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ÚVOD 

Prieskum environmentálnych záťaží je obyčajne limitovaný časovým trvaním, finančným 

zabezpečením, riešením stretov záujmov, nedostatočným množstvom archívnych údajov a pod. 

V praxi sa ukazuje, že uvádzané limitácie sa dajú kompenzovať aplikovaním overených koncepčných 

modelov zastupujúcich predmetný typ záťaže. Je tak možné efektívnejšie získavať reprezentatívne 

údaje o aktuálnej situácii na lokalite a kompetentnejšie vyhodnocovať analýzu rizika a následne aj 

prípadnú sanáciu lokality. Cieľom príspevku je poukázať na praktické príklady využitia koncepčných 

modelov pri riešení geologických úloh zameraných na problematiku environmentálnych záťaží. 

 

METODIKA 

V rámci riešenia geologickej úlohy zadanej MŽP SR: „Pravdepodobné environmentálne záťaže – 

prieskum na vybraných lokalitách SR“ bol vykonaný geologický prieskum na niekoľkých lokalitách 

skládok komunálneho a priemyselného odpadu a odkalisk popolčeka. 

Hlavným cieľom geologickej úlohy bola realizácia podrobného geologického prieskumu životného 

prostredia územia, na ktorom sa nachádza predmetná pravdepodobná environmentálna záťaž. Pre 

uvádzané požiadavky bolo potrebné získať pomerne rozsiahle údaje. Množstvo archívnych údajov 

bolo veľmi obmedzené. Napriek tomu sa na základe niektorých archívnych údajov a rekognoskácie 

terénu ukázalo, že predmetné lokality je možné charakterizovať niektorými spoločnými črtami: 

 situovanie zdroja znečistenia je do menšieho údolia, na vyvýšenom mieste v území nad 

miestnou eróznou bázou,  

 podložie tvoria pôvodné, relatívne menej priepustné horniny: paleogénne horniny 

charakteru flyša, resp. neogénne vulkanické tufitické horniny, 

 do zdroja znečistenia sa môže dostávať voda zo zrážok, z povrchových, prípadne 

podpovrchových prítokov (nie z kontaktu s podzemnou vodou), 

 voda presakujúca odpadovým materiálom je obyčajne usmernená ukloneným 

a nepriepustným dnom pod zdrojom znečistenia do jeho čela, kde vystupuje často vo 

forme výveru, 

 transportnou cestou je údolie, ktoré usmerňuje ďalší tok kontaminovanej vody, ktoré môže 

prebiehať po povrchu alebo tiež pod povrchom, 

 v prípade transportu až k miestnej eróznej báze sa kontaminovaná voda zväčša vlieva do 

miestneho povrchového toku. 

Uvedené črty sú typické pre tzv. skládky údolného typu – SÚT (Obr. 1), ktoré boli bližšie 

špecifikované napr. v práci Mikita (2010). Jedná sa na Slovensku, ale i v Čechách (Krajča, 2006), 

o pomerne bežne zastúpený typ starých, neriadených skládok odpadov situovaných v menších 

údoliach s málo priepustným prostredím.  

Pre koncepčný model SÚT je vysledovaný mechanizmus transportu kontaminantov a relevantné 

scenáre ich vplyvu na hydrosféru: 

 Potenciálne nebezpečenstvo skládky na hydrosféru určuje najmä charakter priesakov (ich 

množstvo, zastúpenie a koncentrácia kontaminantov) – závisí najmä od veľkosti 

a charakteru skládky, veľkosti spádovej oblasti, klimatických podmienok. Prítomnosť 

priesakov pretrváva aj po izolovaní povrchu skládky.  

 Kontaminanty obsiahnuté v priesakoch zo skládky sa ďalej šíria sústredene 

predovšetkým po povrchu, pozdĺž spádnice medzi skládkou a recipientom. Znečistenie 

postupuje pomerne rýchlo a najvýraznejšie prejavy ovplyvňovania prostredia sa 

nachádzajú až vo väčšej vzdialenosti (stovky metrov) od skládky. V rámci tohto úseku 



dochádza obyčajne k zmierňovaniu znečistenia vplyvom atenuačných procesov – 

závisí to najmä od dĺžky úseku, od prítokov vody z bočných strán údolia a vlastností 

jednotlivých kontaminantov. 

 Po vstupe kontaminantov do povrchového toku dochádza k zmiešavaniu a ďalšiemu 

tlmeniu znečistenia – závisí to hlavne od zmiešavacích pomerov medzi priesakmi zo 

skládky a vodou v povrchovom toku. 

Jednotlivé kontaminačné prejavy sú podmienené konkrétnymi podmienkami a situáciou na 

lokalite. 

 
Obr. 1: Koncepčný model šírenia znečistenia zo skládok údolného typu (Mikita, 2010) 

Na základe skúseností so SÚT sa pozornosť na prieskumných územiach zameriavala najmä na 

nasledovné skutočnosti: 

 Znečistenie môže byť od skládky vzdialené aj stovky metrov, preto je potrebné overiť aj 

širšie okolie skládky, 

 Výrazný vplyv klimatických podmienok na šírenie znečistenia spôsobuje podstatné 

a časté zmeny hodnôt v sledovaných parametroch. Interval odberov vzoriek vody je 

preto ideálne vzťahovať k obdobiam extrémnych prejavov kontaminácie na lokalite. Tie sa 

spájajú so suchým a vlhkým obdobím počas roka,  

 Miera znečistenia je podmienená najmä jeho riedením nekontaminovanými prítokmi 

z bočných strán údolia a povrchovou vodou v recipiente. Ostatné atenuačné procesy sú 

vzhľadom na rýchle šírenie znečistenia pomerne limitované, 

 Posúdenie rizika ovplyvnenia kvality povrchového toku znečistením zo skládky je možné 

až na základe dlhodobejšieho sledovania situácie na lokalite za rôznych klimatických 

podmienok. Po prieniku znečistenia do povrchového toku je dôležité vyhodnotiť 

dopad tohto javu na jeho kvalitu. 

