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ÚVOD 

Pri riešení problematiky environmentálnych 
záťaží sa ukázalo, že bór je významný indikátor 
mapovania šírenia sa znečistenia. Jeho doterajšie 
praktické využitie nie je súčasťou bežného rozsahu 
analytických prác. Obsahy bóru oproti 
prirodzenému pozadiu sú ale pri zdrojoch 
znečistenia, ako sú skládky komunálneho odpadu 
alebo odkaliská s popolčekom, vysoko anomálne. 
Navyše jeho inertné vlastnosti umožňujú jeho 
aplikovanie ako stopovača kontaminácie. 

Na význam bóru pri mapovaní šírenia 
znečistenia v kontaminovanom území poukazujú 
dlhodobejšie viacerí autori (Jezerský, 1997, 
Matthews, 1974, Okay et al., 1985, Vengosh, et. 
al., 1994, Waggott, 1969). Napriek tomu je bór 
stále veľmi málo využívaný pri prieskume EZ. 

PÔVOD A VÝZNAM BÓRU VO VODÁCH  
Prírodný pôvod bóru vo vodách je závislý na 

miestnych geologických podmienkach. V Českom 
masíve sú hlavným prirodzeným zdrojom bóru vo 
vodách borosilikáty – mafícke horninotvorné 
minerály (turmalín) a minerály s diadochnou 
prímesou bóru (biotit, amfiboly). Obsahy bóru 
v podzemných a povrchových vodách sú v týchto 
oblastiach výsledkom hydrolýzy uvedených 
alumosilikátov (Jezerský 1997). 

Pre niektoré lokality sú významným zdrojom 
bóru vo vodách soli kyseliny boritej – boritany. 
Najznámejším boritanom je borax alebo tinkal 
(Na2B4O7.10H2O). Ďalšie sú boracit, pandemit, 
colemanit či kernit. 

Antropogénny pôvod bóru vo vodách súvisí 
lokálne s banskou činnosťou a širokým použitím 
kyseliny boritej a ich solí v priemysle i bežnom 
živote. Kyselina boritá a boritany sú používané pri 
výrobe skla a porcelánu, kobercov, kože, 
kozmetiky, ako chemikálie vo fotografii, hnojivo, 
pri výrobe polovodičov, zvárania a povrchovej 
úprave kovov. Najviac sa používa v podobe 

peroxoboritanu (tetraboritanu) sodného 
(NaBO3.4H2O, NaBO3.H2O) ako oxidačné činidlo 
v pracích prostriedkoch. Peroxoboritany pri praní 
hydrolyzujú a uvoľňujú peroxid vodíka, pričom sa 
menia sa na NaBO2, preto nie sú peroxoboritany 
v odpadových vodách z prania prádla prítomne. Do 
povrchových vôd sa dostáva prostredníctvom 
komunálnych a priemyselných (banských) 
odpadných vôd.  

Bór je vo vodách významný predovšetkým 
pre výživu rastlín, kedy v koncentráciách do 0,5 
mg/l figuruje ako významný stopový prvok, pri 
vyšších obsahoch sa uplatňuje negatívne ako 
inhibítor rastu. Maximálnu toleranciu voči bóru 
majú cukrová repa, cibuľa, kapusta či mrkva (2–4 
mg/l), minimálne tolerantné sú jablone, slivky 
a broskyne (0,5–1 mg/l). Ryby sú voči extrémne 
vysokým obsahom bóru tolerantné (až 5 000 mg/l). 

Bór sa považuje za dôležitý mikronutrient 
a jeho toxicita je veľmi nízka. Hlavným zdrojom 
bóru pre človeka je ovocie a zelenina, prípadne 
minerálne vody (napr. Vincentka). 

Genéza bóru vo vodách  sa dá odhadnúť 
podľa pomeru izotopov 11B/10B. 

