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ZDROJ TRANSPORT RECEPTOR 

Hodnotenie rizika/vplyvu 

Aký je potenciál nebezpečenstva ? 

Aké sú transportné cesty a  

k akým zmenám dochádza ? 

(monitoring vývoja situácie) 
Dôjde k ohrozeniu ? 

Rekognoskácia terénu, 

archívne údaje  

(HG, HGCH, IG, GF) 

Pochopenie procesov 

Je treba nápravné opatrenia ? 

(Upravené podľa: Bjerg a Kjeldsen, 2007)  

Požiadavky na geologický prieskum pre AR EZ 
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Ako získať  

REPREZENTATÍVNE ÚDAJE  

v optimálnom množstve 

??? 

Smernica MŽP SR 1/2015 -7 

na vypracovanie AR zneč. úz. 
Overené KM 



Časť 7: Pravdepodobné environmentálne záťaže – lokalita 7.1 až 7.6 
BN (004) / DEŽERICE – SKLÁDKA TKO Veronika 

– staršia skládka komunálneho odpadu, čiastočne zrekultivovaná  

BN (1926) /  DEŽERICE – ODKALISKO VAB 

– bývalá skládka priemyselného odpadu, na skládku bol ukladaný kal z 
brúseného skla,  neutralizačný kal s obsahom esťmocného chrómu a odpadové 
koncentráty a roztoky s obsahom solí kovov 

BN (001) / HORNÉ NAŠTICE – SKLÁDKA POPOLČEKA  

– bývalé odkalisko popolčeka a škváry s nelegálne ukladaným organickým 
odpadom  

NM (013) / STARÁ TURÁ – SKLÁDKA KO Drahý vrch 

–   opustená skládka priemyselného odpadu galvanickými kalmi  

ZA (013) / ROSINA – SKLÁDKA POPOLČEKA – odkalisko 

– prevádzkované odkalisko popolčeka 

ZA (1840) / ŽILINA – TRNOVÉ – ODKALISKO POPOLČEKA  

– bývalé odkalisko popolčeka v Žiline 

– priemyselná skládka 

– odkalisko 

– skládka komunálneho odpadu 
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Trnové – odkalisko Horné Naštice – skládka popolčeka 

Rosina – odkalisko 

STKO 
SPO 

Dežerice – skládka PO a TKO 
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Prístup k riešeniu úlohy – koncepčný model EZ „ÚDOLNÝ TYP“    

• Hĺbka nepriepustného podložia je tesne pod zdrojom  

• Prostredie s dynamickejšou morfológiou terénu 

• Lokalizácia je obyčajne na väčšie erózne ryhy, bočné doliny, miesta po odťažení hlinitého 
materiálu, depresie vzniknuté zosuvnou činnosťou a pod. – miesta bez 
poľnohospodárskeho využitia 

Skládka  

 odpadov 

málo priepustné prostredie 

Šírenie 

 znečistenia 

monitorovací vrt 

Skládka  

 odpadov 

málo priepustné prostredie monitorovací 

vrt 

monitorovací vrt 

málo priepustné prostredie 

Skládka 

odpadov 

Vybíral a kol., 2005 

Mikita., 2010 



A)   Oblasť vstupu externých vôd do zdroja znečisťovania 

B)   Miesto výstupu znečisťujcich látok zo zdroja znečisťovania 

C) Úsek medzi zdrojom znečisťovania a recipientom 

D)  Úsek zmiešavania znečisťujcich látok s povrchovým tokom,  
       resp. oblasť infiltrácie do horninového prostredia 

A 

B 

C 

D 

Koncepčný model „ÚDOLNÝ TYP“ – príklad 



• najmä prúdením v povrchovou vodou. Čiastočne môže dochádzať aj k 
prúdeniu podzemnou vodou v zóne zvetrávania avšak laterálne šírenie 
znečistenia býva výrazne limitované priebehom údolia, 

• dosah znečistenia môže byť od zdroja znečisťovania vzdialený aj 100-
ky metrov, 

• najkritickejšie miesto je obyčajne v úseku kde dochádza k 
spomaleniu toku a následnej intenzívnejšej infiltrácii látok k hladine 
podzemnej vody alebo znečistenie prestupuje priamo do 
povrchového toku v eróznej báze, 

• vplyv klimatických podmienok na šírenie znečisťujúcich látok 
spôsobuje výrazné a časté zmeny hodnôt v sledovaných parametroch 
– ovplyvňuje aktuálnu mieru a dosah znečistenia na lokalite 
(vzorkovanie, zmiešavacie pomery), 

• aplikovanie merania mernej elektrickej vodivosti vody in situ pri 
kontrastných hodnotách (Cl-). 

