvom ľudských aktivít na životné prostredie a
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zdravie. Sleduje sa len možné riziko vplyvu životného prostredia na ľudské nažívanie, resp.
potenciálny vplyv rizikových faktorov ovplyvňujúcich ľudské zdravie. Pod pojmom expozícia
(E – Exposure) sa rozumie vystavenie/expozícia ľudí znečisťujúcim látkam, pochádzajúcich z
emisií rozličných zariadení. Od množstva znečisťujúcich látok, ktoré je absorbované závisí
priebeh a intenzita expozície. Nemusí nevyhnutne dochádzať k prekročeniu prahovej
hodnoty, no chronické vystavovanie nízkym hladinám znečisťujúcich látok predstavuje
najbežnejšiu formu vystavovania vplyvom životného prostredia. Expozícia je z tohto dôvodu
už len dôsledkom existencie rizikového faktora. Expozícia voči environmentálnym rizikám
vedie k následkom, efektom (E – effects). Tie môžu mať rôznu intenzitu, od minimálnych
zdravotných následkov až po extrémne (akútne, chronické). Od množstva znečisťujúcich
látok, ktoré sú absorbované závisí priebeh a intenzita expozície. Poslednou zložkou modelu
sú akcie (A – actions) zamerané na ovplyvnenie situácie v spoločnosti. Patria sem napr.
legislatívne úpravy, normotvorba, ale aj spoločenské programy. (Marcinátová, Vall 2007)

Záver
Posilnením právneho rámca Slovenskej republiky o vyhlášku MZ SR č. 233/2014 Z. z.
a zákon NR SR č. 314/2014 Z. z. sa vytvoril priestor na systémový a koordinovaný prístup
k problematike hodnotenia environmentálneho zdravia. Schéma metodického postupu
hodnotenia predikcie dopadov na environmentálne zdravie obyvateľov prezentuje
mechanizmus, pomocou ktorého je možné predchádzať extrémnych negatívnym dopadom
na životné prostredie a následne na zdravie obyvateľov. Takto upravený právny rámec
predstavuje dôležitý nástroj environmentálneho manažmentu s cieľom efektívnejšie riadiť
územný rozvoj.
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Abstrakt
The presence of xenobiotics can be identified by methods of analytical chemistry. But these
methods are difficult and expensive, and for that reason it is necessary to supplement them
with methods of bioindication and so contribute to their complex evaluation.
Phytomonitoring is a bioindication method based on the reactions of plants to the changes
in the quality of the environment. These changes are manifested on all organization levels
from the cell to an individual, population and community. Phytomonitoring not only offers
information about the occurrence of xenobiotics in the environment, but also about
the measure of pollution. Industry and transport belong to the main producers of emissions
in the environment. The pollen abortivity test and micronucleus test of the higher plants
of local flora and model organisms enable the indication of ecogenotoxic effects
in the environment. The presented results follow the measure of air pollution
in the proximity of Slovnaft refinery and point out to the decreasing ecogenotoxic effect
with implementing new industrial technologies. The results of phytomonitoring can be
extrapolated directly to humans, as well. The chosen methods are simple, operative
and inexpensive, suitable for both acute cases and long-term monitoring of air quality.
Kľúčové slová: pollen abortivity; bioindicator; xenobiotics
Úvod
Fytomonitoring ekogenotoxickej deteriorizácie predstavuje účinný a preventívny
systém ochrany životného prostredia. Princíp spoločensky prijateľnej, resp. únosnej miery
environmentálnych rizík patrí medzi základné kritéria, ktoré sú vhodné pre voľbu
strategických priorít. Evaluácia negatívnych vplyvov, dopadov a environmentálnych
rizikových faktorov prostredia je neoddeliteľne spätá s hodnotením environmentálneho
rizika. Kvalifikovaná a validizovaná bioindikácia pomocou fytomonitoringu priamo na mieste
in situ má v tejto súvislosti nenahraditeľné postavenie, pretože poskytuje hodnoverné údaje
o ekogenotoxicite skúmaného prostredia (Mičieta a Murín 1996, 1997, Mičieta et al. 2005).
Vyššie