PRIEMERNÉ OBSAHY BÓRU VO VODÁCH  
Bór nie je bežnou súčasťou chemického 

rozboru vôd, a preto je údajov o jeho 
koncentráciách pomerne málo. Dôvodom pre jeho 
častejšie analytické stanovenia sú vzrastajúce 
koncentrácie vo vodách v dôsledku aplikácie 
peroxoboritanov v pracích prostriedkoch od 60. 
rokov 20. storočia. V povrchových vodách v USA 
sa nachádza bór v koncentráciach 0,01–0,4 mg/l 
(Pitter 2009). Za prírodné pozadie sa dajú 
považovať koncentrácie v stotinách mg/l. 

Matthews (1973) uvádza priemerný obsah 
bóru pre riečne toky 0,013 mg/l. Pre preplynené 
minerálne vody v podmienkach intenzívnej 
hydrolýzy alumosilikátov vplyvom zvýšeného 
parciálneho tlaku CO2 hlbinného pôvodu a vysokej 
teploty môžu mať obsahy bóru až niekoľko stoviek 
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mg/l. Freatické podzemné vody kolektorov 
s rýchlejšou vodnou výmenou a s priebežnou 
dotáciou pôdneho CO2 majú obsahy bóru iba 
niekoľko desiatok mg/l. 

Pre povrchové vody v okolí ložísk bóru 
(predovšetkým Kalifornie, Nemecko, Turecko) sú 
typické obsahy bóru 4 mg/l, v období sucha až 7 
mg/l. V podzemnej vode z prímorských oblastí sú 
typické koncentrácie bóru  4–5 mg/l. Koncentrácie 
bóru v morskej vode sú priemerne 4,5 mg/l 
(Baltické more cca 0,5 mg/l, Stredozemné more cca 
9,6 mg/l). 

Podzemné vody Českého masívu, používané 
pre pitné účely, majú priemerný obsah bóru < 0,05 
mg/l (detekčný limit analytického stanovenia) až 
0,059 mg/l. V oblastiach ložiskových akumulácií 
až jednotky mg/l. U hlbinných vôd (cca 1 km 
v granitoch a granodioritoch) pri strednej dobe 
zdrženia 19 tis. rokov boli overené koncentrácie 
bóru 0,08–0,72 mg/l.  

V minerálnych vodách sa bór nachádza 
bežne v koncentráciách desatín mg/l, niekedy až 4 
mg/l (Mariánské Lázně), 10 mg/l (Lázně Darkov 
a Karviná) či 57 mg/l (Vincentka – minerálna voda 
z okolí Luhačovic). Na Slovensku sú to napr. 
pramene Štefan Cígeľka (50 mg/l) či Herkules 
Bardejov (74 mg/l). 

Matthews (1973) uvádza priemerný obsah 
bóru v komunálnych odpadových vodách 1–2 mg/l, 
Vengosh et al. (1994) až 4,1 mg/l. Pitter (2007) 
uvádza koncentrácie v splaškových vodách 
z veľkomiest s vysokou spotrebou pracích 
prostriedkov až 5 mg/l. Rovnako udáva zvýšené 
obsahy bóru v skládkových vodách v okolí deponií 
komunálneho odpadu. 

Jezerský (1997) uvádza priemerné obsahy 
bóru zo skládok TKO 15,5 mg/l. 

Limit koncentrácie bóru pre povrchovú vodu 
v ČR je 0,3 mg/l. (vodárenské toky) a 0,5 mg/l 
(ostatné povrchové toky). Limity indikátorov 
znečistenia podľa Metodického pokynu MŽP ČR 
z roku 2013 je 3,1 mg/l. Limity pre podzemné vody 
podľa Prílohy č. 12 k Smernici MŽP SR č. 2015-7 
na vypracovanie analýzy rizika znečisteného 
územia z roku 2015 je 0,5 mg/l (ID limit), resp. 5,0 
(IT limit). Všeobecne sa koncentrácie nad 0,5 mg/l 
dajú považovať za indikátor antropogénneho 
znečistenia vody  (Pitter 2007). 

V pitnej vode je bór limitovaný najvyššou 
medznou hodnotou 1 mg/l. Pre závlahovú vodu je 
doporučený limit 1 mg/l, v aridných územiach 
s vysokým výparom sú nevhodné obsahy 
v desatinách mg/l. 

