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ÚVOD 

Predmetom tejto práce je analýza rizík znečistenia v lokalite Trnové – odkalisko popolčeka, 

ktorá je spracovaná na základe výsledkov prieskumných prác.  

Cieľom analýzy rizika je posúdenie, či súčasný stav znečistenia podzemnej vody 

a horninového prostredia v areáli skládky predstavuje environmentálne a zdravotné riziko 

nielen pre samotný areál, ale najmä pre jeho okolie. V prípade, že áno je potrebné navrhnúť 

sanáciu územia a stanoviť jej ciele, t.j. koncentrácie kontaminantov, ktoré nebudú 

predstavovať environmentálne ani zdravotné riziko. Súčasťou AR je v takom prípade aj 

posúdenie možností vykonania sanácie.  

1 DOPLŇUJÚCE ÚDAJE O SKÚMANOM ÚZEMÍ 

1.1 Ekologické charakteristiky skúmaného územia 

Pedologické pomery na lokalite v širšom regionálnom kontexte sú prezentované na obr.č.1.1. 

V oblasti riešenej lokality dominujú kambizeme, a v ich okolí sa vyskytuje pôdny typ 

pseudogleje a rendziny.  

Zrnitostne (pôdny druh) prevládajú v území pôdy hlinitopiesčité až hlinité s malou až 

strednou retenčnou schopnosťou a mierne vlhkým vlhkostným režimom a strednou až veľkou 

priepustnosťou. Obsah humusu v týchto pôdach je stredný (do 2,3 %). Prevláda pôdna reakcia 

slabo alkalická až neutrálna. 
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Obr. 1.1 Schematická pedologická mapa okolia prieskumného územia (podľa výrezu z mapy 

pôd v Atlase SR 2002) 

Hydrogeologické pomery 

Hydrogeologické pomery na lokalite v širšom regionálnom kontexte sú prezentované na 

obr.1-2. Hydrogeologické pomery ovplyvňuje zložitá geologicko-tektonická stavba a pestré 

litologické zloženie, geomorfologické pomery a klimatické pomery. Z hydrogeologického 

hľadiska územie zaberá rajón QP 029 "Paleogén a kvartér Žilinskej kotliny a východného 

okraja Súľovských vrchov" patriacu vlastnej Žilinskej kotline. 

Podmienky pre prúdenie podzemnej vody v paleogénnych prevažne slabo priepustných 

ílovcových komplexoch hornín sú značne obtiažne. Obeh podzemných vôd je v týchto 

horninách veľmi obmedzený. Je viazaný predovšetkým na porušené rozpukané pieskovce, 
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resp. na ílovcové polohy sa zvýšeným obsahom úlomkovitého materiálu. Podzemná voda  

v týchto podmienkach nevytvára súvislú hladinu, ale prúdi vo vzájomne odizolovaných 

horizontoch, čoho dôsledkom je prevažne vztlakový charakter podzemnej vody. 

V deluviálnych sedimentoch podzemná voda prúdi rozvetralými polohami podložných hornín 

resp. v polohách so zvýšeným obsahom úlomkovitého materiálu, smerom z vyšších častí 

svahu do nižších. Zvodnenie horninového prostredia je závislé najmä od sezónnych zmien 

vlhkostí v priebehu roka. Napriek tomu vo fluviálnych sedimentoch môže byť priepustnosť 

vysoká. Na lokalite sa preto môže hladina podzemnej vody nachádzať od 2 m do 25 m. 

Smer prúdenia podzemnej vody plytších obehov (v rozvetranej pripovrchovej časti) v území 

je možné očakávať vzhľadom k relatívne málo priepustnému podložiu a pomerne členitému 

reliéfu v smere sklonu svahov. V súvislosti so situovaním lokality do údolia sa dá 

predpokladať prúdenie vody v osi tejto doliny, smerom na sever k obci Trnové. 

 

Obr. 1.2: Schematická hydrogeologická mapa skúmaného územia (podľa Atlasu SR, 2002) 

Hydrogeochemické pomery 

Podzemné vody karbonátov bazálneho paleogénu (borovské vrstvy) a podložných dolomitov 

chočského príkrovu patria podľa Gazdovej klasifikácie (Gazda, 1971) k výraznému Ca-Mg-
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HCO3 typu s prítomnosťou S2 (SO4) zložky. Celková minimalizácia týchto vôd sa pohybuje 

v rozmedzí 0,38–0,41 g/l s korelačným koeficientom Mg/Ca 0,71–0,98. 

Podzemné vody zo súľovských zlepencov a zlepencového flyšu patria k výraznému Ca-Mg-

HCO3 typu s prítomnosťou A1 zložky s celkovou mineralizáciou 0,58 g/l. Vo vodách z vrtov 

bol zistený obsah H2S (priemer 3,15 mg/l). 

Rozdielny typ, výrazný Mg-HCO3 s prítomnosťou S2 zložky a mineralizáciou 0,1 g/l bol 

analyzovaný vo vzorkách vody zo zlepencového flyšu (Lietavská Závadka). Nízku 

mineralizáciu je možné vysvetliť rýchlejším obehom podzemnej vody v poruchovej zóne. 

V pripovrchovej zóne flyšového súvrstvia paleogénu patria podzemné vody k výraznému Ca-

HCO3 typu. V hlbšom obehu boli zistené dva geneticky rozdielne typy podzemných vôd. 

Výrazný Na-HCO3 typ základný s mineralizáciou 0,92–1,99 g/l reprezentuje podzemné vody, 

ktoré formujú svoje chemické zloženie pri pomalej cirkulácii v nízko priepustnom prostredí 

ílovcov a pieskovcov. Marinogénny, výrazný Na-Cl typ s mineralizáciou 3,5 g/l a obsahom 

metánu reprezentuje fosílne vody viazané na izolovanú šošovku pieskovcov v Stráňavách 

(hĺbka 218 m). 

Rovnaký typ vody reliktnej nedegradovanej marinogénnej vody s mineralizáciou 4,7–19,2 g/l 

bol dokumentovaný viazaný na horniny jury krížňanského príkrovu v intervale 1 560 – 1 597 

m. 

Výrazný Ca-HCO3 typ s prítomnosťou S2 zložky je charakteristický aj pre podzemné vody 

kvartérnych náplavov Váhu, Varínky a Rajčianky. 

Z hľadiska kvality pre pitné účely podzemné vody z prameňov i vrtov situovaných 

v bazálnych a súľovských zlepencoch s výnimkou vody z vrtov, kde je potrebná úprava vôd 

(odstránenie H2S) sú vhodné na pitné účely. Podzemné vody z flyšových sedimentov sú 

vhodné na pitné účely iba po nákladných úpravách. Podzemné vody riečnych náplavov 

vyhovujú kritériám platnej normy na pitné účely iba v oblasti pravostranných náplavov Váhu 

pri Tepličke nad Váhom. 

Chránené územia 

Prieskumná lokalita sa nenachádza v žiadnom chránenom území (ani v relevantnej blízkosti), 

ani v území európskeho významu ustanovených podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ani podľa Výnosu MŽP SR č. 3/2004-5.1 

zo dňa 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu.  

Pozícia skúmaného územia a relevantné vzdialenosti k chráneným územiam (CHVÚ, ÚEV, 

Natura 2000) je prezentovaná na obr.1.3 a obr.1.4. 
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Obr. 1.3: Chránené vtáčie územia sústavy NATURA 2000 vo vzťahu k riešenému územiu 

 

Obr. 1.4: Územia európskeho významu sústavy NATURA 2000 vo vzťahu riešenému územiu  

1.2 Materiálová bilancia znečistených zemín a podzemných vôd 

Materiálová bilancia znečistenia stanovuje množstvo nadlimitne znečisteného horninového 

prostredia a znečisťujúcej látky (nad hodnoty ID a z toho vyčlenené množstvá nad hodnoty IT 

- v zmysle Smernice MŽP SR č.1/2015-7) v pásme prevzdušnenia a v pásme nasýtenia 

a hmotnosť znečisťujúcej látky v pásme prevzdušnenia, v pásme nasýtenia a v znečistenej 

podzemnej vode. 

Prieskumnými prácami bolo v lokalite preukázané znečistenie zemín v pásme prevzdušnenia. 

V zeminách v oblasti telesa odkaliska boli nad hodnoty IT obytné zóny v kontaktnej zóne 

a v zóne prevzdušnenia pod kontaktnou zónou zvýšené hodnoty koncentrácií As. 

V zeminách v zóne nasýtenia neboli zistené prekročenia hodnôt ID a IT. 

V podzemnej vode boli zistené koncentrácie Cd, Mo, B, NH4, NO2, TOC a Cl nad IT.  
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V materiálovej bilancii znečistenia v zeminách sme stanovili znečistené plochy a objemy 

v prípade prekročenia IT obytné zóny a aj v prípade prekročenia IT priemyselné zóny. 

Vypočítali sme obidva prípady prekročení aj napriek tomu, že sme v tejto práci hodnotili 

znečistenie hodnoteného areálu ako v obytnej zóne. Takto sme vytvorili kompletnejšiu 

údajovú základňu aj pre budúcnosť, napr. pre účely prípadnej aktualizácie analýzy rizika 

znečisteného územia. Z nameraných bodových hodnôt koncentrácií sme metódou kriging 

zostrojili plošné izolínie koncentrácií látok. Pridanou hodnotou zvolenej metodiky je to, že 

variogram metódy kriging zohľadňuje zistené priestorové vzťahy medzi koncentráciami. 

Parametre krigingu sme nastavili tak, aby vypočítané rozloženie koncentrácií látok na ploche 

rešpektovalo princíp opatrnosti. Sumárne objemy a hmotnosti pre materiálovú bilanciu 

znečistenia v zeminách a v podzemnej vode sme počítali integrovaním zostrojených 

konzervatívnych izolínií koncentrácií látok. Na základe získaných výsledkov sme následne 

presne vypočítali stredné hodnoty koncentrácií látok, zodpovedajúce zostrojeným izolíniám. 

V časti materiálovej bilancie pre zeminy bola použitá objemová hmotnosť zeminy 1.9 kg.l-1. 

Bilancie plôch objemov a hmotností znečistených vôd a zemín nad limitné hodnoty IT sú 

súčasťou plôch, objemov a hmotností nad hodnoty ID. 

Tab. 1.1: Znečisťujúce látky v zeminách v pásme prevzdušnenia 

As - množstvo znečisťujúcej látky v zeminách v pásme prevzdušnenia v kontaktnej zóne (0-1.5 m) 

Prekročen

ý limit 

Vrt v 

centre 

znečisteni

a 

Priemern

á hrúbka 

vrstvy 

Priemerná 

koncentráci

a znečisť. 

látky 

Rozloha 

znečistenej 

plochy 

Objem 

znečistenej 

zeminy 

Hmotnosť 

znečistenej 

zeminy 

Hmotnosť 

znečisťujúce

j látky 

(m) 
(mg.kg-1 

suš.) 
(m2) (m3) (t) (t) 

>ID    65 TOP13 1.5 70.970 600 900 1710 0.121 

>ITo  70 TOP13 1.5 73.271 358 537 1020.3 0.075 

>ITp  140 TOP13 1.5 -  0 0 0 0.000 

ITo - intervenčné kritérium pre obytné zóny, ITp - intervenčné kritérium pre priemyselné zóny - (smernica MŽP 

SR č.1/2015-7) 

As - množstvo znečisťujúcej látky v zeminách v pásme prevzdušnenia pod kontaktnou zónou (1.5-5.0 m) 

Prekročen

ý limit 

Vrt v 

centre 

znečisteni

a 

Priemern

á hrúbka 

vrstvy 

Priemerná 

koncentráci

a znečisť. 

látky 

Rozloha 

znečistenej 

plochy 

Objem 

znečistenej 

zeminy 

Hmotnosť 

znečistenej 

zeminy 

Hmotnosť 

znečisťujúce

j látky 

(m) 
(mg.kg-1 

suš.) 
(m2) (m3) (t) (t) 

>ID    65 

TOP11 3.5 72.257 2549 8921.5 16950.85 1.225 

TOP21 3.5 68.157 2578 9023 17143.7 1.168 

TOP25 3.5 77.263 1688 5908 11225.2 0.867 

SPOLU 3.5 71.946 6815 23853 45320 3.261 

>ITo   70 

TOP11 3.5 76.311 1410 4935 9376.5 0.716 

TOP21 3.5 71.932 585 2047.5 3890.25 0.280 

TOP25 3.5 80.988 1225 4287.5 8146.25 0.660 

SPOLU 3.5 77.294 3220 11270 21413 1.655 
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>ITp   140 SPOLU 3.5 - 0 0 0 0 

ITo - intervenčné kritérium pre obytné zóny, ITp - intervenčné kritérium pre priemyselné zóny - (smernica MŽP 

SR č.1/2015-7) 

Celkové bilancia znečistenia  v zeminách v pásme prevzdušnenia 

Prekročený limit 

Celková rozloha 

znečistenej plochy 

Celkový objem 

znečistenej zeminy 

Celková hmotnosť znečistenej 

zeminy 

(m2) (m3) (t) 

>ID 143 7415 24753 

>Ito 151 3578 11807 

>ITp 0 0 0 

ITo - intervenčné kritérium pre obytné zóny, ITp - intervenčné kritérium pre priemyselné zóny - (smernica MŽP 

SR č.1/2015-7) 
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Obr. 1.5: Koncentrácie As v pásme prevzdušnenia v kontaktnej zóne [mg/kg] 
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Obr. 1.6: Koncentrácie As v pásme prevzdušnenia pod kontaktnou zónou [mg/kg] 
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Tab. 1.2: Znečisťujúce látky v podzemnej vode 

B - množstvo znečisťujúcej látky v podzemných vodách 

Prekročený limit 

Vrt v 

centre 

znečisteni

a 

Priemern

á hrúbka 

vrstvy 

Priemerná 

koncentrác

ia 

znečisťujúc

ej látky 

Rozloha 

znečisten

ej plochy 

Objem 

znečistenej 

zvodnenej 

vrstvy 

Objem 

znečisten

ej vody 

Hmotnos

ť 

znečisťuj

úcej látky 

            

(m) (mg.l-1) (m2) (m3) (m3) (kg) 