rastliny

sú

cenným

biologickým

materiálom

genetických

cytogenetických aberácií a génových mutácií vhodných na skríning a monitoring
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environmentálnych polutantov a chemikálií (Constantin a Owens 1982, Mičieta a Murín
1996, 1997). Z metodologických, ale aj z praktických potrieb ekogenotoxikológie,
ekosozológie, fyziotaktiky a hygieny vo všeobecnosti spĺňajú biotesty všetky podmienky
bioindikácie (Mičieta et al. 2005).
K nevýhodám rastlinných biotestov patrí dlhý životný cyklus oproti baktériám,
kvasinkám alebo drozofilam (Maluszynska a Juchimiuk 2005). Medzi cicavcami a rastlinami
sú značné farmakokinetické rozdiely, preto je často zamietnutá extrapolácia rastlinných
testov na samotného človeka, avšak výsledky rastlinných a živočíšnych testov vykazujú
porovnateľné výsledky (Clive a Spector 1978, Grant 1978, Pavlica 1981). Grant (1982)
uvádzajú, že až 70 % genotoxických látok má zhodné účinky na rastlinách, zvieratách
a človeku a Constantin a Owens (1982) potvrdili aj rovnaký vzťah mutagenitou
a karcinogenitou.
Základným,

efektívnym

a preukázateľným

materiálom

fytomonitoringu

ekogenotoxickej deteriorizácie je peľ, materské peľové bunky a peľové tetrády. Výhodou
tohto biologického materiálu je veľká citlivosť, ktorá je podmienená haploidným stavom
a dostačujúca početnosťou pre zodpovedajúce štatistické analýzy výsledkov. Avšak najväčšia
výhoda však spočíva v tom, že indikačné druhy žijú buď priamo v znečistenom prostredí,
alebo sú tam prinesené ako štandardizované modelové organizmy (Mičieta et al. 2005).
Faktory ako jednoduchosť, nízke náklady a vysoká citlivosť, nenáročnosť na špeciálne
laboratórne zariadenia robia rastlinné testy kľúčovým nástrojom na detekciu klastogénnych
účinkov spôsobených emisiami. Rastlinné testy ako je mikrojadrový test a test abortivity peľu
indikačných druhov rastlín sú veľmi citlivé, pretože cieľové bunky – mikrospóry sú haploidné
a sú schopné detegovať letálne mutácie, ktoré majú vplyv na vývoj peľu (Mišík et al. 2006,).
V štúdiách znečistenia ovzdušia v mestských aglomeráciách pomocou rastlinných testov boli
schopní odhaliť účinky znečistenia ovzdušia a ukázať rozdiely v genotoxicity rôznych zdrojov
znečistenia (Uhríková a Mičieta 1995, Mišík et al. 2006, Mičieta a Murín 2007, Mišík et al.
2007). Napr. pomocou lišajníkov boli sledované genotoxické účinky ťažkých kovov, fluoridov
(Weinstein a Davison 2003), ozón (Manning et al. 2002, Manning 2003) a pomocou Vicia
faba a Arabidopsis thaliana sa sledovala genotoxicita ovzdušia a pôdy znečistených
priemyselným závodom (Mičieta a Murín 1997).
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Tradescantia peľový test abortivity bol navrhnutý na základe dosiahnutých
dlhodobých štúdií na lokálnej flóre pri detekcii ekogenotoxickej deteriorizácie životného
prostredia (Mičieta a Murín 2007). Modelový rastlinný organizmus – Tradescantia paludosa
klon 03 predstavuje veľmi citlivý a efektívny indikátor a jeho genetický systém je excelentný
v podmienkach in situ (Grant a Owens 2002). Vďaka ktorému je možné získať obraz
o škodlivom účinku polutantov na ekosystém, biodiverzitu a aj na ľudské zdravie (Sámelová
et al. 2012).

Materiál a metódy
Základným, efektívnym a preukazným materiálom v realizovaných postupoch
na detekciu fytotoxicity a ekogenotoxicity je peľ, materské peľové bunky a peľové tetrády
vhodných implantovaných štandardných testovacích rastlinných systémov Tradescantia ( cf.
Mičieta et al. 2009a,b 2001). Výhodou tohto materiálu je veľká citlivosť, ktorú podmieňuje
haploidný stav, keď sa všetky letálne mutácie postihujúce vývin peľu bezprostredne prejavia.
Je to aj početnosť potrebná pre kvalifikovanú kvantifikáciu výsledkov. Pri hodnotení
abortívnosti peľu prichádza do úvahy pravdepodobne mutabilita asi tisíc lokusov. Tým sa
citlivosť tohto biologického systéme značne zvyšuje (Mičieta et al. 2009a)
Vzorky peľu a mikrospór modelového indikačného druhu Tradescantia paludosa klon
03 sme odoberali, fixovali a postupne vyhodnocovali podľa publikovaných postupov (Mičieta
a Murín 1996, 2007). Indikácie ekogenotoxickej deteriorizácie prostredia skúmanej lokality
sme realizovali podľa postupov (Mičieta a Kúnová-Stamples 2000).
Monitorovacia lokalita:
-