Koncepčný model ÚT – metodika prieskumu 
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A. Zdroj znečistenia a identifikácia znečisťujúcich látok 

• overenie stability hrádze, 

• charakteristika výstupu znečisťujúcich látok pod zdrojom znečistenia, 

• zvýšený hydraulický gradient v zdroji znečisťovania. 

B. Transport znečisťujúcich látok  

Hukov 
potok 

HG-2 



•   k redukcii znečistenia počas transportu môže a nemusí dochádzať (ojedinele dochádza aj k anomálnym prejavom!) 

•   miera a dosah znečistenia je v rôznych klimatických podmienkach rôzna: 

            a) vlhké obdobie – migrácia na veľké vzdialenosti pri nízkych koncentráciách kontaminantov vplyvom nariedenia;  

            b) suché obdobie – koncentrácie sú najvyššie a migrácia značne limitovaná  

Koncepčný model ÚT – hodnotenie rizika 
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C. Potenciálne receptory 

Rozlivanie znečisťujúcich l.v ústí údolia 

SKLÁDKA 
•   ľudia, žijúci pod EZ - používanie domových studní na zalievanie a následná 
konzumácia plodín alebo priame zaplavenie obhosp. polí 

•   povrchové toky v eróznej báze, riziko najmä pri veľkých povodniach v kombinácii s 
nezabezpečenými zdrojmi znečisťovania - stabilita hrádze (Zemianske Kostoľany, 
Myjava). 

•   transport znečisťujúcich látok povrchovým tokom je relatívne veľmi rýchly 

•   ovplyvnenie podzemnej vody v miestach vyrovnania spádovej krivky – dochádza 
tu k infiltrácii podzemnej vody do horn. prostredia 



BN (001) / HORNÉ NAŠTICE – skládka popolčeka 
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potok 

As 

odpad komunálneho  

charakteru 

Interpretácia šírenia kontaminantov na lokalite Horné Naštice 

? 
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Znečistenie horninového prostredia v  
pásme prevzdušnenia 

As B 

Znečistenie podzemnej vody 



ZA (013) / ROSINA – SKLÁDKA POPOLČEKA – ODKALISKO 
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POPOLČEK 

plavenie popolčeka 

potok 

As, Ba  

B As, B, NO2, TOC ? 

Interpretácia šírenia kontaminantov na lokalite Rosina 

As: 25 - 250 µg/l (ID = 50 µg/l ) 
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Nápravné opatrenia pre eliminovanie rizika na EZ ÚT 

Rekultivačné opatrenia musia počítať s 
prítomnosťou priesakov pod EZ ÚT ! 
- utesnenie povrchu zdroja znečisťovania neumožňuje 
podstatné redukovanie trvalých výstupov znečisťujcich látok 
do prostredia 

1. Pasívne opatrenia 

• administratívne, legislatívne 

• prirodzená atenuácia – monitoring 

• vypúšťanie priesakov do recipienta  
(variant A, B) – NV 269/2010 Z.z. – Príloha 9.4 Skládky odpadov (PV) 

2. Rekultivácia 3. Aktívne opatrenia 
•  odvoz a zneškodnenie ex situ 

•  čistenie in situ 

  fyzikálne 
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  biologické 
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Závery a odporúčania 

Overený koncepčný model reprezentuje typovú lokalitu EZ so špecifickými prejavmi 
znečisťovania hydrosféry pri definovaných hydrogeologických a morfologických 
pomeroch. Vyjadruje súhrn poznatkov a skúseností získaných za dlhšie obdobie z väčšieho 
počtu lokalít s podobnými prejavmi znečisťovania. 
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Aplikovanie cieleného prístupu k riešeniu daného typu EZ: 

• aplikovanie prieskumných metód, resp. monitoringu v optimálnom rozsahu a pozícii, 
(Navrhované princípy a postupy je potrebné aplikovať vzhľadom na konkrétnu situáciu a podmienky na lokalite !) 

• získanie cielených a reprezentatívnych informácií o situácii a jej možnom vývoji, 

• objektívne vyhodnotenie situácie/rizika a navrhnutie optimálneho nápravného 
opatrenia.  

Výhody: 
- šetrenie finančných nákladov a ich účelnejšie využitie,  
- kratší čas na riešenie požadovaných cieľov, 
- optimálnejšie eliminovanie environmentálnych a zravotných rizík.  

Spoľahlivé použitie overených koncepčných modelov v praxi 
vyžaduje systematické zhromažďovanie a účelové spracovávanie 
poznatkov a skúsenosti z riešenia EZ. 