>ID   0.5 

nad 

hrádzo

u 

TOE-1 1.3 7.2799 11942 15524.6 3881.15 28.254 

  

pod 

hrádzo

u 

TOE-1 7.4 4.3145 71130 526362 131590.5 567.746 

SPOLU       4.3994 83072 541886.6 135471.65 596.000 

>IT   5 

nad 

hrádzo

u 

TOE-1 1.3 22.4004 3296 4284.8 1071.2 23.995 

  

pod 

hrádzo

u 

TOE-1 7.4 17.7954 11092 82080.8 20520.2 365.165 

SPOLU       18.0239 14388 86365.6 21591.4 389.160 

 

Cd - množstvo znečisťujúcej látky v podzemných vodách 

Prekročený limit 
Vrt v centre 
znečistenia 

Priemerná 
hrúbka 
vrstvy 

Priemerná 
koncentrácia 
znečisťujúcej 

látky 

Rozloha 
znečistenej 

plochy 

Objem 
znečistenej 
zvodnenej 

vrstvy 

Objem 
znečistenej 

vody 

Hmotnosť 
znečisťujúce

j látky 

            

(m) (mg.l-1) (m2) (m3) (m3) (kg) 

>ID 0.005 TOM-3 5.5 0.0058 148423 816326.5 204081.63 1.176 

>IT 0.02 TOM-3 5.5 0.0207 38687 212778.5 53194.625 1.100 

 

Mo - množstvo znečisťujúcej látky v podzemných vodách 

Prekročený 
limit 

Vrt v 
centre 

znečistenia 

Priemerná 
hrúbka 
vrstvy 

Priemerná 
koncentrácia 
znečisťujúcej 

látky 

Rozloha 
znečistenej 

plochy 

Objem 
znečistenej 
zvodnenej 

vrstvy 

Objem 
znečistenej 

vody 

Hmotnosť 
znečisťujúcej 

látky 

            

(m) (mg.l-1) (m2) (m3) (m3) (kg) 

>ID 0.18 TOE-1 5 0.1825 148423 742115 185528.75 33.866 

>IT 0.35 TOE-1 5 0.1832 38687 193435 48358.75 8.859 
 



Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže 

ZA (1840) / ŽILINA – TRNOVÉ – ODKALISKO POPOLČEKA                                                                          Analýza rizika, október 2015 

14 

 

 

 

 

Celkové bilancia znečistenia  v podzemnej vode 

Prekročený limit 

Celková rozloha 
znečistenej plochy 

Celkový objem 
znečistenej 

zvodnenej vrstvy 

Celkový objem 
znečistenej vody 

(m2) (m3) (m3) 

>ID 0.1 231495 1358213 339553 

>IT 0.2 41983 299144 74786 
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Obr. 1.7: Koncentrácie B v podzemnej vode [µg/l] 
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Obr. 1.8: Koncentrácie Cd v podzemnej vode [µg/l] 
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Obr. 1.9: Koncentrácie Mo v podzemnej vode [µg/l] 
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2 IDENTIFIKÁCIA RIZIKA 

Identifikácia rizika zahŕňa identifikáciu nebezpečenstva, charakterizovanie všetkých 

znečisťujúcich látok  a ďalších rizikových faktorov a vypracovanie aktuálneho situačného 

modelu. 

2.1 Identifikácia nebezpečenstva 

Cieľom identifikácie nebezpečenstva je : 

 stanovenie, aké dominantné nebezpečné látky sa vyskytujú v skúmanom území  

 identifikovanie príjemcov  rizík 

Zdroj znečisťujúcich látok je odkalisko popolčeka situovaná v obci Trnové v tesnej blízkosti 

záhrad a obytnej zóny. 

Analýza rizika bude zameraná na vplyv odkaliska  na svoje okolie. 

2.2 Charakteristika znečisťujúcich látok 

V záujmovom území boli prekročenia limitných koncentrácií hodnotené podľa smernice MŽP 

SR č. 1. /2015-7.  

V rámci prieskumných prác bolo zistené znečistenie zemín v kontaktnej zóne a aj pod ňou v 

zóne prevzdušnenia (As). V zóne nasýtenia prekročenia koncentrácií znečisťujúcich látok 

neboli zistené. V podzemnej vode boli zistené koncentrácie Cd, Mo, B, NH4, NO2, TOC a Cl 

prekračujúce IT.  

Horninové prostredie v pásme prevzdušnenia 

V sušine vzoriek zemín odobratých z pásma prevzdušnenia horninového prostredia bola 

sporadicky prekročená iba hodnota kritéria ITobyt. (v zmysle Smernice MŽP SR č.1/2015-7) 

v prípade arzénu, a to vo vzorkách z hĺbky 3 až 5 m vrtu TOP-11, z hĺbky 0,3 až 1,5 m vrtu 

TOP-13, z hĺbky 2 až 3 m vrtu TOP-21 a z hĺbky 3 až 5 m vrtu TOP-25. Jedná sa o vzorky, v 

ktorých bol zastúpený popolček, hoci vo väčšine vzoriek s popolčekom neboli zvýšené 

koncentrácia As zistené a vyšší výskyt As sa teda v popolčeku vyskytuje iba lokálne. 

Horninové prostredie v pásme nasýtenia 

Z výsledkov analýz látok v sušine vzoriek zemín zóny nasýtenia horninového prostredia je 

zrejmé, že zistené koncentrácie sledovaných látok neprekračujú kritéria ID nebo IT v zmysle 

Smernice MŽP SR č.1/2015-7. 

Podzemné vody 

Vo vzorkách podzemnej vody bola zistená koncentrácia, ktorá prekračovala hodnotu 

stanovenú kritériom IT v prípade 7 parametrov – kadmia, molybdénu, bóru, amoniakálnych 

iónov, chloridov, dusitanov a TOC. Amoniakálne ióny, bór a TOC boli niekoľkokrát 

prekročené z hľadiska kritéria ID, kedy IT kritérium prekročené nebolo.  

Obecne najvyššie a najčastejšie znečistenie podzemnej vody bolo zaznamenané vo vrte TOE-

1, v ktorom boli v rámci vzorkovacieho cyklu A zistené obsahy prekračujúce hodnoty kritéria 

IT v koncentráciách chloridov, B (oproti IT boli 18x vyššie), Mo a TOC, a bola tiež zistená 

zvýšená hodnota ethylbenzénu (128 µg/l) a NEL (0,29 mg/l). V rámci vzorkovacieho cyklu B 

boli v tomto vrte zistené nad kritériom IT koncentrácie chloridov, amoniakálnych iónov 

a TOC, zatiaľ čo koncentrácia B prekračovala iba kritérium ID, rovnako ako pri cykle C 
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spoločne s hodnotou TOC. V podzemnej vode vrtu TOE-2, ktorá bola vzorkovaná iba v rámci 

cyklu C, boli zistené zvýšené koncentrácie B (prekračovali ID) a TOC (prekračovali IT). 

Pokiaľ ide o novovybudované hydrogeologické vrty, vo vrte TOM-1 boli opakovane (pri 

cykle B aj C) zisťované koncentrácie amoniakálnych iónov prekračujúce kritérium ID 

a v rámci cyklu B tiež zvýšené obsahy B (nad kritériom ID) a TOC (nad kritériom IT). 

V podzemnej vode tohto vrtu boli tiež zisťované najvyššie obsahy bária, pri cykle B dokonca 

906 µg/l (to sa blíži hodnote kritéria ID – 1 000 µg/l). Vo vrtu TOM-2 bola jednorázovo (pri 

vzorkovacom cykle B) prekročená hodnota kritéria IT pre dusitany, opakovane prekročená 

hodnota kritéria ID pre bór a TOC (pri cykle C dokonca prekročené kritérium IT). Vo vrte 

TOM-3 mala podzemná voda relatívne dobrú kvalitu a iba v rámci vzorkovacieho cyklu C 

bola jednorázovo zistená zvýšená koncentrácia Cd, ktorá prekračovala hodnotu kritéria IT. 

Povrchové vody 

Povrchová voda v Breznickom potoku obtekajúcom skládku popolčeka po jej západnom 

okraji, mala oproti podzemnej vode obecne lepšiu kvalitu. Vo vzorkách však boli zistené 

zvýšené hodnoty bóru nad hodnoty ID v odmerných miestach na úrovni konca odkaliska 

v smere prúdenia potoku a pod odkaliskom (TOO-2 1496 µg/l a TOO-3 1310 µg/l). Tieto 

hodnoty nad normu pre limity koncentrácie bóru = 1000 µg.l-1pre odber povrchových vôd na 

pitné účely - podľa NV SR č.269/2010 Z.z. Keďže v objektoch nad odkaliskom bór dosahoval 

len nízke hodnoty, zvýšenie jeho koncentrácie je spôsobené vplyvom odkaliska.  

Ostatné ukazovatele boli pomerne nízke, hoci za zmienku stojí koncentrácia  v TOO-2 zistená 

pri odbere v rámci cyklu A (455 µg/l), ktorá predstavuje oproti ostatným hodnotám a to aj 

v podzemnej vode pomerne vysokú koncentráciu, a ďalej obsah celkových kyanidov, ktoré 

boli v TOO-1 a TOO-2 (cyklus vzorkovania B) zistené v merateľných koncentráciách, aj keď 

v podzemnej vode boli tieto obvykle pod medzou detekcie analytickej metódy alebo tesne nad 

ňou. 

Kadmium 

Kadmium je lesklý biely kov. Zlúčeniny kadmia sa bežne vyskytujú v prírode v zemskej kôre, 

mineráloch spolu s inými zložkami ako napr. kyslík (oxid kadmiový), chlór (chlorid 

kadmiový) alebo síra (síran kadmiový, sulfid kadmiový). Toxické sú takmer všetky zlúčeniny 

kadmia- oxid, sírnik, hydroxid aj soli. Pri nízkej teplote prechádza do plynnej fázy v ovzduší, 

takže jeho dymy a prach predstavujú značné riziko. Dym z horiaceho kadmiového prášku 

oxid kademnatý (CdO) je žltohnedej farby. Tuhé kadmium je nehorľavé, v práškovej forme je 

však horľavé, preto sa v týchto prevádzkach nesmie fajčiť. Kadmium sa vo forme 

minerálneho hnojiva nachádza bežne v pôde a rudách vo forme sírnika kademnatého (CdS). 

Veľké množstvo kadmia sa získava počas výroby kovov (napr. zinku, olova a medi). Spôsob 

použitia: Kadmium má v súčasnosti široké použitie pre antikorózne účinky a slúži ako 

podklad pri galvanickom postriebrovaní a poniklovaní. Značné využitie má aj v klenotníctve 

pri výrobe bižutérie. Kadmiové farby sa pridávajú do náterov, gumy, textilu, skla a keramiky. 

Používa sa aj pri výrobe elektród alkalických akumulátorov, vymeniteľných kadmiových 

batérií, polovodičov a fotobuniek. Stearan kadmia sa používa pri výrobe plastických hmôt 

(najmä PVC) ako stabilizátor, oxid kadmia alebo urýchľovač v gumárenskom priemysle. 

Hlavným zdrojom vstupu kadmia do zložiek životného prostredia je banský priemysel, 

spaľovanie fosílnych palív a komunálneho odpadu. Zlúčeniny kadmia sú prenášané v 

atmosfére na veľké vzdialenosti v závislosti od poveternostných podmienok a spadom dažďa 

sa dostáva na zem, kde vstupu do vodnej zložky. Do vodnej a pôdnej zložky sa kadmium 

dostáva pri nevhodnej manipulácii s nebezpečným odpadom s obsahom kadmia a tiež 

neúmyselným únikom a priesakom najmä z oblastí skladovania nebezpečného odpadu. 
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Kadmium sa dobre viaže na pôdne častice a je rozpustný vo vodnej zložke. V zložkách 

životného prostredia nepodlieha rozkladu, ale transformuje sa do iných foriem. Kadmium sa 

akumuluje v telách rýb a iných vodných organizmov a rastlín. Do organizmu sa kadmium 

dostáva konzumáciou kontaminovanej potravy (napr. ryby a iné), pitnej vody a inhaláciou 

kontaminovaného vzduchu v pracovnom prostredí pri výrobe a v blízkosti oblastí spaľovania 

fosílnych palív alebo komunálneho odpadu, exhaláty z fajčenia. 

Kadmium sa do organizmu dostáva predovšetkým inhaláciou. Po vstupe do krvi sa viaže na 

vysokomolekulové bielkoviny krvnej plazmy. Najviac kadmia sa viaže na hemoglobín  

v erytrocytoch, čím môže zabrániť vstupu železa do krvi. Kadmium sa viaže na pečeň čím 

prispieva v dlhodobej perzistencii v obličkách, ktoré sú hlavným orgánom zadržiavajúcim 

kadmium v tele. Kadmium sa vylučuje močom s dlhým polčasom vylučovania. Cieľovým 

orgánom sú aj pľúca najmä pri inhalačnej expozícii. Kadmium preniká do plodu z tela matky 

len minimálne. U zvierat sa pozorovali teratogénne účinky. Čo sa týka karcinogénny účinkov 

kadmium pôsobí genotoxicky na rôzne typy eukaryotických buniek vrátane ľudských.  

U človeka sa zaznamenáva zvýšený výskyt zhubných nádorov obličiek, prostaty. 

Akútna otrava: vzniká pri masívnej inhalácii aerosólu s obsahom oxidu kademnatého  

a prejavuje sa horúčkou z kovov sprevádzanou triaškou. Môže vzniknúť aj edém pľúc, 

poškodenie pečene a zlyhanie obličiek.  

Chronická otrava: sa prejavuje zožltnutím zubov, Pri inhalačnej expozície vznikajú  

v horných dýchacích cestách atrofické zmeny, anosmia. Neskoré účinky sa prejavujú vo 

forme pľúcnej fibrózy a toxickým poškodením obličiek. Konzumácia kontaminovanej potravy 

alebo pitnej vody s vysokou koncentráciou kadmia vedie k podráždeniu žalúdka a dáveniu. 