 Získavanie informácií o šírení kontaminovaných priesakov v prostredí nestačí 

zabezpečovať iba z vrtov (často nie je ani reprezentatívne) ale tiež z povrchu, resp. 

z pripovrchovej zóny horninového prostredia. Potrebné je využiť všetky dostupné miesta 

na meranie kvality vody (pramene, povrchové toky, zamokrené plochy, vrty, studne, 

drenážne systémy a pod.). Obzvlášť sa osvedčili aplikované merania mernej elektrickej 

vodivosti vody (Mikita, 2008).  

Jednotlivé postupy sa aplikovali vzhľadom k lokálnym podmienkam na prieskumných lokalitách. 

Samotné terénne a analytické práce prebiehali v relatívne krátkom čase – od augusta do októbra 2016. 

Ako príklad sú uvedené výsledky z dvoch prieskumných území, odkaliska Horné Naštice (Polenková 

et al., 2016 a) a skládky komunálneho odpadu Dežerice – Veronika (Polenková et al., 2016 b). 
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VÝSLEDKY 

Odkalisko Horné Naštice 

Prieskumnými prácami boli zistené tieto najzásadnejšie skutočnosti: 

 Hlavným zdrojom znečistenia je samotný popolček v odkalisku (As, TOC, Ba, B). Ako 

vedľajší zdroj znečistenia sa javí nelegálna skládka komunálneho odpadu situovaná v SV 

časti odkaliska (B, TOC).  

 Interakciou zrážkových vôd a splachov z povrchu s odpadom v odkalisku sa generujú 

výluhy, ktoré prenikajú do povrchového toku pod odkaliskom. 

 Transportnou cestou pre znečisťujúce látky je najmä povrchový tok v údolí (Obr. 2 a Obr. 

3). V mieste zníženia jeho rýchlosti prúdenia povrchového toku dochádza k infiltrácii 

kontaminovanej vody aj do podzemnej vody (vrt HNM-4).  

 Hodnotením aktuálneho stavu na lokalite sa nepreukázalo environmentálne ani zdravotné 

riziko. Zo sledovaných škodlivých látok boli vo vode mimo priestor odkaliska zistené 

zvýšené hodnoty B, lokálne aj Cl a skupinového ukazovateľa TOC (nad ID kritériá). 

 Zmiešaním kontaminovaného povrchového toku s riekou Radiša tečúcou v miestnej 

eróznej báze sa znečistenie bórom redukovalo na úroveň jej pozaďových koncentrácií. 

 
Obr. 2: Situácia na lokalite zistená prieskumom 



 

Obr. 3: Situačný model lokality 

Skládka komunálneho odpadu Dežerice – Veronika 

Prieskumnými prácami boli zistené tieto najzásadnejšie skutočnosti: 

• Primárnym zdrojom znečistenia je stará, nezabezpečená skládka komunálneho odpadu: 

znečistenie As, NEL, C10–C40, B, Cd, Cl, NH4, TOC. 

• Interakciou vody zo zrážok a podpovrchovým odtokom s odpadom v skládke sa generujú 

priesakové vody, ktoré unikajú mimo priestor skládky.  

• Hladina podzemnej vody nie je v dosahu dna skládky. Priesaky zo skládky sa postupne 

infiltrujú do podložných kolektorov. 

• Transport znečistenia je realizovaný dvojako; čiastočne po povrchu a čiastočne podzemnou 

vodou. Po povrchu postupuje najmä keď sa priesaky zo skládky nestíhajú infiltrovať do 

podložia pričom k infiltrácii dochádza priebežne pozdĺž smeru sklonu údolia. Podzemnou 

vodou sa šíri znečistenie v dosahu zóny rozvetrania v tufitických horninách a pravdepodobne 

ovplyvňuje kvalitu vody aj pod susediacim odkaliskom (Obr. 4 a Obr. 5). 

• Zo sledovaných ukazovateľov pochádzajúcich zo skládky sa v podzemnej vode mimo jej 

najbližší priestor zistili iba zvýšené koncentrácie bóru. 

 
Obr. 4: Situačný model lokality 



 
Obr. 5: Situácia na lokalite zistená prieskumom 

ZÁVER 

Prezentované výsledky vychádzajú z relatívne krátkodobého sledovania, kedy nemohla byť zachytená 

informácia o stave a vývoji situácie na lokalite za rôznych klimatických podmienkach. Tiež existuje 

celý rad neistôt spojených s obmedzenými možnosťami aplikovania niektorých prieskumných metód 

ako aj finančných limitov na prieskumné práce. Aj keď každá z prieskumných lokalít mala osobitý 

charakter so špecifickými prejavmi šírenia sa znečisťujúcich látok, dali sa rozlíšiť hlavné mechanizmy 

týchto prejavov, ktoré dobre reprezentoval koncepčný model SÚT overený v minulosti na podobnom 

type lokalít. Aplikovanie poznatkov a skúseností zo skládok údolného typu v konečnom dôsledku 

zabezpečilo získanie optimálneho množstva reprezentatívnych údajov efektívnejším spôsobom. 

Ukazuje sa, že využitie koncepčných modelov pre typové lokality má dobrú perspektívu najmä pri 

limitovaných riešeniach geologických úloh spojených s environmentálnymi záťažami. Jednotlivé 

modely je potrebné neustále dopĺňať o nové poznatky tak, aby umožňovali čo najvýstižnejšie 

charakterizovať kľúčové procesy šírenia sa znečistenia pre typové prostredie. 
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