Lokalita A: Katedra botaniky (referenčná lokalita) – ktorá sa nachádza v areáli
Katedry botaniky Prírodovedeckej fakulty (Révové 39, Staré mesto, Bratislava I),
vo vilovej zástavbe, neďaleko mosta Lafranconi, asi 3 km od priemyselnej záťaže

-

Lokalita B: Slovnaft - Spaľovňa – medzi spaľovňou komunálneho odpadu
a petrochemickým závodom Slovnaft, cca 30 m od vchodu do Spaľovne
Podunajské Biskupice). petrochemického závodu Slovnaft (Bratislava II)
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Výsledky a diskusia
Situácia indikovanej ekogenotoxickej deteriorizácie znečisteného ovzdušia v blízkosti
priemyselného komplexu Slovnaft a.s. je prezentovaná na základe dlhodobého monitoringu
od roku 1987 až do súčasnosti (vid graf. 1). Ako je možné vyčítať z grafu, tak abortivita peľu
začala prudko klesla v roku 2003, čo bolo pravdepodobne spôsobené zavádzania nových
technológií do výroby v priemyselnom komplexe Slovnaft a.s.. Od roku 2003 táto hodnota
pozvoľne klesala a už dlhšiu dobu sa pohybuje na 6 %. Avšak abortivita peľu na skúmanej
lokalite je ešte stále vysoká oproti kontrole. Na skúmanej lokalite sme počas roku 2014 robili
5 odberov a hodnoty sa z priemerovali a zaznamenali do prezentovanej tabuľky (tab. 1).

Tab. 1. Frekvencia abortivity peľu za rok 2014
Rok 2014

20.5.

17.6.

22.7.

19.8.

16.9.

Slovnaft

7,2

6,2

6,3

5,8

5,8

Katedra botaniky

2,2

2,3

2,2

2,2

2,1

Graf 1. Frekvencia abortivity peľu u Tradescantia paludosa klon 03
Roky 1987 – 2012 sú údaje z publikácie Sámelová et al. (2012)
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Vyššie uvedené údaje potvrdzujú citlivosť používaného testu a hlavne ich využitie
v podmienkach in situ testoch v širokej škále prípadov monitorovania aktuálneho stavu
znečistenia pri dodržiavaní štandardných postupov (Ma el al. 1994) a výsledky je možné
extrapolovať pri hodnotení rizika priamo na človeka (Mičieta a kol. 2003).