Požitie vysokých koncentrácií kadmia spôsobuje u zvierat zvýšenie krvného tlaku, 

poškodenie pečene a CNS. Negatívny účinky pri priamom kontakte kadmia s kožou nie sú 

známe, ani v prípade zvierat ani u človeka. Testy na mláďatách experimentálnych zvierat 

preukázali zvýšenú absorpciu väčšieho množstva kadmia u mladší jedincov než v prípade 

dospelých jedincov. 

IARC (The International Agency for Research on Cancer ) klasifikuje látku ako karcinogén 

kategórie 1 „dokázaný karcinogén“.  

DHHS (The Department of Health and Human Services) klasifikuje kadmium a zlúčeniny ako 

potenciálny karcinogén pre zdravie človeka.  

US EPA (US Environmental Protection Agency) stanovila limitnú hodnotu 50ppb pre pitnú 

vodu. US EPA nepovoľuje použitie kadmia ako pesticídu.  

FDA (The Food and Drug Administration) stanovila limitnú hodnotu 15 ppm pre prifarbené 

potraviny.  

OSHA (The Occupational Safety and Health Administration) stanovila limitnú hodnotu 100 

µg/l pre dym z kadmia v pracovnom prostredí a 200 µg/l pre prach z kadmia. 

Zdroj: 

http://www.sazp.sk/slovak/struktura/COH/pchb/projekt_2004_01/informacne_listy/18.pdf 

Arzén 

Arzén  je prirodzene sa vyskytujúci toxický prvok, široko rozptýlený v prírodných 

ekosystémoch.  Arzén je emitovaný do ovzdušia z prírodných aj antropogénnych zdrojov. Z 

antropogénnych zdrojov sú to najmä tavenie kovov, spaľovanie palív najmä nízko kvalitného 

hnedého uhlia a používanie pesticídov. 
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Arzén patrí k najdlhšie známym jedom, používaným už v staroveku. Arzén je stopový 

chalkofilný prvok, ktorý má kovové, ako aj nekovové chemické vlastnosti. Chemické 

správanie arzénu určuje výrazný amfotérny charakter. V životnom prostredí sa arzén 

vyskytuje vo forme As3+, zriedkavejšie As5+. Dominantná forma vo vodnom prostredí je 

arzeničnan ako HAsO4
2–, bežne sa As vyskytuje vo forme komplexných iónov. V aerosóloch 

pochádzajúcich najmä zo spaľovania a metalurgických procesov sa As vyskytuje ako As0, 

As2O3, As2S3 a As-organozlúčeniny. Vzhľadom na prítomnosť chloridov v odpade sa pri 

spaľovaní často produkuje prchavý AsCl3. Samotný kov nie je jedovatý, v organizme sa však 

metabolizuje na toxické zlúčeniny, najčastejšie oxid arzenitý. Najrozšírenejšia minerálna 

forma As je arzenopyrit (FeAsS), pričom sa tieto sulfidy vyskytujú v paragenéze so sulfidmi 

iných kovov (rudy Pb, Ag, Cu, Ni, Sb, Co a Fe). Arzén sa získava ako vedľajší produkt pri 

spracovaní týchto rúd. Z hľadiska ťažby a spracovania arzénu sú významné aj arzenidy Fe, Co 

a Ni a sulfosoli (tiosoli) arzénu. Arzén je v stopových množstvách bežne prítomný v uhlí 

a býva koncentrovaný v sulfidických mineráloch uhlia. V dôsledku antropogénnych, 

klimatických, biologických a geologických vplyvov sa každoročne dostáva značné množstvo 

arzénu do atmosféry. Odtiaľ sa potom zrážkami a atmosférickým spadom dostáva na zemský  

povrch. Rozpustné formy arzénu môžu byť významne sorbované oxidmi železa (chrómu). 

Vzhľadom na vysokú stabilitu a široké zastúpenie týchto oxidov v hypergénnych 

podmienkach limitujú svojimi sorpčnými vlastnosťami mobilitu As.  

Elementárny arzén sa priemyselne získava tavením FeAs2 alebo FeAsS pri teplote 650–700 

°C bez prístupu vzduchu a následnou kondenzáciou sublimov  daného prvku. Použitie As je 

veľmi rozmanité – výroba zliatin, pyrotechnika, sklárstvo, výroba liekov, výroba batérií, 

polovodičov, pigmentov, prostriedky na konzerváciu dreva či zložka pesticídov. Do životného 

prostredia sa uvoľňuje aj pri výrobe iných kovov (Pb, Ag, Cu, Fe a i.) a pri spaľovaní uhlia. 

Jeho významným individuálnym zdrojom je fajčenie. 

Pre toxicitu zlúčenín arzénu platí, že čím sú rozpustnejšie vo vode, tým sú jedovatejšie. 

Smrteľná dávka As2O3 je 70 – 180 mg, kým toxicky pôsobí už dávka 10 mg. Arzén sa od 

ďalších bežných ťažkých kovov odlišuje tým, že väčšina organických foriem As je menej to-

xická ako anorganické formy As. Zlúčeniny trojmocného arzénu sú oveľa toxickejšie ako 

zlúčeniny päťmocného arzénu. Toxicita zlúčenín arzénu závisí od jeho oxidačného stupňa, 

As(5+) sa prejavuje toxicky po postupnej redukcii na oxidačný stupeň +3 až +1. 

Najtoxickejšia je kyselina arzénna H3AsO2 a jej organické analógy R–H2AsO2. Ich účinok je 

okamžitý. Chronická (dlhodobá) expozícia inhalovaním anorganického As je asociovaná  

s podráždením kože a sliznice, orálna expozícia sa prejavuje gastrointestinálnymi efektmi, 

anémiou, hyperpigmentáciou kože, resp. poškodením pečene a obličiek (ATSDR, 2007a).  

U žien dlhodobo exponovaných arzénom sa zaznamenal zvýšený počet spontánnych potratov 

(US EPA, 1993). WHO (The World Health Organization), DHHS (The Department of Health 

and Human Services) a US EPA (US Environmental Protection Agency) zaraďujú 

anorganický arzén do skupiny A – látka s karcinogénnymi účinkami na človeka. Pre pitnú 

vodu US EPA (2010) stanovila limitnú hodnotu 0,01 mg . l–1a pre pracovné prostredie počas 

8-hodinovej pracovnej zmeny a 40-hodinového pracovného týždňa stanovila OSHA (The 

Occupational Safety and Health Administration ) limitnú hodnotu 10 g.m–3. Pre anorganický 

arzén EPA stanovila referenčnú dávku (RfD) = 0,0003 mg.kg–1. deň–1 Všeobecne možno 

konštatovať, že expozícia arzénom je silno asociovaná s rakovinou pľúc, pozoruje sa aj nárast 

rizika vzniku rakoviny krvi, pečene a kože. 

Účinky krátkodobej expozície: dráždi oči, kožu, respiračný systém. Arzén môže nepriaznivo 

vplývať na obehový systém, obličky, gastrointestinálny trakt. Výsledkom je strata vedomia, 

strata tekutín, poškodenie obličiek, intenzívne krvácanie, strata elektrolytov, šok, smrť. 

Účinky chronickej a opakovanej expozície: Opakovaný dlhodobý kontakt s kožou spôsobuje 
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dermatitídy a senzitivizáciu. Arzén pôsobí na mukózne membrány, kožu, obličky, pečeň. 

Výsledkom sú neuropatie, poruchy pigmentácie, perforácia nosového septa, tkanivové lézie. 

(U.S. EPA, IARC, ACGIH). Štúdie inhalačnej expozície človeka As nasvedčujú na súvislosť 

so vznikom rakoviny pľúc. Ingescia anorganického arzénu súvisí s vyšším výskytom 

nemelanómových kožných rakovín, so vzostupom výskytu rakoviny močového mechúra  

a obličiek. Podľa medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (I.A.R.C Lyon) je arzén 

klasifikovaný ako karcinogén I. skupiny. U.S. EPA klasifikuje As ako preukázaný karcinogén 

pre človeka A.  

 

Tab. 2.1: Charakteristiky znečisťujúcej látky arzén a kadmium 

Chemická látka Označenie Jednotka Arzén Kadmium Zdroj 

CAS number   7440-38-2 7440-43-9 RISC5 

Chemický vzorec   As Cd RISC5 

Molekulová hmotnosť  M g/mol 77,95 112,4 RISC5 

Rozpustnosť S mg/L 18000 0 RISC5 

Henriho konštanta H - 0 0 RISC5 

Rozdelovací koeficient sorpcie na organickej 

hmote (adsorbcia na org. C)  Koc ml/g ND ND RISC5 

Rozdelovací koeficient zemina/voda Kd ml/g 29 75 RISC5 

Rozdelovací koeficient n-oktanol/voda log Kow L/kg NA NA RISC5 

Difúzny koeficient vo vzduchu DL cm2/s ND ND RISC5 

Difúzny koeficient vo vode Dw cm2/s ND ND RISC5 

Rýchlosť rozkladu  1/deň ND ND RISC5 

ND – no data – bez údajov, NA - not applicable - látka nepodlieha danému procesu 

Bór 

Bór je chemický prvok v periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku B a protónové číslo 5. 

Patrí medzi polokovy a vyskytuje sa v dvoch modifikáciách, ako amorfný a kryštalický. 

Kryštalický bór je veľmi tvrdý, po uhlíku (diamante) je to druhý najtvrdší prvok periodickej 

tabuľky. V zlúčeninách sa vyskytuje väčšinou v oxidačnom stupni 3. Kryštalický bór takmer 

nereaguje, amorfný je reaktívnejší, pri zvýšenej teplote reaguje s kyslíkom, dusíkom, 

halogénmi a sírou za vzniku príslušných binárnych zlúčenín. Bór má silnú tendenciu tvoriť 

veľmi stabilnú kovalentnú väzbu s elektronegatívnymi atomami ako napríklad kyslík,  Z tohto 

dôvodu, bór často existuje vo forme zlúčenín bóru a je viazaný s kyslíkom. 

Bór sa v prírode vyskytuje len v podobe zlúčenín ako kyselina boritá (sassolit) a rozličné 

boritany (bórax).  

Elementárny bór sa používa pri konštrukcii jadrových reaktorov a moderátorových tyčí ako 

moderátor (spomaľovač) neutrónov. Významné miesto patrí zlúčeninám bóru aj v sklárskom  

a keramickom priemysle.  V keramike sa bór používa predovšetkým ako zložka glazúr. 

Taktiež sa používa ako dopujúci prvok v polovodičoch. Borid rénia, rovnako ako nitrid bóru  

a karbid bóru sa používajú vďaka ich vysokej tvrdosti ako brúsne látky (karbid bóru aj ako 

zložka nepriestrelných viest). Bórax býva zložkou pracích prostriedkov. Kyselina boritá má 
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využitie ako insekticíd na hubenie mravcov a švábov. Zlúčeniny bóru sa používajú aj 

v pyrotechnike vďaka svojmu zelenému sfarbeniu plameňa. Implantáciou iónov bóru do 

kovov a zliatin sa zvyšuje ich povrchový odpor a mikrotvrdosť. Na báze dekahydrátu 

tetraboritanu sodného  sa vyrábajú lepidlá.  

Bór je významný stopový prvok pre organizmy. Bór má dôležitú úlohu v stavbe bunkových 

stien rastlín. Na druhej strane je zaujímavé, že vyššia koncentrácia bóru je pre väčšinu rastlín 

toxická.  

Tab. 2.2: Chemické a fyzikálne vlastnosti bóru a jeho príbuzných zlúčenín 

Vlastnosti Bór Kyselina boritá Borax (10) Borax 5 Borax anhydrid 

kysličník 

boritý 

Cas No. 7440-42-8 10043-35-3 1303-96-4 
12179-04-3 

11130-12-4 
1330-43-4 1303-86—2 

U.S. EPA 

Pesticid 
1258945 110001 

029601 alebo 

011102 
11110 111112 11002 

Synonimum  

boron 

trihydroxide, 

trihydroxy borate, 

orthoborick acid, 

boracic acid 

sodium 

tetraborate 

decahydrate, 

borax 

decahydrate 

Sodium 

tetrabotate, 

pentahydrate, 

Sodium 

tetrabotate, borax 

glass, disodium 

tetraborate, 

tavený borax 

Boric oxide, 

boron 

trioxide, 

anhydrous 

boric acidus 

Chemický 

vzorec 
B H3BO3 

Na2B4O7 . 10 

H2O 

Na2B4O7 . 5 

H2O 
Na2B4O7 B2O3 

Molárna 

hmotnosť 

[g/mol] 

10,81 61,83 381,43 291,35 201,27 69,62 

Skupenský 

stav 

pevný, 

čierny – 

kryštálový, 

alebo 

žltohnedý – 

amorfný 

pevný,  biele 

alebo bezfarebné 

kryštálové zrná 

alebo prášok, 

bezfarebné 

trojklonné 

kryštály 

pevný,  biele 

alebo bezfarebne 

kryštálové zrná 

alebo prášok, 

pevný,  biele 

alebo 

bezfarebne 

kryštálové zrná 

alebo prášok, 

pevný,  biele 

alebo bezfarebne 

amorfné zrná 

pevný,  biele 

alebo 

bezfarebne 

amorfné zrná 

Bod varu 2550oC 300oC neidintifikované 
neidintifikovan

é 
1575oC 1500oC 

Bod topenia 2300oC 

175oC (uzavretý 

priestor), 450oC 

kryštalická forma 

˃62oC (uzavretý 

priestor), 75oC 

(rozložený) 

˂200oC 

(uzavretý 

priestor) 

742oC 450oC 

Hustota pri 

20oC [g.l-3] 

 

2,34 1,51 1,73 1,81 2,37 

2,46 

(kryštálová 

forma),  1,85 

prášok 

Rozpustnosť 

vo vode 

nerozpustný 

(čiastočne 

rozpustný v 

HNO3) 

2,52% pro 0oC, 

3,49% pro 10oC, 

4,72% pro 20oC, 

6,23% pro 30oC, 

15,75% pro 70oC, 

27,53% pro 

100oC, 

62,5 g/L pri 25 
oC 

35,9 g/L pri 20 
oC, 482,4 g/L 

pri 100 oC 

35,9 g/L pri 20 

oC, 482,4 g/L pri 

100 oC 

rýchla 

hydratácia na 

kyselinu 

boritú 

Iné 

rozpúšťadlá 

neidentifi-

kované 

metanol, acetón, 

alkohol, glycerol 
glycerol glycerol etylénglykol 

alkohol, 

glycerol 

Zdroj: http://www2.epa.gov/sites/production/files/2014-09/documents/drinking_water_health_advisory_for_boron.pdf 

http://www2.epa.gov/sites/production/files/2014-09/documents/drinking_water_health_advisory_for_boron.pdf
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Boritany majú nízku toxicitu voči cicavcom, ale sú toxické pre nižšie organizmy  

a preto sa používajú ako insekticídy. Kyselina boritá má antiseptické, fungicídne  

a antivírusové vlastnosti a z týchto dôvodov sa používa ako čistiacich úpravách vody  

v plaveckých bazénoch. Mierne roztoky kyseliny boritej sa používajú ako očné antiseptiká. 