Z hygienického hľadiska je bór vo vodách 
nevýznamný. Jeho význam vzrastá ako indikátor 
vplyvu skládok na hydrologický a hydrogeologický 
systém. 

VÝSLEDKY Z VYUŽITIA BÓRU PRI 

PRIESKUME KONTAMINOVANÝCH LOKALÍT  
Pri riešení problematiky EZ je dôležité 

objektívne vyhodnotiť vplyv zdroja znečistenia na 
kvalitu podzemnej (alebo povrchovej) vody ako 
jedného z najcitlivejších geofaktorov životného 
prostredia. Potrebné je zvažovať množstvo 
aspektov, ktoré podmieňujú mieru a dosah 
ovplyvnenia prirodzených parametrov vody. 
Spôsob vyhodnocovania je v princípe založený na 
porovnávaní hodnôt vstupných – neovplyvnených 
ukazovateľov typických pre vodu v prostredí 
s hodnotami vo výstupnej oblasti, pričom samotný 
zdroj znečistenia sa nachádza medzi týmito dvoma 
oblasťami. Pri mapovaní rozsahu znečistenia majú 
z množstva ukazovateľov vysokú výpovednú 
hodnotu najmä také, ktoré sú pre hodnotený zdroj 
znečistenia charakteristické, kontrastné voči 
prirodzeným hodnotám daného prostredia a sú 
chemicky inertné, t.z. čo najmenej podliehajú 
zmenám pri interakcii prúdiacej vody 
s horninovým prostredím. 

Z prieskumu kontaminovaných lokalít v SR 
a ČR sa z množstva sledovaných ukazovateľov, 
podľa vyššie uvádzaných požiadaviek, veľmi dobre 
osvedčil ukazovateľ bór. Zvýšené obsahy tohto 
metaloidu sme registrovali najmä v priesakových 
vodách zo skládok odpadu ale aj niektorých 
priemyselných odpadov a úložísk popolčeka.  

V nasledujúcich obrázkoch (Obr. 1, Obr. 2) 
sú prezentované namerané minimálne (pozadie)     
a maximálne hodnoty (zdroj znečistenia) bóru vo 
vode a v zemine. Údaje boli získanie z riešenia 
geologickej úlohy: Pravdepodobné EZ – prieskum 
na vybraných lokalitách Slovenskej republiky, časť 
7.1 až 7.6. 

V Tab. 1 sú prezentované typické max. 
a min. hodnoty bóru vo vymedzených oblastiach 
monitorovacej siete na danej monitorovanej 
lokalite v ČR a SR. 
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Obr.1: Príklady lokalít s obsahmi bóru typickými pre pozadie (min) a pre zdrojovú oblasť(max) vo vode 

 

Obr.2: Príklady lokalít s obsahmi bóru typickými pre pozadie (min) a pre zdrojovú oblasť(max) v zemine 

Poznámky:  
  TKO – staršia skládka komunálneho odpadu v Dežericiach 

VAB – bývalá skládka priemyselného odpadu v Dežericiach, na skládku bol ukladaný kal z brúseného skla,  
neutralizačný kal s obsahom šesťmocného chrómu a odpadové koncentráty a roztoky s obsahom solí kovov 
HN – bývalé odkalisko popolčeka a škváry s nelegálne ukladaným organickým odpadom v Horných Našticiach 
ST – opustená skládka priemyselného odpadu s galvanickými kalmi v Starej Turej 
Rosina – prevádzkované odkalisko popolčeka v Žiline – časť Rosina  
Trnové – bývalé odkalisko popolčeka v Žiline – časť Trnové 

Tab.1: Typické hodnoty bóru vo vymedzených oblastiach monitorovacej siete na danej monitorovanej lokalite  

Lokalita jednotka 
pozadie - 
podz. v.  

zdroj - priesaky zdroj - podz.v. 
indikačná obl. 

- podz. v. 
indikačná obl. - 

pov. v. 

