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ÚVOD 

V rámci programu odstraňovania EZ na 

Slovensku sa v r. 2015 vykonal prieskum 

vybraných environmentálnych záťaží s analýzou 

rizika znečisteného územia. Firma GEOtest, a.s. sa 

podieľala na prieskume troch odkalísk (Polenková 

et al., 2015). Prieskum sa zameriaval na komplexné 

zhodnotenie znečistenia potenciálne dotknutých 

zložiek životného prostredia a vyhodnotenie 

environmentálneho a zdravotného rizika podľa 

pokynov smernice MŽP SR z 28. januára 2015 č. 

1/2015-7 na vypracovanie analýzy rizika 

znečisteného územia. Príloha č. 5 c) uvedenej 

smernice usmerňuje prístup k získavaniu údajov z 

území znečistených ukladaním ťažobných 

odpadov. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O LOKALITÁCH 

Všetky tri skúmané lokality predstavovali 

odkaliská údolného typu s flotačne deponovaným 

popolčekom. Vznikli prehradením údolia zemnou 

hrádzou. Odvedenie potoka sa riešilo buď jeho 

zatrubnením pod samotným telesom odkaliska 

alebo úpravou koryta po boku odkaliska. Prietok v 

povrchovom toku pod odkaliskom mal veľkosť od 

cca 0,1 l/s až po cca 7 l/s. Odkaliská mali rôzny vek 

– dve odkaliská už nie sú prevádzkováné, jedno je 

ešte prevádzkované. Kubatúra odkalísk sa 

pohybovala od cca 70 000 m3 do cca 350 000 m3. 

Pod odkaliskami sa vo vzdialenosti 200 m až 1,5 

km nachádza trvalo obývané územie. 

Hodnotenie environmentálnych a 

zdravotných rizík vyžaduje mať objektívne 

informácie najmä o zdroji znečistenia 

a identifikovaní znečisťujúcich látok (A), o 

transporte kľúčových kontaminantov (B) a tiež 

potenciálnych receptorov (C). 

 

A. Zdroj znečistenia a identifikácia 

znečisťujúcich látok 

V rámci riešených lokalít sa ukázalo, že 

okrem samotného znečisťujúceho materiálu treba 

zvažovať aj flotačné médium, ktorým bol popolček 

transportovaný na odkalisko. Na túto skutočnosť 

poukazovali anomálne vysoké hodnoty bóru 

(pochádzajúci pravdepodobne z odpadovej vody ?). 

V jednom prípade sa na pláni odkaliska overil aj 

výskyt komunálneho odpadu. Pre jednoznačné 

špecifikovanie látok pochádzajúcich zo zdroja 

znečistenia je dôležité poznať prirodzené hodnoty 

látok v prostredí, tzv. pozaďové koncentrácie.  

Veľmi dôležité je posúdiť aj technický stav 

odkaliska, najmä jeho hrádzu, lebo v prípade jej 

pretrhnutia hrozí vyplavenie popolčeka do údolia, 

napr. Zemianske Kostoľany (Jurkovič et al., 2008), 

Myjava. 

B. Transport kľúčových kontaminantov  

Mobilita väčšiny kľúčových kontaminantov 

(najmä kovov) z popolčeka bola výrazne 

limitovaná a striktne viazaná na priestor odkaliska. 

Pre posúdenie únikov látok pochádzajúcich z 

odkaliska sa dobre osvedčili rozpustené boritany 

(analyzované ako celkový bór), ktoré sú 

geochemicky pomerne málo reaktívne.  

Úniky látok z priestoru odkaliska sú 

generované zrážkami, povrchovým tokom, vodou z 

povrchového odtoku alebo ich kombináciou. V 

dôsledku relatívne priepustnejších popolčekov sa v 

objeme odkaliska kumulujú značné množstvá vody, 

ktoré spôsobujú lokálne zvýšený hydraulický 

gradient, dôsledkom čoho sa na vzdušnej strane 

hrádze môžu objavovať vývery alebo podzemná 

voda s napätou hladinou. Ukázalo sa, že transport 

rozpustených látok je podmienený najmä prúdením 

povrchovej vody (obr. 1). Čiastočne môže 

dochádzať aj k prúdeniu prostredníctvom 

podzemnej vody, ktorá kopíruje os doliny, v ktorej 

preteká povrchový tok. Laterálne šírenie 

znečistenia je preto výrazne limitované priebehom 

údolia. Najkritickejšie miesto transportu 

znečisťujúcich látok predstavuje úsek, kde sa 

výraznejšie zmierňuje sklon svahu a dochádza k 

spomaleniu prúdenia vody. Dochádza tu – obyčajne 

až vo vzdialenosti 100-ky metrov od odkaliska, k 

infiltrácii povrchovej vody k hladine podzemnej 

vody (obr. 2). 

C. Potenciálne receptory 

Najohrozenejšími prijímateľmi potenciálne 

znečisťujúcich látok boli zvyčajne ľudia, žijúci pod 

odkaliskom v smere predpokladaného transportu 

znečistenia. Najvýraznejšou expozičnou cestou 
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bolo používanie domových studní na zalievanie a 

následná konzumácia plodín. Pri povrchovej vode 

bol recipientom väčší tok tečúci v hlavnom údolí. 

Pri hodnotení dosahu a miery vplyvu pôsobenia 

kľúčových kontaminantov je dôležité poznať ich 

prejavy v rôznych klimatických podmienkach. 

Vyplýva to výraznej dynamiky transportného 

systému, ktorý vo vlhkom období umožňuje 

migráciu látok na veľké vzdialenosti pričom 

koncentrácie kontaminantov sú vplyvom nariedenia 

nízke. V suchom období je situácia opačná, 

koncentrácie sú najvyššie a migrácia značne 

limitovaná. Zvažovať je potrebné aj iné potenciálne 

zdroje znečistenia v blízkosti obydlí ako sú – 

domové septiky, hnojiská, nefunkčná kanalizácia a 

pod., ktoré môžu spôsobovať výskyty nadlimitných 

hodnôt látok nepochádzajúcich z odkaliska a 

spôsobovať prijímateľom v niektorých prípadoch 

dokonca ešte väčšie zdravotné riziká. 

 

Obr. 1  Situácia na lokalite overená prieskumom 

 

Obr. 2  Situačný model lokality 

ZÁVERY 

V rámci riešenia úlohy sa ukázalo, že 

niektoré zaužívané prístupy a postupy je dôležité 

prehodnocovať a aplikovať také, ktorými je možné 

získať reprezentatívnejšie údaje a tým aj 

objektívnejšie vyhodnotiť situáciu na lokalite. 
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