Elementárny bór, oxid boritý, kyselina boritá, boritany, a mnoho organoboronových zlúčenín 

nie sú v nižších množstvách toxické pre človeka a zvieratá (s toxicitou, ktorá sa podobá na 

kuchynskú soľ). Za bezpečný príjem bóru je považované 1,0 - 13 mg/deň.  

V pôdach, v zvetraných zeminách a v ílovitých sedimentoch je bór dôležitým rozptýleným 

prvkom. Morské usadeniny obsahujú výrazne viac bóru ako sladkovodné usadeniny. 

Prirodzeným zdrojom bóru v horninovom prostredí sú vulkanické exhalácie a termálne 

pramene. 

Oxidy dusíka (NO2) 

Nitrózne plyny majú žltkastú až červeno hnedastú farbu (tzv. hrdzavé plyny) a vyznačujú sa 

štipľavým zápachom, ktorý pripomína pri nižších koncentráciách ozón. Sú horšie rozpustné 

vo vode a 1,5 krát ťažšie ako vzduch. Medzi nitrózne plyny patrí oxid dusnatý NO (na 

vzduchu rýchlo prechádza v NO2, nestály oxid dusitý N2O3, oxid dusičitý NO2 (pod svojím 

bodom varu -21°C je to červeno hnedá tekutina) a oxid dusičný N2O5. Spoločne sa táto zmes 

oxidov označuje vzorcom NOx. NO a NO2 sú nehorľavé, NO2 urýchľuje horenie horiacich 

látok. Oxidy dusíky vznikajú oxidáciou dusíka, prevažne pri vyššej teplote. Vo vlhšom 

prostredí sa účinky po inhalácii ťažko oddeľujú od účinkov kyseliny dusičnej HNO3, pretože 

tieto látky sa vyskytujú spoločne. Aj pri kontakte HNO3 s organickými látkami sa tvoria 

oxidy dusíka. N2O5 je veľmi toxický, ktorého účinky možno porovnať k fosgénu. Nitrózne 

plyny sa vytvárajú pri styku kyseliny dusičnej a kyseliny dusitej s kovmi, prípadne s drevom, 

papierom a pilinami. Vznikajú pri výrobe traskavín, výbuchu dusíkatých výbušnín a pri 

horení nitrocelulózy. Spôsob použitia: Pri používaní gumárenských urýchľovačov, pri výrobe 

HNO3, umelých hnojív, superfosfátov a farieb s obsahom dechtu, pri zváraní elektrických 

oblúkov, acetylénom, najmä v uzavretých kotloch a pri úprave kovov, fákaním skla,  

v laboratóriách a pri úprave ľadových plôch. 

O škodlivinách hovoríme v prípade NOx (NO + NO2), ktoré pochádzajú zo spaľovania 

fosílnych palív pri vysokých teplotách, pri výrobe kyseliny dusičnej, nitrácii organických 

látok, sú obsiahnuté vo výfukových plynoch motorov a pod. 

Hlavným miestom zásahu oxidov dusíka s tvorbou NH3 pľúca, kde vzniká difúzne poškodenie 

priedušiek alveol s rozvojom pľúcneho edému. Oxidy dusíka sa absorbujú do krvi zväčša vo 

forme dusitanov, pričom vzniká reverzibilná hemiglobiémia. NO a NO2 sa uvoľňujú močom. 

NO2 pôsobí ako oxidant, pôsobí na dýchacie cesty a spôsobuje ich zužovanie. Karcinogénne 

účinky oxidov dusíka sa zatiaľ nepotvrdili. najnovšie poznatky však upozorňujú na možný 

vznik rakoviny pľúc zapríčinenej inhaláciou cigaretového dymu. Akútna otrava: nitróznymi 

plynmi sa prejavuje pri nižších koncentráciách miernou iritáciou spojoviek a slizníc horných 

dýchacích ciest. Sprievodným javom je bolesť na prsiach, pokašliavanie, sťažené dýchanie so 

vznikom edému pľúc a niekedy aj hemoptoe. Pri inhalácii vysokých koncentrácií vzniká 

šokový stav s kŕčmi, útlmom dýchacieho centra a náhlo smrťou. Pri otravách NOx je 

nebezpečná dlhá latentná perióda (5–70 hodín) Chronická otrava: sa prejavuje subjektívne 

bolesťami hlavy a pocitom únavy. K objektívnym príznakom patria chronické zápaly 

spojoviek a horných dýchacích ciest, sklon k hypotenzii a zvýšené hodnoty methemoglobínu 

v krvi. Chronické otravy majú za následok zvýšenie počtu červených krviniek a zvýšenú 

kazivosť zubov. Podľa WHO (the World Health Organization) napriek celému radu 

kontrolovaných štúdií expozíciám oxidu dusičitému na ľudí nie sú jasné dôkazy o vzťahu 

dávka – účinok. Bolo zistené, že len veľmi vysoká koncentrácia pri akútnej expozícií ( 1999 
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µg/m3) významnejšie ovplyvnila ľudské zdravie. Pri 400 µg/m3 sú pozorované malé zmeny 

funkcii pľúc u astmatikov. Podľa WHO je odporučená 1 hodinová odporúčaná hodnota na 

úroveň 200 µg/m3 . Ročná odporúčaná hodnota koncentrácie je 40 µg/m3 . 

Chloridy 

Chloridy sú binárne zlúčeniny chlóru s menej elektronegatívnymi prvkami ako chlór. 

Vyskytujú sa bežne vo všetkých vodách v množstvách od 10 do 100 mg/l. Morská voda 

obsahuje vyše 30 mg/l v podobe NaCl. Umelým zdrojom chloridov sú niektoré priemyselné 

a splaškové odpadové vody. Väčší obsah chloridov vo vode sa považuje za indikátor 

fekálneho znečistenia. Chloridy pri dlhodobých expozíciách a vysokých koncentráciách môžu 

pôsobiť škodlivo, pri inhalácii prachu môže dôjsť k poškodeniu nosnej prepážky. Podľa WHO 

(the World Health Organization) v zmysle Guidelines for Drinking Water je odporúčaná 

hodnota chloridov stanovená na koncentráciu 250 mg/l.  

Klasifikácia chemickej látky:  

chlór T;R23 „Jedovatý pri vdýchnutí“  

Xi;R36/37/38 „Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku“  

N;R50 „Veľmi jedovatý pre vodné organizmy“ 

Molybdén 

Je striebrobiely tvrdý a ťažkotaviteľný kov. Na technické použitie sa molybdén vyrába 

z oxidu molybdénového. U nás sa vyťahuje v rudách wolfrámu a cínu. Je rozšírený aj 

v rastlinách, ktoré ho prijímajú z pôdy. Spásanie molybdénovej pastvy pôsobí nepriaznivo na 

dobytok a zamedzuje jeho rozmožovanie. Je vhodný na výrobu odporov elektrických pecí 

a na nosiče, na ktorých sú zavesené wolfrámové vlákna v žiarovkách. Najväčšie množstvo sa 

spotrebuje v oceliarstve na výrobu molybdénových ocelí, ktoré sú výborným materiálom na 

výrobu zbraní, vysokotlakových kotlov a rúr. Zlúčeniny Mo sú výbornými katalyzátormi pri 

spracovaní ropy. Molybdénová modrá sa využíva v kožiarskom priemysle a v priemysle 

plastov. Je najrozšírenejší spomedzi ťažkých kovov. Do prostredia sa dostáva z exhalačných 

zdrojov, ale najmä výfukovými plynmi zo spaľovacích motorov, z farieb a akumulátorov. 

Amoniak 

Amoniak (čpavok) je bezfarebný, veľmi dráždivý plyn s charakteristickým ostrým zápachom. 

Bežne sa vyskytuje v prostredí a tiež vzniká činnosťou človeka. Amoniak je dôležitá látka pre 

rast rastlín ako aj nevyhnutná súčasť života človeka. Vo vode, pôde a ovzduší sa nachádza 

ako zdroj dusíka pre rastliny a zvieratá. Najviac amoniaku bezvodého sa do zložiek životného 

prostredia dostáva rozkladom hnoja, mŕtvych tiel rastlín a živočíchov. Spôsob použitia: 

Používa sa ako aróma soli, v domácich čistiacich prostriedkoch a pri výrobe prostriedkov na 

čistenie okien, v poľnohospodárstve ako umelé hnojivo s obsahom amóniových solí, pri 

výrobe syntetických vlákien, plastov a výbušnín, ako chladiaci prostriedok v chladiarenských 

zariadeniach, je súčasťou niektorých čistiacich prostriedkov a mrazuvzdornej prísady do 

betónu (Frostex), ktorá sa používa v stavebníctve. 

Amoniak sa dobre rozpúšťa vo vode a vytvára hydroxid amónny NH4OH. Okrem vody sa 

rozpúšťa v alkohole, etyléteri a organických rozpúšťadlách. V prípade, že amoniak vstúpi do 

životného prostredia prirodzenou cestou, jeho koncentrácia v ovzduší, pôde a vode je veľmi 

nízka. Amoniak sa prirodzene nachádza vo vzduchu v množstvách v rozmedzí 1–5 ppb. Tiež 

sa bežne vyskytuje v dažďovej vode. Koncentrácia amoniaku v riekach je zvyčajne nižšia než 

6 ppm t.j. 6 000 ppb. V pôde sa amoniak vyskytuje v množstve od 1 do 5 ppm. Množstvo 

amoniaku v zložkách životného prostredia sa počas dňa mení v závislosti od ročného obdobia. 
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V zásade najväčšia koncentrácia amoniaku sa pripadá na leto a jar. Amoniak nepretrváva  

v životnom prostredí dlhú dobu vzhľadom na jeho prirodzený rozklad na amóniové ióny. Je 

ľahko rozpustný vo vode. Po aplikácii umelého hnojiva s obsahom amoniaku na 

poľnohospodársku pôdu sa koncentrácia amoniaku v pôde rapídne zníži v priebehu 

niekoľkých dní. Vo vzduchu amoniak pretrváva niekoľko týždňov. Tiež sa môže nachádzať 

ako rozpustný vo vode a tiež sa viaže na pôdne častice v blízkosti skládok nebezpečného 

odpadu. Reportovaná priemerná koncentrácia amoniaku v oblastiach nebezpečného odpadu je 

v rozmedzí od 1 do 1000 ppm v pôdnych vzorkách a viac ako 16 ppm vo vodných vzorkách. 

Do organizmu sa dostáva najmä inhaláciou kontaminovaného vzduchu, konzumáciou 

kontaminovanej pitnej vody, priamym kontaktom s pokožkou (napr. vodné toky, oblasť 

výroby a používania, potrubia, rezervoáre, motorové vozidlá, lode a nákladné člny, ktoré 

slúžia na transport amoniaku a iné). Vysoké koncentrácie amoniaku v ovzduší sa môžu 

vyskytnúť v prípade použitie umelého hnojiva na poliach. Pri aplikácii amoniaku na pôdu, 

koncentrácia amoniaku môže byť až 3 000 ppm avšak táto hodnota sa rapídne znižuje  

v priebehu niekoľkých dní. V uzatvorených priestoroch môže byť človek exponovaný 

amoniakom pri používaní čistiacich prostriedkov s obsahom amoniaku v rozsahu od 5 

do10 %, tiež vo výrobných procesoch, pri ktorých sa amoniak používa najmä pri výrobe 

čistiacich prostriedkov. 

Amoniak zachytený v organizme sa transportuje v priebehu niekoľkých sekúnd. V prípade 

prehltnutia amoniaku v potrave alebo pitnou vodou sa dostáva do krvného obehu. Väčšia časť 

amoniaku zachyteného v organizme sa mení na látky, ktoré nevykazujú toxické účinky pre 

zdravie človeka a zvyšok sa vyplavuje z tela v priebehu niekoľkých dní prirodzeným 

metabolizmom. Na základe dostupných informácií sa nedá s určitosťou potvrdiť, že amoniak 

je karcinogén a poškodzuje ešte nenarodený plod. Vo vode sa amoniak nachádza  

v množstvách okolo 35 ppm. Prítomnosť amoniaku v ovzduší množstvách viac ako 50 ppm 

má dráždivé a leptavé účinky. Akútna otrava: prejavuje sa pálením a slzením očí  

a podráždením nosa a hrdla so záchvatmi dráždivého kašľa. Po masívnej inhalácii môže 

vzniknúť bronchospasmus s obštrukciou dýchacích ciest a s prechodným zastavením 

dýchania. Pri dlhšom pobyte v priestore s vyššími koncentráciami vzniká pľúcny edém. 

Zriedené roztoky amoniaku (menej ako 5%) spôsobujú pri kontakte s kožou podráždenie. Pri 

vyšších koncentráciách možno pozorovať sčervenanie, pľuzgiere až nekrózy. Tekutý amoniak 

môže spôsobiť omrzliny. Amoniak s nižšou koncentráciou (0,2-0,3 mg/L) spôsobuje pri 

vniknutí do oka okamžite iritáciu spojoviek. Vysoká koncentrácia kvapalného amoniaku 

vedie až k oslepnutiu. N(III) H(I) H(I) H(I) Chronická otrava: sa prejavuje najmä 

chronickými zápalmi nosovej sliznice s následnou stratou čuchu.  

US EPA (US Environmental Protection Agency), DHHS (The Department of Health and 

Human Services) a IARC (The International Agency for Research on Cancer) neklasifikujú 

amoniak bezvodý ako karcinogén pre zdravie človeka.  