Skládka TKO 
Bláto mg/l 0,44 265,2 33,13 11,01 0,15 
Skládka TKO 
Borek mg/l 0,05 12,63 0,25 0,11 0,05 
Skládka TKO 
Lišov mg/l 0,05 14,36 0,09 0,05 3,29 
Skládka TKO + 
NO Lodín mg/l 1,72 53,64 1,96 0,35 2,84 
Skládka TKO 
Ďáblice mg/l 0,05 17,19 0,29 0,12 0,1 
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Pokračovanie Tab. 1 

Lokalita jednotka 
pozadie - 
podz. v.  

zdroj - priesaky zdroj - podz.v. 
indikačná obl. 

- podz. v. 
indikačná obl. - 

pov. v. 
Skládka TKO 
Úholičky mg/l 0,05 14,85 1,73 0,08 2,15 
Skládka TKO 
Uhy mg/l 0,05 3,66 0,16 0,08 - 
Skládka TKO + 
NO Únanov mg/l 0,05 40,52 2,83 0,05 - 
Skládka TKO 
Žabčice mg/l 0,08 8,29 0,13 0,08 - 
Skládka TKO 
Ledce mg/l 0,05 17,62 9,81 0,33 0,05 
Skládka TKO 
Nedaničky mg/l 0,05 8,99 0,65 0,05 0,05 
Skládka TKO 
Valtice mg/l 0,05 - 28,2 - - 
Skládka gudrónov 
- Kameňolom 
Srdce* mg/l 0,05 - 5,16 - - 

Skládka TKO 
Bošany – Babica* mg/l 0,03 - 0,73 0,62 0,11 

Skládka TKO 
Dunajská Streda* mg/l 0,02 - 0,26 0,19 - 
Skládka 
priemyselného 
odpadu - 
Kalinovo* mg/l 0,2 - 2,08 0,89 0,11 
Skádka TKO – 
Šulekovo * mg/l 0,083 - 0,31 0,2 - 

Skládka TKO 
Uzovská Panica mg/l 0,02 2,23 - - 1,37 
Skládka TKO 
Krompachy - 
Halňa** mg/l 0,014 - 0,48 0,18 - 
Poznámka: Lokality bez *riešila firma GEOtesst, a.s., Lokality s *boli spracované v rámci Vybíral, et.al (2005). 
Lokalita s **bola monitorovaná v rámci Klukanová et al (2011). 

ZÁVERY  

Výsledky monitoringu skládok a odkalísk 
(resp. priemyselných skládok) v ČR i SR 
preukázali rádovo zvýšené obsahy bóru namerané 
v indikačných oblastiach v porovnaní s obsahmi 
reprezentujúcimi neovplyvnené pozadie. Výsledky 
zodpovedajú doteraz publikovaným prácam 
o význame bóru pri identifikácii šírenia znečistenia. 

 Pri šírení kontaminovaných priesakov 
v horninovom prostredí obyčajne dochádza 
v dôsledku atenuačných procesov k redukcii 
signalizácie znečistenia kontrastujúceho 
s hodnotami pozadia. Zo získaných informácií 
o distribúcii bóru na skúmaných lokalitách 
vyplynulo, že schopnosť indikovať znečistenie má 
vzhľadom k jeho vlastnostiam predovšetkým bór.  

 

Okrem bóru je pri danom type znečistenia 
dôležité identifikovať určitú asociáciu 
kontaminantov. Napríklad skládky s komunálnym 
odpadom často produkujú zvýšené koncentrácie Cl- 
a NH4. Na základe správania sa jednotlivých 
kontaminantov pri transportných procesoch 
v horninovom prostredí sa potom dajú 
komplexnejšie charakterizovať vlastnosti 
skúmaného prostredia ako geobariéry.  

Domnievame sa, že bór sa do prostredia 
dostáva z odpadového materiálu po interakcii 
s vodou primárne v dôsledku rozpúšťacích 
procesov. Avšak tento mechanizmus by si 
vyžadoval komplexnejšiu charakteristiku,  tak aby 
bolo možné určiť reálny podiel bóru z predmetného 
odpadového materiálu. 
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