Záver
Fytomonitoring pomocou rastlinných bioidikátorov v podmienkach in situ ukazuje,
že nedokochá k výrazným frekvenciám mutácii na modelu Tradescantia paludosa klon 03,
čiže je veľmi vhodným pokusom. Experiment taktiež potvrdzuje opodstatnenosť a vhodnosť
využívania porúch mikrosporogenézy v indikácii ekogenotoxicity v podmienkach in situ.
Rastlinná indikácia predstavuje navyše jednoduchý a lacný postup, prebieha
v nesterilných podmienkach, bez zložitých a drahých kultivačných médií a zariadení,
v laboratóriu aj v teréne, za podmienok metabolickej aktivácie.
Operatívnosť a perspektívnosť bioindikácie mutagénnych účinkov znečisteného
životného prostredia vyššími rastlinami je najmä pri dlhodobých pozorovaniach
ale i pri náhlych prípadoch znečistenia, keď nie je možné vopred pripraviť experimentálne
podmienky.
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Zhodnotenie geohazardov v integrovanom manažmente krajiny
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Abstrakt: Abiotické zložky krajiny predstavujú neoddeliteľnú súčasť životného prostredia, a
preto ich narušenie vážne ohrozuje kvalitu života a environmentálne zdravie. Medzi
najvýznamnejšie riziká vychádzajúce z abiotickej zložky prostredia patria geohazardy,
predovšetkým neotektonická aktivita a s ňou spojené seizmicita a prírodná a umelá
rádioaktivita. Uvedené environmentálne riziká majú významný vplyv na husto obývanú
krajinu, veľké líniové stavby, vhodnosť základových pôd a s tým súvisiacu výstavbu,
obnoviteľné zdroje energie, kvalitu a kvantitu zdrojov pitnej vody, stolových a liečivých
minerálnych vôd, atď. Z uvedených dôvodov je nevyhnutné získavať presné údaje o
fyzikálnych vlastnostiach geologického prostredia, ktoré majú dostatočnú hustotu a
preukaznosť pre realizáciu nápravných opatrení pre ľudské zdravie na environmentálne
zaťažených územiach. Za týmto účelom sa buduje Geochronologické a neotektonické
laboratórium, ktorého hlavnou náplňou bude tekonické zhodnotenie rizikových faktorov
vybraného územia pre ochranu obyvateľstva. Okrem metód štruktúrnej geológie pre
stanovenie aktivity zlomov a zistenie rádónových emanácií na zlomoch, bude jeho súčasťou
aj Fission track analýza (FT) predstavujúca jednu z najnovších a medzinárodne uznávaných
geochronologických metód na určenie nízko-termálnej histórie horninových komplexov.
Touto metódou je možné definovať vertikálne pohybové tendencie zemskej kôry, exhumáciu
a pochovanie horninových komplexov v geologickom čase, pre spresnenie geologickogeomorfologického vývoja záujmovej oblasti. Množstvo miest a obcí Slovenska je totiž
situovaných v údoliach, teda na geologických poruchách a zlomoch s neotektonickou
aktivitou, ktoré sú zároveň prívodnými kanálmi výstupu radónu z väčších hĺbok na povrch.
Inertný rádioaktívny plyn radón (RA) tvorí spolu s jeho produktmi rozpadu takmer polovicu
radiačnej záťaže obyvateľstva. Slovensko sa z hľadiska radónových emanácií radí do prvej
tretiny štátov s nameranými najvyššími hodnotami, pričom na 50% nášho územia bolo
diagnostikované stredné a vysoké radónové riziko. Kvôli týmto skutočnostiam by výskumná
práca plánovaného laboratória monitorovala charakter a vlastnosti geologických štruktúr zlomov, aby sa mohlo predísť možnému seizmickému riziku (zemetraseniam), ako aj vzniku
zdravotných ochorení v súvislosti s expozíciou radónu.
Kľúčové slová: Geochronologické a neotektonické laboratórium, zhodnotenie rizikových
faktorov tektoniky, radónové emanácie, ochrana obyvateľstva
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Application of geophysical methods to old landfill investigations
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Abstract: Landfill is usually defined as an anthropogenic object situated in geological
environment. Generally, landfills are highly polluted and from that point of view landfills
represent potential sources of contamination for the surrounding environment. There is the
possibility to differentiate the sources of contamination into two basic groups primary local
sources (landfills, mine sites, dumps, hydraulic dumps, industrial and agricultural sites) and
secondary sources (contaminated soils and groundwater). The landfills are amenable to
geophysical investigations because they usually contain waste materials characterized by
high electrical conductivities, high magnetic susceptibility and low velocities. The main task
of the geophysical investigations was determining the location and geometry of old landfills.
For this purpose we have chosen and tested following geophysical methods: electrical
resistivity tomography, self-potential, electromagnetic, magnetic, ground penetrating radar.
In general, in the prospecting, the waste body stands out very clearly as a conductive zone,
which we confirmed by the measurements of electrical resistivity tomography and
electromagnetic. This is due to the low resistivity of the waste materials, lower than the
resistivity of the encasing rocks. Ground penetrating radar prospecting was well suited to
define the thickness waste body, to investigate the depth and quality of the encasing rocks
and the possible presence of structural discontinuities that can guide leachates and gas
migration. Self-potential measurements can be used to identify the movement of electrical
charge associated with the flow of contaminants in the sub-surface Magnetic methods
respond to ferromagnetic materials and can detect metallic objects composed of iron and
steel. An integrated analysis of the data from the entire geophysics can be used for landfill
applications ranging from determining the location and geometry of old landfills through to
aiding the investigation of groundwater pollution and migration pathways in the subsurface.

Key words: landfill, contamination, geophysical investigations, waste body
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