US EPA požaduje oznámenia vypúšťania alebo neúmyselného úniku amoniaku v množstve 

viac ako 100 pounds alebo amóniových solí v množstve viac ako 1 000 alebo 5 000 pound. 

FDA (The Food and Drug Administration) stanovila max. povolené množstvo 0,04-3,2 % 

amóniovej jedlej soli v obilí pri spracovaní potravy, sušenej potrave a upravenej zelenine; 

2,0 % amóniovej jedlej soli v sušenej potrave, želatínach a pudingoch; 0,001 % chloridu 

amónneho v sušenej potrave a 0,8 % v korení; 0,6–0,8 % uhličitanu amónneho v sušenom 

jedle, syroch, želatínach a pudingoch; 0,01 % „monobasic ammonium phosphate“ v sušenom 

jedle a 1,1 % „dibasic ammonium phosphate“ v sušenom jedle, 0,003 v nealkoholických 

nápojoch a 0,012 % v koreninách.  
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OSHA (The Occupational Safety and Health Administration) stanovila limitnú hodnotu 25 

ppm v pracovnom prostredí počas 8 hodinovej pracovnej zmeny a 35 ppm pri krátkodobá 

expozícia (15 minút).  

NIOSH (The National Institute for Occupational Health and Safety) odporúča limitnú 

hodnotu 50 ppm v pracovnom prostredí počas krátkodobej expozície (5 minút.). 

2.3 Situačný model lokality 

Rozdelenie územia so zadefinovaním senzitivity 

Z pohľadu súčasného využívania môžeme záujmové územie, a odkalisko v Trnovom 

rozdeliťna nasledovné zóny : 

1) stredne senzitívne : poľnohospodárska pôda, samotná skládka, ktorá je v tesnej 

blízkosti záhradkárskej oblasti a v tesnej blízkosti obytnej zóny 

2) vysoko senzitívne : záhrady a rodinné domy so záhradami 

Situačný model lokality 

Významnou súčasťou rizikovej analýzy je návrh koncepčného modelu lokality, ktorého 

cieľom je na základe charakterizácie zdrojov, identifikácie potenciálnych rizík 

a nebezpečenstiev ako aj možnosti migrácie, určenie možných transportných ciest vedúcich 

k vzniku rizík. 

Na základe koncepčného modelu sú ďalej pre jednotlivé plochy analyzované a špecifikované 

transportné cesty a uplatňované sú na ne postupy procesu hodnotenia rizík. Jednotlivé 

expozičné cesty sú identifikované v ďalších kapitolách. Zo zložiek životného prostredia sú 

v súčasnosti zisteným znečistením zasiahnuté zeminy, pásma prevzdušnenia a podzemné 

vody. Vzhľadom na postihnuté zložky ŽP, priestorové ohraničenie kontaminácie, charakter 

skúmanej lokality, boli identifikované možné environmentálne riziká a potenciálne zdravotné 

riziká. 

Odkalisko slúžilo teplárni ako skládka pre popolček a škvaru. Po ukončení jej prevádzky od 

roku 1985 je v etape tzv. dlhodobej existencie. V r. 1990–1991 sa realizovala rekultivácia 

odkaliska zavezením zeminou. Podľa dokumentácie Štátnej melioračnej správy Bratislava, 

pobočka B. Bystrica (zo dňa 28. 8. 1990) sa v rámci rekultivácie malo naviezť 26 cm hrubá 

vrstva podornice a na to 50 cm hrubá vrstva ornice. Rekultivácia prebehla na ploche 11,96 ha. 

Na rekultiváciu bolo potrebné 33 000 m3 podorničia a 59 000 m3 ornice. Rekultivovaná 

plocha je odvodnená rúrkovou drenážou s rozchodom 8 m, hĺbkou 0,7 m do Brezinského 

potoka. V súčasnosti sa plocha využíva na poľnohospodárske účely.  

Základná hrádza odkaliska bola zo zvetraných terasových štrkov na paleogénnom podloží, po 

odstránení málo únosných aluviálnych hlín a štrkov. Za účelom odvodnenia popolčeka bol 

projektom navrhnutý drenážny systém skladajúci sa z týchto prvkov: 

 plošný drén pod telesom základnej hrádze, 

 šporňa z čistých vážskych štrkov pri pate vzdušného svahu, 

 odvodňovací drén naprieč hrádzovým telesom v mieste potoka, 

 pozorovacie studne na návodnej päte, z ktorých bolo možné odčerpávať veľké 

množstvá vody, 

 zberná veža pre odvádzanie vody z popolčekov betónovým potrubím, 

 zberný obvodový rigol na vzdušnej päte hrádze.  
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Po čiastočnom naplnení nádrže boli postupne na usadený popolček prisypané dve 

navyšovacie hrádze I/2 a I/3, ako aj bočná hrádza. Na ich vybudovanie bol použitý hlinito-

kamenitý materiál. 

Doteraz nebol preukázaný žiadny únik znečisťujúcich látok do prostredia, ale mestská časť 

Trnové na svojich internetových stránkach uvádza, že po intenzívnej zrážkovej činnosti 

v auguste roku 2010 došlo na hrádzi k zosuvu svahu a k vytvoreniu eróznej ryhy. Voda, ktorá 

nemala kam odtekať zaplavila poľnohospodárom pole, pretekala prúdom po panelovej ceste 

a niektorým obyvateľom zaliala aj záhrady.  

Začiatkom októbra 2010 začala Žilinská teplárenská, a. s. s úpravami bývalej záchytnej 

popolčekovej hrádze v Trnovom. Po zdokumentovaní a neskoršom prehodnotení bolo 

vybrané riešenie, ktoré bolo podporené statickým a odborným posudkom Vodohospodárskej 

výstavby, š. p. Bratislava, odborom odkalísk a špeciálnych analýz. Následne začala realizácia 

rekonštrukcie hrádze, ktorej úlohou malo byť vykonanie sanačných prác s odstránením 

náletových drevín a zhotovenie odvodňovacieho rigolu. Rigol spája panelovú cestu s blízkym 

potokom a má zabezpečovať zvod prebytočnej vody, ktorú už v minulosti vybudované šachty 

nebudú zvládať odvádzať. Ďalším krokom opráv bola pokládka zatrávňovacích tvárnic 

s výsevom trávy, čo by malo dostatočne spevniť svah a zabrániť ďalším zosuvom. Práce boli 

ukončené v novembru 2010. 

Odkalisko je možným zdrojom znečistenia. Potencionálne znečistenie by vzhľadom 

ku geologickým a hydrogeologickým vlastnostiam podložia malo kopírovať reliéf, čiže by 

pravdepodobne malo postupovať po povrchu, podobne tak ako tomu bolo pri havárii v roku 

alebo v pripovrchovej zóne. Prípadne by mohlo dôjsť ku kontaminácii Breznického potoka. 

Vzhľadom k prekrytiu odkaliska vrstvou zeminy nepredpokladáme úlet popolčeka a s ním 

spojenú kontamináciu vetrom.  

Hydrogeologický kolektor tvorí paleogénne sedimenty, reprezentované slabo priepustnými 

ílovcami, pieskovcami a piesčitými slieňovcami. Rozsah hrúbky zvodnencov je veľmi 

variabilný, pretože podzemná voda nevytvára súvislú hladinu, ale prúdi vo vzájomne 

odizolovaných horizontoch, čoho dôsledkom je prevažne vztlakový charakter podzemnej 

vody. Obeh podzemných vôd je v týchto horninách veľmi obmedzený a je pravdepodobne 

mimo odkaliska viazaný na tenkú podpovrchovú vrstvu. Transport znečistenia v podzemnej 

vode sa bude diať aj v samotnom odkalisku, ktorého materiál je pod hladinou podzemnej 

vody, ktorá je zdutá až po hrádzu odkaliska. Pod hrádzou z odkaliska voda vyteká a hladina 

podzemnej vody je tam nižšia oproti hladine v odkalisku o viac ako 10 m. 

Tesne pod odkaliskom za hrádzou sa nachádzajú obývané pozemky a záhrady patriace do 

katastra Trnového. Tu sú vzhľadom na výšku terénu prúdenie a prípadný transport znečistenia 

v podzemnej vode viazané na úzku oblasť okolo Breznického potoka, tak ako to znázorňuje 

obr.2.1. Zdrojom znečistenia (zdroj č.1) je pre tento dolná hrana odkaliska, kde sú 

z nebezpečných látok zvýšené koncentrácie B a Mo.  
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Obr. 2.1: Situačný model lokality 
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Obr.2.2: Situačný model lokality – rez 

Týmto smerom môže postupovať aj vzdialenejšie znečistenie zistené v zdroji č.2 (Cd pri 

okolo vrtu TOM-3). Nedá sa vylúčiť ani transport znečistenia na východnej hrane odkaliska, 

kde okolo vrtu TOM-1 boli zistené zvýšené hodnoty koncentrácií B. Hneď pri odkalisku sa 

v tejto časti v smere prúdenia nachádzajú obývané pozemky a záhrady.  

Popísanú situáciu schematicky dokumentujú obr.2.1 a obr.2.2 

3 HODNOTENIE ENVIRONMENTÁLNYCH RIZÍK 

Podľa smernice MŽP SR z 28. januára 2015 č. 1/2015-7 hodnotenie environmentálnych rizík 

predstavuje identifikovanie ohrozených receptorov, vrátane opisu potenciálnych 

environmentálnych rizík pre ohrozené receptory vyplývajúce z prítomnosti znečistenia  

a mechanizmov možného negatívneho pôsobenia znečistenia na ohrozené receptory. Cieľom 

hodnotenia je charakterizovať negatívne dôsledky pôsobenia znečistenia na identifikované 

receptory, predmetom hodnotenia je: hodnotenie vzťahu dávka a účinok na životné prostredie,  

 hodnotenie aktuálnosti environmentálneho rizika,  

 výpočet rizika šírenia znečistenia,  

 zhrnutie environmentálneho rizika. 
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3.1 Vzťah dávka - účinok na životné prostredie 

Hodnotenie vlastností zistených dominantne nebezpečných znečisťujúcich látok vo vzťahu k 

životnému prostrediu, najmä ich perzistentnosť, schopnosť biodegradácie, schopnosť 

migrácie znečisťujúcich látok, je zosumarizované v kapitole 2.2. 

3.2 Hodnotenie aktuálnosti environmentálneho rizika 

Environmentálne riziká hodnotíme pre pôdy (zeminy) a podzemnú vodu. Cieľom je posúdiť 

existenciu (možnosť) rizika šírenia kontaminácie podzemnou vodou a existenciu 

kontaminácie zemín v koncentráciách a rozsahu predstavujúcom riziko pre jednotlivé zložky 

ekosystému. 

Hodnotenie aktuálnosti environmentálneho rizika pre receptory v biologickej 

kontaktnej zóne 

Hodnotenie aktuálneho rizika zo znečistených pôd spočíva v určení rozsahu znečistenia, 

stanovení pomeru skutočných (nameraných) koncentrácií a hodnoty LC (EC)50.  

Praktická aplikácia metódy pozostáva z dvoch základných krokov 

 jednoduchého testu aktuálnosti rizika, 

 hodnotenia  rizika. 

  

Tab. 3.1: Jednoduchý test aktuálnosti  environmentálneho rizika pre receptory v biologickej 

kontaktnej zóne 

Rozhodnutie áno Nie 

Je / bude kontaminant  prítomný v kontaktnej zóne? ✓  

V kontaktnej zóne (do hĺbok 1.5) priamo v oblasti skládky boli zistené koncentrácie As nad 

hodnoty IT obytné zóny. Toto znečistenie je znázornené na obrázkoch v kapitole č.1. 

Vzhľadom k tomu, že je odpoveď áno, vykonáme hodnotenie rizika. 

Tab. 3.2: Kritériá hodnotenia environmentálneho rizika podľa využitia územia 

Skupina 

využitia 

územia 

Využitie územia 

Znečistená plocha územia, 

v ktorej sú koncentrácie 

znečisťujúcej látky 

<10xLC50 

Znečistená plocha územia, v 

ktorej sú koncentrácie 

znečisťujúcej látky 

>10xLC50 

1. 

Prírodné a zvlášť citlivé oblasti 

(chránené územia, prírodné parky, 

školské zariadenia, ihriská, ...) 

>500 m2 >50 m2 

2. 

Poľnohospodárstvo 

Domy s bytmi a záhrady 

Rekreácia, oddychové zóny 

>5 000 m2 >500 m2 

3. 
Stavby, priemysel, infraštruktúra 

Nevyužívané lokality 
>500 000 m2 >5 000 m2 

LC50 (alebo HC50)-letálna koncentrácia, t.j. koncentrácia danej látky, pri ktorej za 

podmienok pokusu uhynie 50% testovaných organizmov.  

Tab. 3.3: Hodnotenie environmentálneho  rizika pre receptory v kontaktnej zóne  
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As -  70 73.27 1.05 358 skupina 2 nie 

ITo - intervenčné kritérium pre obytné zóny v smernice MŽP SR č.1/2015-7. 

 

Územie z hľadiska súčasného aj budúceho využitia územia zaraďujeme do skupiny 2. 

Hodnotenie environmentálneho rizika pre receptory v kontaktnej zóne preukázalo, že je 

v oblasti odkaliska nie je aktuálne riziko v dôsledku plošného rozsahu nadlimitných 

koncentrácií As. 

 

Hodnotenie aktuálnosti  rizika šírenia znečistenia podzemnou vodou 

Jednoduchý test rizika šírenia znečistenia : 

Jednoduchý test šírenia znečistenia spočíva v odpovedaní na nasledujúce otázky : 

1. Je na hladine alebo pod hladinou podzemnej vody voľná fáza znečisťujúcej 

látky? 

2. Prechádza znečisťujúca látka cez horninové prostredie vo vertikálnom smere? 

3. Možno predpokladať šírenie sa znečisťujúcej látky v pásme prevzdušnenia 

v horizontálnom smere ? 

4. Je nad hodnotu indikačného kritéria (ID) znečistených viac ako 1000 m3 

podzemnej vody alebo je nad hodnotu intervenčného kritéria (IT) znečistených 

viac ako 100 m3 podzemnej vody? 

5. Je prírastok znečistenia podzemnej vody za 1 rok väčší ako 100 m3  ? 

Výsledky hodnotenia sa uvedú do tabuľky. V prípade, že budú všetky odpovede „Nie“ 

nepredpokladá sa žiadne riziko. V prípade, že je  odpoveď aspoň na jednu z otázok „Áno“ sú 

potrebné ďalšie výpočty. 

 

 

 

 

 

 

 



Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže 

ZA (1840) / ŽILINA – TRNOVÉ – ODKALISKO POPOLČEKA                                                                          Analýza rizika, október 2015 

33 

 

Tab. 3.4: Jednoduchý test rizika šírenia znečistenia podzemnou vodou   

Aktuálnosť prítomnosti zdroja  Bór 

Kritérium / Rozhodnutie Áno nie 

1. voľná fáza na hladine    

2. vertikálny transport   
 

3. horizontálny transport v pásme prevzdušnenia    

4.1 kontaminácia podzemných vôd nad ID nad 1000 m3    

4.2 kontaminácia podzemných vôd nad IT nad 100 m3  
 

5. prírastok znečistenia - - 

Rozhodnutie – je v lokalite riziko šírenia ? áno 

Vzhľadom na odpoveď áno na otázku č.4 nie je potrebné počítať ročný prírastok a výsledkom 

jednoduchého testu rizika šírenia znečistenia podzemnou vodou je rozhodnutie, že v lokalite 

riziko šírenia bóru v podzemnej vode pravdepodobne existuje a preto sú potrebné jeho ďalšie 

výpočty. 

3.3 Výpočet rizika šírenia znečistenia 

Vyhodnotením jednoduchého testu rizika šírenia znečistenia sa predpokladá v rámci 

skúmaného územia riziko šírenia znečistenia podzemnou vodu a preto je podľa smernice MŽP 

č. 1/2015-7 potrebné vykonať výpočet rizika šírenia znečistenia podzemnou vodou. 

3.3.1 Určenie aktuálnosti, rozsahu, dĺžky a doby pôsobenia primárneho zdroja 

znečistenia 

Odkalisko bolo v prevádzke do roku 1985. Od rokoch 1990-1991 bolo rekultivované. 

V prieskume boli aj v dnešnej dobe zistené ohniská znečistenia pre podzemné vody pri hrádzi 

odkaliska (B a Mo), na východnej hrane odkaliska (B) a okolo vrtu TOM-3 (Cd) tab.č.3.5. 

 

Tab. 3.5:  Zistené zdroje znečistenia pre podzemné vody.  

Č. zdroj znečistenia 

(obr.č.2.1) 
znečisťujúca látka 

Koncentrácia látky pod 

zdrojom znečistenia 

[µg/l] 

1. hrádza 
B 91330 

Mo 864 

2. okolie vrtu TOM-3  Cd 53.3 

3. okolie vrtu TOM-1 B 810 
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3.3.2 Určenie  referenčného miesta a  referenčného času 

Referenčné miesto sa určí v závislosti od spôsobu využitia lokality a najmä od aktuálneho 

stavu a možností využitia podzemnej vody v prípade, že do vzdialenosti  100 m od zdroja 

znečistenia, alebo od najviac znečistenej časti hodnoteného územia (centrum znečistenia) nie 

je žiaden receptor znečistenia. Prvé referenčné miesto sa určí v tejto vzdialenosti. Ďalšie 

referenčné miesta sa určujú  na hranici pozemku alebo areálu, v ktorom sa zdroj znečistenia 

nachádza a v mieste každého ďalšieho receptora (príjemcu) až do vzdialenosti okraja mraku 

znečistenia. 

Referenčný čas sa vypočíta analytickým, alebo numerickým riešením diferenciálnej rovnice 

migrácie znečisťujúcej látky v podzemných vodách.  

Kritérium kvality pre podzemné vody je koncentrácia kontaminantu v podzemnej vode, ktorá 

nepredstavuje obmedzenie v súčasnom využívaní podzemnej vody v danom území a je 

v súlade s požiadavkami na environmentálne ciele pre daný útvar podzemných a/alebo 

povrchových vôd1). Kritérium kvality sa určuje pre každé referenčné miesto zvlášť, vždy 

s ohľadom na najcitlivejší z receptorov. 

Ak v referenčnom mieste a v referenčnom čase alebo po jeho uplynutí je (vypočítaná, 

alebo nameraná) koncentrácia znečistenia rozpusteného v podzemnej vode rovná alebo 

väčšia ako koncentračná hodnota kritéria kvality pre podzemné vody, v lokalite existuje 

riziko šírenia znečistenia v podzemnej vode a je potrebné navrhnúť sanáciu a stanoviť 

jej ciele.  

Určenie referenčných miest a stanovenie kritérií kvality :  

Umiestnenie referenčných miest je znázornené na obr.2.1. V zmysle vyššie uvedenej definície 

pre danú lokalitu sme ich určili tak, ako sú uvedené v tab.č.3.6.  
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Tab. 3.6:  Určenie referenčných miest 
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R I-1 

hranica zdroja 

znečistenia 

(odkaliska) 

pod hrádzou 

3. 

nevyužívan

á lokalita 

1 30 <IT 5000 1 30 
<IT 

350 
2 480 <IT 20 

R II-1 

100 m od 

ohniska 

znečistenia Cd 

okolo vrtu 

TOM-3 

3. 

nevyužívan

á lokalita 

- - - - - - 3 100 <IT 20 

R III-1 

hranica zdroja 

znečistenia na 

východnom 

okraji 

odkaliska -   

- pod TOM-1 

2. záhrady 

obytná zóna 
3 10 <ID 500 - - - 2 280 

<ID 5 

= STN 

757111 

(pitná 

voda) 

R2 

hranica prvých 

záhrad pod 

hrádzou 

2. záhrady 

obytná zóna 
1 45 <ID 500 1 45 

<IT 

180 
2 500 <ID 5 

Na brehu povrchového toku sme referenčné miesto nestanovili lebo prieskum jednoznačne 

preukázal zvýšené koncentrácie bóru v Breznickom potoku spôsobené odkaliskom 

o hodnotách 1496 µg.l-1 v TOO-2 a 1310 µg.l-1 v TOO-3 pod odkaliskom. To sú hodnoty nad  

normou pre limity koncentrácie bóru = 1000 µg.l-1 (pre odber povrchových vôd na pitné účely 

- podľa NV SR č.269/2010 Z.z).  

3.3.3 Proces miešania v smere prúdenia 

Pri výpočte šírenia znečistenia podzemnou vodou boli použité analytické metódy výpočtov 

krokovou metódou. Referenčné miesta pre stanovenie kritérií kvality podzemnej vody boli 

určené v súlade so závermi uvedenými v kapitole 3.3.2. V týchto referenčných miestach boli 

vypočítané koncentrácie znečisťujúcich látok v podzemnej vode.  

Koncentrácie znečisťujúcich látok pod zdrojom kontaminácie (koncentráciu C1 – smernica 

MŽP SR č.1/2015-7) sme stanovili v súlade zo zistenými hodnotami, tak ako to je uvedené 

v tab.3.1.  Všetky riešené látky nepodliehajú rozpadu. B sa šíri bez retardácie a pri CD a Mo 

sme retardáciu zanedbali. Vzhľadom na to, sme výpočet uskutočnili len pre proces 
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zmiešavania (krok 2 krokovej metódy v zmysle smernice MŽP SR č.1/2015-7).Do výpočtom 

sme použili vstupné údaje uvedené v tab.3.7. 

Tab. 3.7:  Základné parametre prostredia a znečisťujúcich látok použité vo výpočtoch 

značka parameter Zdroj jednotka Hodnota 

kf koeficient filtrácie v nasýtenej zóne 

ZS - hydrodynamická skúška 

na vrte TOm-3) - 

konzervatívna hodnota 

m.s-1 1.81x10-6 

i1 hydraulický gradient hrádzi ZS - 0.019230769 

i2   z mapy - 0.004126984 

nc celková pórovitosť 
(Nanh Lovanh a kol., 2000) – 

odhad 
% 0.3 

nd 
efektívna pórovitosť v pásme 

nasýtenia 

(Nanh Lovanh a kol., 2000) – 

odhad 
% 0.15 

dm1 
priemerná hrúbka zvodnenej vrstvy 

v úložisku 
ZS - konzervatívny odhad m 7.4 

dm2 
hrúbka zvodnenej vrstvy pod 

hradzou 
ZS - konzervatívny odhad m 2 

alfa L pozdĺžna disperzivita (Gelhar at al., 1992) m 
max. 0.1 x 

vzdialenosť 

alfa T priečna disperzivita (Gelhar at al., 1992) m 
max. 0.01 x 

vzdialenosť 

R retardačný faktor 

US EPA - pre B =1, použili 

sme túto hodnotu v prvom 

priblížení konzervatívne aj pre 

ostatné látky  

- 1 

K1 
polčas úbytku rozpustenej 

kontaminácie 
US EPA deň bez rozpadu 
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Výsledky výpočtov sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách: 

Tab. 3.8:  Výpočet transportu bóru zo zdroja č.1 

zdroj č.1 - znečistenie B 

Výpočet koncentrácie kontaminantu krokovou metódou R I-1 R-2 jednotka 

C1 
Nameraná koncentrácia kontaminantu v podzemnej 

vode pod kontaminovaným územím 
91.3300 91.3300 (mg.l-1) 

     C2 Výsledná koncentrácia kontaminantu vo vzdialenosti 

referenčného miesta     

  

C2 = C1 * 0.25 /dm 8.509 5.673 (mg.l-1) 

  stanovené kritérium kvality 5.000 0.500   

l vzdialenosť referenčného miesta (od zdroja po HNM-4) 30 45 M 

kh koeficient filtrácie v nasýtenej zóne, kh 
1.81E-

06 
1.81E-06 (m.s-1) 

n pórovitosť,  0.15 0.15 (-) 

i hydraulický gradient  0.00413 0.00413 (-) 

vD 
filtračná (Darcyho) rýchlosť prúdenia podzemnej vody, vD 

= k * I   

7.48E-

09 
7.48E-09 (m.s-1) 

vp skutočná (pórová) rýchlosť prúdenia podzemnej vody, vp 

= vD / n  

4.98E-

08 4.98E-08 

(m.s-1) 

t čas zodpovedajúci prúdeniu podzemnej vody do 

referenčného miesta 

6.02E+

08 9.03E+08 

(s) 

dm  hrúbka zóny miešania, pre danú vzdialenosť, SQRT 

((72/900) *aL*vp*t))  2.68328 4.02492 

(m) 

aL pozdĺžna disperzia, tabuľková hodnota ako funkcia 

vzdialenosti od zdroja  

3 4.5 (m) 
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Tab. 3.9:  Výpočet transportu molybdénu zo zdroja č.1 

zdroj č.1 - znečistenie Mo 

Výpočet koncentrácie kontaminantu krokovou metódou R I-1 R-2 Jednotka 

C1 
Nameraná koncentrácia kontaminantu v podzemnej 

vode pod kontaminovaným územím 
0.8640 0.8640 (mg.l-1) 

     C2 Výsledná koncentrácia kontaminantu vo vzdialenosti 

referenčného miesta     

  

C2 = C1 * 0.25 /dm 0.080 0.054 (mg.l-1) 

  stanovené kritérium kvality 0.350 0.180 (mg.l-1)  

l vzdialenosť referenčného miesta (od zdroja po HNM-4) 30 45 M 

kh koeficient filtrácie v nasýtenej zóne, kh 
1.81E-

06 
1.81E-06 (m.s-1) 

n pórovitosť,  0.15 0.15 (-) 

i hydraulický gradient  0.00413 0.00413 (-) 

vD 
filtračná (Darcyho) rýchlosť prúdenia podzemnej vody, vD 

= k * I   

7.48E-

09 
7.48E-09 (m.s-1) 

vp skutočná (pórová) rýchlosť prúdenia podzemnej vody, vp = 

vD / n  

4.98E-

08 4.98E-08 

(m.s-1) 

t čas zodpovedajúci prúdeniu podzemnej vody do 

referenčného miesta 

6.02E+

08 9.03E+08 

(s) 

dm  hrúbka zóny miešania, pre danú vzdialenosť, SQRT 

((72/900) *aL*vp*t))  2.68328 4.02492 

(m) 

aL pozdĺžna disperzia, tabuľková hodnota ako funkcia 

vzdialenosti od zdroja  

3 4.5 (m) 
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Tab. 3.10:  Výpočet transportu kadmia zo zdroja č.2 

zdroj č.2 - znečistenie Cd 

Výpočet koncentrácie kontaminantu 

krokovou metódou 
R II-1 R III-1 R I-1 R-2 Jednotka 

C1 

Nameraná koncentrácia 

kontaminantu v podzemnej vode 

pod kontaminovaným územím 

0.0533 0.0533 0.0533 0.0533 (mg.l-1) 

       C2 Výsledná koncentrácia 

kontaminantu vo vzdialenosti 

referenčného miesta         

  

C2 

= 

C1 * 0.25 /dm 

0.001 0.001 0.000 0.000 

(mg.l-1) 

  stanovené kritérium kvality 0.020 0.005 0.020 0.005  (mg.l-1) 

l 
vzdialenosť referenčného miesta (od 

zdroja po HNM-4) 
100 280 480 500 M 

kh 
koeficient filtrácie v nasýtenej zóne, 

kh 
1.81E-06 1.81E-06 1.81E-06 1.81E-06 (m.s-1) 

n pórovitosť,  0.15 0.15 0.15 0.15 (-) 

i hydraulický gradient  0.01923 0.01923 0.01923 0.01923 (-) 

vD 
filtračná (Darcyho) rýchlosť 

prúdenia podzemnej vody, vD = k * I   
3.48E-08 3.48E-08 3.48E-08 3.48E-08 (m.s-1) 

vp skutočná (pórová) rýchlosť prúdenia 

podzemnej vody, vp = vD / n  2.32E-07 2.32E-07 2.32E-07 2.32E-07 

(m.s-1) 

t čas zodpovedajúci prúdeniu 

podzemnej vody do referenčného 

miesta 

4.31E+0

8 

1.21E+0

9 

2.07E+0

9 

2.15E+0

9 

(s) 

dm  hrúbka zóny miešania, pre danú 

vzdialenosť, SQRT ((72/900) 

*aL*vp*t))  8.94427 

25.0439

6 

42.9325

1 

44.7213

6 

(m) 

aL pozdĺžna disperzia, tabuľková 

hodnota ako funkcia vzdialenosti od 

zdroja  

10 28 48 50 (m) 
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Tab. 3.11:  Výpočet transportu bóru zo zdroja č.3 

zdroj č.3 - znečistenie B 

Výpočet koncentrácie kontaminantu krokovou metódou R II-1 Jednotka 

C1 
Nameraná koncentrácia kontaminantu v podzemnej vode 

pod kontaminovaným územím 
0.8100 (mg.l-1) 

    C2 Výsledná koncentrácia kontaminantu vo vzdialenosti 

referenčného miesta   

  

C2 = C1 * 0.25 /dm 0.226 (mg.l-1) 

  stanovené kritérium kvality 0.500 (mg.l-1)  

l vzdialenosť referenčného miesta (od zdroja po HNM-4) 10 M 

kh koeficient filtrácie v nasýtenej zóne, kh 1.81E-06 (m.s-1) 

n pórovitosť,  0.15 (-) 

i hydraulický gradient  0.01923 (-) 

vD 
filtračná (Darcyho) rýchlosť prúdenia podzemnej vody, vD = k 

* I   
3.48E-08 (m.s-1) 

vp skutočná (pórová) rýchlosť prúdenia podzemnej vody, vp = vD / 

n  2.32E-07 

(m.s-1) 

t čas zodpovedajúci prúdeniu podzemnej vody do referenčného 

miesta 4.31E+07 

(s) 

dm  hrúbka zóny miešania, pre danú vzdialenosť, SQRT ((72/900) 

*aL*vp*t))  0.89443 

(m) 

aL pozdĺžna disperzia, tabuľková hodnota ako funkcia vzdialenosti 

od zdroja  

1 (m) 
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Výsledné referenčné časy a koncentrácie sú uvedené v tab. 3.12. 

Tab. 3.12:  Referenčné časy a referenčné koncentrácie 

Referenčné 

miesto 

Referenčný čas  

[rok] 

Referenčná koncentrácia 

[mg.l-1] 

Kritérium 

kvality environmetálne 

riziko 

[mg.l-1] Áno Nie 

zdroj č.1 - znečistenie B 

R I-1 19.1 8.509 5  ✓   

R-2 28.6 5.373 0.5  ✓   

zdroj č.1 - znečistenie Mo 

R I-1 19.1 0.08 0.35    ✓ 

R-2 28.6 0.054 0.18    ✓ 

zdroj č.2 - znečistenie Cd 

R I-1 13.7 0.001 0.02    ✓ 

R II-1 38.3 0.001 0.05    ✓ 

R III-1 65.6 0 0.02    ✓ 

R-2 68.3 0 0.005    ✓ 

zdroj č.3 - znečistenie B 

R II-1 19.1 0.226 0.5    ✓ 

V referenčnom mieste R I-1 a R2 existuje environmentálne riziko zo šírenia bóru. 

3.4 Zhrnutie environmentálneho rizika 

Hodnotenie environmentálneho rizika bolo realizované v súlade s požiadavkami smernice 

MŽP SR č. 1/2015-7. Hodnotenie vychádzalo z výsledkov geologického prieskumu životného 

prostredia a výsledkov laboratórnych analýz vzoriek horninového prostredia, podzemnej 

a povrchovej vody 

Použitá metóda hodnotenia environmentálneho rizika nepreukázala aktuálnosť 

environmentálneho rizika pre receptory v biologickej kontaktnej zóne.  

Nakoľko koncentrácia bóru v podzemnej vode na hranici skládky a hranici záhrad pod 

hrádzou prevyšujú stanovené kritéria kvality, existuje riziko pre šírenie sa znečistenia 

podzemnou vodou. 

Bór je vo zvýšených koncentráciách v Breznickom potoku prevyšujúcich limit pre odber 

povrchových vôd na pitné účely - podľa NV SR č.269/2010 Z.z).  

Neistoty hodnotenia environmentálnych rizík  
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Riziková analýza je založená na princípoch opatrnosti, ktorý sme uplatnili aj pri výpočtoch 

rizika šírenia znečistenia. Inými slovami, do riešenia sme vkladali najnepriaznivejšie údaje  

a hodnoty, resp. dáta, ktoré zaručujú bezpečnosť. V konečnom dôsledku to znamená, že sme 

v prípade neistôt počítali najnepriaznivejšie scenáre. Bolo to hlavne vtedy, keď sme používali 

odhady parametrov, alebo používali analogické parametre, namiesto parametrov stanovených 

na lokalite, alebo ak boli z iných príčin, hodnoty niektorých parametrov diskutabilné. Princíp 

opatrnosti znamená, že výsledok rizikovej analýzy bude zodpovedať nadhodnoteniu rizika 

znečistenia, čo je nevyhnutné z hľadiska ochrany kvality podzemnej vody.  

Prúdenie podzemnej vody a transport látok vo zvodnenej vrstve sa v reálnych 

hydrogeologických podmienkach deje v zložitej trojrozmernej geometrii s priestorovou 

nehomogenitou hydraulických a transportných parametrov. Aj najsofistikovanejšie 

matematické vyjadrenia zložitých fyzikálnych a chemických procesov pri prúdení a transportu 

látok, predstavujú pomerne veľkú mieru zjednodušenia reálnej situácie. Aj keby sme chceli 

použiť ten najkomplexnejší matematický prístup na popis procesov, ktorý už sám o sebe bude 

aj tak nevyhnutne obsahovať zjednodušenia, narazíme ešte navyše na objektívnu 

obmedzenosť znalosti vstupných údajov do týchto výpočtov. Jedná sa o geologickú úlohu 

a nie je možné poznať parametre každého miesta v priestore v potrebnej podrobnosti. 

V skutočnosti tieto parametre poznáme len veľmi obmedzene v málo bodoch skúmaného 

územia a sme teda odkázaní na zjednodušenia a aproximácie ich rozloženia v priestore 

a v čase. Na zjednodušenia a aproximácie sme teda odkázaní pri matematickom vyjadrení 

riešeného problému, ako aj na aproximácie a odhady vstupných dát do týchto matematických 

výpočtov. 

Ak zvolíme analytické metódy riešenia (na ktorých je založená aj kroková metóda), pokúšame 

sa v skutočnosti nehomogénne anizotrópne trojrozmerné deje kvantifikovať výpočtom 

v jednom rozmere, v homogénnych a izotrópnych podmienkach v jednoduchých prípadoch 

zdrojových členov. Tento prístup sám o sebe už hraničí s neistotami, ktorých mieru nemožno 

odhadnúť bez konfrontácie výsledkov z realitou alebo aspoň numerickým modelom. 

V transportnej časti sa okrem určenia transportných parametrov geologického prostredia 

neistoty hodnotenia environmentálnych rizík vzťahujú najmä k poznaniu vlastností zdrojov 

znečistenia. Tieto neistoty boli pri hodnotení eliminované konzervatívnym prístupom – 

výpočty boli vykonané pre maximálne namerané koncentrácie.  

4 HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK 

Hodnotenie zdravotných rizík je stanovenie miery nebezpečenstva pre zdravie jednotlivcov  

a  populácie v skúmanom území s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia. Cieľom 

hodnotenia zdravotných rizík je overiť, či v predmetnom území  existuje potenciálne riziko 

ohrozenia zdravia  populácie a na základe zistení navrhnúť ďalšie riešenie. 

Základnými krokmi procesu hodnotenia  zdravotných rizík v predmetnom území sú v zmysle 

Smernice Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 28. januára 2015  

č. 1/2015 – 7. na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia:  

1. hodnotenie vzťahu dávka – účinok na ľudské zdravie, 

2. hodnotenie expozície, 

3. výpočet zdravotných rizík, 

4. zhrnutie zdravotných rizík 
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4.1 Hodnotenie vzťahu dávka – účinok na ľudské zdravie 

Hodnotenie vzťahu dávka – účinok na ľudské zdravie hodnotí vlastnosti zistených 

znečisťujúcich látok vo vzťahu k ľudskému zdraviu, popisuje kvantitatívne vzťahy medzi 

dávkou a závažnosťou nepriaznivého účinku (poškodenie zdravia, vzniku choroby, 

v extrémnych prípadoch až smrť) s ohľadom na prahové (nekarcinogénne) a neprahové 

(karcinogénne) účinky. Hodnotenie vzťahu dávka-účinok popisuje kvantitatívny vzťah medzi 

dávkou, ktorú organizmus prijíma a ňou vyvolaným účinkom. Existujú dva základné prístupy 

ku kvantifikácií vzťahu dávka-účinok a to hodnotenie látok s prahovým a bezprahovým 

pôsobením. 

Prahové - nekarcinogénne účinky 

Charakterizujúce parametre pre prahové účinky (systémová toxicita) sú podľa U.S. EPA 

referenčná dávka RfD (Reference Dose) a referenčná koncentrácia RfC (Reference 

Concentration), kde  

 RfD  - je odhad (s presnosťou asi jedného alebo viac rádov) každodennej  expozície 

ľudskej populácie (vrátane zvlášť citlivých populačných skupín), ktorá pravdepodobne 

nepredstavuje žiadne riziko nepriaznivých účinkov. Vyjadruje sa ako hmotnosť danej 

látky vstrebaná jednotkou telesnej hmotnosti za jednotku času (mg.kg-1.deň-1), 

 RfC - je odhad maximálnej koncentrácie danej látky, ktorá pri inhalačnej expozícií veľmi 

pravdepodobne nepredstavuje žiadne riziko nepriaznivých účinkov. Vyjadruje sa v mg 

danej látky na m3 vzduchu (mg.m-3). Predpokladá sa telesná hmotnosť 70 kg a rýchlosť 

pľúcnej ventilácie 20 m3 vzduchu za deň. 

4.1.1 Bezprahové - karcinogénne účinky 

Charakterizujúcim parametrom pre bezprahové (karcinogénne) účinky, keď so stúpajúcou 

dávkou stúpa pravdepodobnosť nepriaznivého účinku, je faktor smernice SF (Slope Factor), 

prípadne karcinogénny faktor smernice CSF (Cancer Slope Factor). SF (CSF) je vyjadrením 

biologicky možného horného okraju odhadu pravdepodobnosti vzniku zhubného novotvaru 

vztiahnutú na jednotku priemernej dennej dávky prijímanej po celý život. 

U.S.EPA rozlišuje orálny faktor smernice OSF (Oral Slope Factor) - pre orálnu cestu 

expozície a inhalačný faktor smernice IUR (Inhalation Unit Risk) - pre inhalačnú cestu, kde  

OSF - faktor smernice vzniku rakoviny pri orálnej expozícii, t.j. odhad rizika vzniku rakoviny 

pri určitej orálnej expozícii, vyjadruje sa v 1/mg. kg-1. deň-1.  

IUR  - faktor smernice vzniku rakoviny pri expozícii inhaláciou, t.j. odhad rizika vzniku 

rakoviny pri určitej inhalačnej dávke, vyjadruje sa v 1/mg. m-3 . Predpokladá sa telesná 

hmotnosť 70 kg a rýchlosť pľúcnej ventilácie 20 m3 vzduchu za deň.  

Prvým krokom procesu hodnotenia zdravotných rizík je popis vzťah dávka – účinok pre látky, 

pre ktoré je potrebné realizovať výpočet. V nasledujúcich prehľadoch uvádzame ich vybrané 

fyzikálno-chemické vlastnosti, referenčné dávky a referenčné koncentrácie, smernice 

karcinogenity, s ktorými budeme uvažovať pri ďalších výpočtoch a limitné hodnoty vo 

vzťahu k platnej legislatíve (Smernica MŽP SR z 28. januára 2015 č. 1/2015 – 7. na 

vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia (zdroj 1),  Nariadenie vlády SR č. 354/2006 

Z.z. z 10. mája 2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu 

a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu  a Nariadenie vlády SR č. 300/2007, Z. z., 

ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami 

súvisiacimi s expozičným chemickým faktorom pri práci. 
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Územie hodnotenej lokality sa nachádza v tesnej blízkosti obce Trnové a je budované 

bývalým odkaliskom popolčekov z blízkej teplárne a jeho bezprostredným okolím.  Vrtné 

práce a odbery vzoriek zemín a podzemnej vody boli sústredené do miesta odkaliska a pod 

hrádzou odkaliska. Mimo odkaliska v priľahlých záhradách technické práce (vrty na odber 

vzoriek) neboli realizované z dôvodu majetkoprávnych vzťahov. Overené znečistenia (As 

a Cd) v priestore odkaliska nie je súvislé a sú dokumentové len v niektorých vrtoch.  

Najväčší plošný rozsah znečistenia je spôsobený bórom. Hodnotenie zdravotných rizík 

vplyvom znečistenia bórom nie je teoreticky a prakticky dostatočne rozpracované a preto 

nebude riešené. Prítomnosť bóru v podzemnej vode predstavuje významný indikátor 

znečistenia.   

TOC je významný ukazovateľ kvality vody. Zvýšené hodnoty tohto ukazovateľa nad úroveň 

samočistiacich procesov má zvyčajne negatívny vplyv na celý vodný ekosystém. Jeho vysoké 

obsahy spôsobujú nevhodnosť vody pre život vodných organizmov. Zvyčajne to má za 

následok zníženie obsahu kyslíka vo vode, o spôsobuje nadmerný rozvoj anaeróbnych 

mikroorganizmov, ktorý môže viesť až k tvorbe toxických látok ako metán, sírovodík 

a podobne. 

Z pohľadu skupinového ukazovatele TOC je nutné povedať, že jeho vysoká koncentrácia vo 

vodách je pre človeka veľmi negatívny jav, lebo takto znečistená voda  nie je  vhodná na 

použitie ako zdroje pitnej vody, ale dochádza aj k úhynu vodných organizmov (ryby) 

a problémom s tým súvisiacim. Opísané vody samozrejme nemožno využívať ani na 

rekreačné účely.  

Keďže ukazovateľ TOC predstavuje celkovú sumu uhlíka viazaného v organických látkach vo 

vode, v ďalšom hodnotení zdravotných rizík sa týmto ukazovateľom nezaoberáme.  

Zvýšené obsahy amoniakálnych ióny a dusitanov pochádzajú pravdepodobne 

z poľnohospodárskeho znečistenia a nebudú hodnotené 

V nasledovnej analýze zdravotného rizika bude hodnotená iba chemická látka kadmium 

a arzén. Karcinogenita týchto prvkov je v tab 4.1 a ich charakteristika je v tab. 4.2. 

Prítomnosť znečisťujúcich látok bór a TOC a nemožnosť ich hodnotenia zvyšujú mieru 

neistôt pri posudzovaní zdravotných rizík lokality. 

Tab. 4.1: Hodnotenie karcinogenity 

Látka/ klasifikácia EPA IARC 

Arzén karcinogénny pre ľudí, dostatočný stupeň dôkazu, A karcinogénny pre ľudí, 1 

Kadmium predpokladá sa, že je karcinogénny pre človeka B1 karcinogénny pre ľudí,  1 
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Tab. 4.2: Charakteristika vybraných vlastností  pre hodnotené chemické látky  (podľa 

RISC5).  

Chemická látka Označenie Jednotka Kadmium Arzén 

CAS number   7440-43-9 7440-38-2 

Karcinogénne riziko pre 

človeka z príjmu zo zeleniny 

 (mg/kg)/(mg/kg) 0,55 0,04 

Karcinogénne riziko pre 

človeka orálne 

OSF 1/(mg/kg-d) ND 1,5 

Karcinogénne riziko pre 

človeka - inhalačne  

IUR per ug/m3 0,0018 0,00430 

Karcinogénne riziko pre 

človeka - inhalačne  

ISF 1/(mg/kg-d) 6,3 15,05 

Nekarcinogénne riziko pre 

človeka orálna 

RfDoral mg/kg-d 0,0005 0,0003 

Nekarcinogénne riziko pre 

človeka orálna 

RfC mg/m3 1,00E-05 1,50E-005 

Nekarcinogénne riziko pre 

človeka inhalácia  

RfDinhal mg/kg-d 2,86E-06 4,29E-006 

Absorbčný faktor trávenia  - 0,05 1 

Absorčný faktor dermálny   - 0,001 0,030 

Koeficient priepustnosti 

pokožky (voda) 

 cm/hr 0,001 0,001 

Maximálna úroveň 

kontaminácie 

USEPA MCL mg/l 0,005 0,01 

4.2 Hodnotenie expozície 

Hodnotenie expozície predstavuje ďalší krok v procese hodnotenia zdravotných rizík na 

lokalite. Obsahuje vyhľadanie a vyhodnotenie zdroja, cesty, veľkosti, frekvencie a dĺžky 

trvania expozície danej populácie vplyvom sledovaného faktora a odhad veľkosti, povahy 

a typu exponovanej populácie. Cieľom hodnotenia expozície je stanovenie relevantných 

expozičných ciest pre príjemcu rizík a vypočítanie expozičných dávok pre jednotlivca a pre 

populáciu, ktorým môžu byť v predmetnom území vystavení.  

V obci Trnové je verejný vodovod, ktorý zabezpečuje kvalitnú pitnú vodu z hromadného 

zásobovania. V prípade lokality bývalého odkaliska popolčekov Trnové boli navrhnuté na 

hodnotenie zdravotných rizík nasledovní príjemcovia rizík a  scenáre : 

Možní príjemcovia rizík – v súčasnosti: 

1. Užívatelia podzemnej vody v záhradách  zo studní (dospelý človek , dieťa) 

2. konzumenti poľnohospodárskych produktov vypestovaných v záhradkách 

(dospelý dieťa). 

3. V budúcnosti potenciálny trvalo žijúci občan  (dospelý a dieťa) na území 



Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže 

ZA (1840) / ŽILINA – TRNOVÉ – ODKALISKO POPOLČEKA                                                                          Analýza rizika, október 2015 

46 

 

bývalého odkaliska (nevhodné využitie územia v budúcnosti) 

4. V budúcnosti potenciálni robotníci pracujúci na území  bývalého odkaliska 

popolčekov 

5. V budúcnosti potenciálni rekreanti, pohybujúci sa  na území  bývalého odkaliska 

popolčekov 

Definované scenáre pre hodnotenie zdravotného rizika: 

Scenár č. 1 :  Využívanie záhrad v blízkom okolí bývalého odkaliska (polievanie záhrady 

zo studne,  náhodná ingescia vody zo studne, používanie vody zo studne 

na polievanie zeleniny) 

Scenár č.2: potenciálne využitie bývalého úložiska popolčekov na obytné účely, na 

priemyselné účely, na rekreáciu. 

Predpokladané druhy expozície a expozičné cesty sú uvedené v tab. 4.3. Charakteristika 

expozičných vlastnosti príjemcu znečistenia   je uvedená v tab. 4.4. 

Tab. 4.3: Druh expozície a expozičné cesty 

potenciálna exponovaná  

skupina 
druh expozície expozičné médium  expozičná cesta 

užívatelia podzemnej vody 

zo studní v záhradkách, dospelí  

občania a deti 

Ingescia znečistenej 

vody 
Podzemná voda náhodná ingescia pri polievaní 

Dermálny kontakt Podzemná voda 
Používanie podzemnej vody zo 

studne na polievanie, umývanie 

Ingescia 

poľnohospodárskych 

plodín 

Podzemná voda – 

rastlinné tkanivá 

(zelenina) 

Pestovanie poľnohospodárskych 

plodín na území so znečistenou 

podzemnou vodou 

Potenciálne využitie  územia  

odkaliska v budúcnosti  

(trvalé bydlisko ,  

pracujúci, rekreanti) 

Dermálny kontakt zemina 
Kontakt so zeminou v biologickej 

zóne  

Náhodná ingescia 

zeminy 
zemina 

Kontakt so zeminou v biologickej 

zóne  

Dermálny kontakt s 

podzemnou vodou 
Podzemná voda 

Používanie podzemnej vody zo 

studne na polievanie, umývanie 
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Tab.4.4:  Zadávané vstupné údaje – popis receptorov 

Popis receptorov Jednotky Dospelý občan Deti 

Dĺžka života Rok 70 70 

Hmotnosť tela Kg 70 15 

Frekvencia expozície udalosť/rok 125 350 

Trvanie expozície Rok 25 6 

Celková plocha kože (aktívna časť) cm3 21500 (1955) 5000 (550) 

Časť kože v kontakte so znečistenou 

zeminou (ruky) 

 0,11 0,11 

Faktor adhézie zemina-koža mg/cm2 0,2 0,2 

Prijaté množstvo zeminy (IR) mg/deň 100 200 

Gastrointestinálny  faktor (FI) (RISC5)  0,05 kadmium 

1,0 ostatné látky 

0,05 kadmium 

1,0 ostatné látky 

4.3 Výpočet zdravotných rizík 

Výsledkom kvantitatívneho hodnotenia expozície je denný príjem danej látky, tj. expozičná 

dávka v mg vztiahnutá na deň trvania expozície a na kg telesnej hmotnosti človeka 

(mg.kg-1.deň-1). 

 Pre prahové účinky sa chronický denný príjem (CDI) spriemerovaný po celú dobu expozície 

nazýva ADD (Average Daily Dose) - priemerná denná dávka. Pre bezprahové účinky sa 

úroveň expozície prepočítava na celkovú predpokladanú dĺžku života exponovanej osoby. 

Táto celoživotná dávka spriemerovaná na jeden deň sa nazýva LADD (Lifetime Average 

Daily Dose) - celoživotná priemerná denná dávka. Základná schéma kvantitatívneho 

vyjadrenia expozičného scenára je nasledujúca:       

Príjem, t.j. ADD alebo LADD (mg.kg.-1deň-1) = C x CR x EF x ED/  BW x AT 

kde :      

C – expozičná koncentrácia, tj. koncentrácia látky prenikajúca do organizmu. Väčšinou 

koncentrácia látky v médiu, prípadne vnútorná dávka (napr. mg.kg-1, mg.l-1)  

CR – miera podielu (napr. ingescie, inhalácie,..) v závislosti od typu expozičnej cesty 

(napr.kg.deň-1, l.deň-1) 

EF – frekvencia expozície (0 - 365 deň.rok-1) 

ED – doba trvania expozície (roky) 

BW – priemerná telesná hmotnosť (kg)  

AT  - doba priemerovania (doba, po ktorú je expozičná koncentrácia C považovaná za 

konštantnú), tj. časový úsek, počas ktorého je počítaná priemerná expozícia (deň). 
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- v prípade prahových účinkov (výpočet ADD) je rovnaká ako celková doba expozície,    

tj. ED x 365 deň.rok-1;  

- v prípade bezprahových účinkov (výpočet LADD) je to 70 rokov dĺžky života, tj. 70 

rokov x 365 deň.rok-1. 

Pre výpočet expozičných dávok sme použili počítačový program RISC 5.0. Pri výpočte sme 

vychádzali z maximálnych koncentrácií znečisťujúcich látok, ktoré boli zistené v pásme 

prevzdušnenia v mieste úložiska popolčekov a v podzemnej vode. 

4.4 Výpočet expozičných dávok 

V hodnotenom území počítame priemernú dennú dávku (ADD) pre zvolený expozičný scenár 

pre uvažované expozičné cesty. Výsledky sú v priložených tabuľkách. 

Pre expoziční scenár č. 1  (využívanie záhrad v blízkom okolí bývalého odkaliska - polievanie 

záhrady zo studne,  náhodná ingescia vody zo studne, používanie vody zo studne na 

polievanie zeleniny) neexistujú vstupné údaje, pretože v časovom období, keď bol 

realizovaný prieskum nebolo možné doriešiť vstupy na pozemky. V záhradách nie je 

situovaný žiaden prieskumný vrt. Tento scenár je tu uvedený z príčiny, že existuje dôvodné 

podozrenie, že využívane studní v blízkom okolí odkaliska nie sú vhodné na využitie pri 

polievaní záhrad a ani využívaní tejto vody ako vody úžitkovej. 

Výsledky z hodnotenia zdravotných rizík zo scenára č. 2. (potenciálne využitie bývalého 

úložiska popolčekov na obytné účely, na priemyselné účely, na rekreáciu) sú uvedené v tab. 

4.5 a 4.6. 

Tab. 4.5: Scenár 2 –  Fiktívna budúca výstavba na mieste bývalého odkaliska popolčekov (1) 

Nekarcinogénne riziko 

Receptor Rezident dospelý Rezident  dieťa Pracujúci Rekreant 

Chemikália Arzén v zemine 

Ingescia zeminy 

CADD 1,50E-004 1,40E-003 1,10E-004 2,70E-006 

HQ 0,49 4,60 0,35 0,01 

Dermálny kontakt s zeminou 

CADD 1,70E-005 2,3E-005 1,20E-005 3,50E-007 

HQ 0,06 0,08 0,04 0,00 

Suma HQ 0,55 4,68 0,39 0,01 

Chemikália Kadmium v podzemnej vode 

Ingescia pri polievaní 

CADD 1,10E-005 1,90E-004   

HQ 2,20E-002 3,80E-001   

Dermálny kontakt s podzemnou vodou 
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Nekarcinogénne riziko 

Receptor Rezident dospelý Rezident  dieťa Pracujúci Rekreant 

CADD 6,90E-007 3,30E-005   

HQ 1,40E-003 6,70E-002   

Ingescia zeleniny 

CADD 3,20E-004 7,30E-004   

HQ 6,50E-001 1,50E+000   

Suma HQ 0,67 1,95   

HI 1,22 5,66   

Tab. 4.6: Scenár 2 –  Fiktívna budúca výstavba na mieste bývalého odkaliska popolčekov (2) 

Karcinogénne riziko 

Receptor 

Rezident dospelý 

človek Rezident  dieťa Pracujúci Rekreant 

Chemická látka Arzén 

Ingescia zeminy 

LADD 5,10E-005 1,20E-004 3,80E-005 3,50E-007 

CVRK 7,60E-005 1,80E-004 5,70E-005 5,20E-007 

Dermálny kontakt s zeminou 

LADD 6E-006 2E-006 4,20E-006 4,50E-008 

CVRK 8,90E-006 2,9E-006 6,30E-006 6,80E-008 

ΣCVRK 8,5E-005 1,92E-004 6,33E-005 5,88E-007 

 

V tabuľke 4.5 a 4.6 sú vypočítané priemerné denne dávky (ADD) pre receptor (rezident 

dospelý človek, rezident dieťa, pracujúci a rekreanti) podľa druhu expozícií a expozičného 

média. Vydelením ADD s referenčnou hodnotou (RfD) bol vypočítaný kvocient 

nebezpečenstva (HQ), sumárny kvocient nebezpečenstva a index nebezpečenstva (HI). Na 

hodnotenie karcinogéneho rizika chemickej látky kadmium nie sú dostatočné teoretické 

znalosti.  

4.5 Zhrnutie zdravotného rizika 

Kvantifikácia rizika pre nekarcinogénne (prahové) účinky 

Nekarcinogénne riziko sa odhaduje porovnaním vypočítaných ADD s referenčnými 

hodnotami (RfD, TDI). Kvantitatívnym vyjadrením je bezrozmerný kvocient nebezpečenstva 

HQ (Hazard Quotient). Platí: 

HQ = ADD / RfD 
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V prípade, že HQ prekročí hodnotu 1 znamená to, že existuje riziko nekarcinogénneho 

toxického účinku. 

Platí: 

 HQ < 1 žiadne významné riziko nekarcinogénnych účinkov by nemalo existovať 

 HQ > 1 bolo zistené potenciálne riziko, je vhodné zahájiť nápravné opatrenia (nie je 

však možné výslovne prehlásiť, pri ktorom pomere potenciálne riziko prechádza 

 v skutočné) 

 HQ > 10 tieto hodnoty už vypovedajú o havarijnej situácií, sanácia by mala byť začatá 

čo najskôr. 

Pre expozičný Scenár  2 - potenciálne využitie bývalého úložiska popolčekov na obytné 

účely, na priemyselné účely a na rekreáciu bolo hodnotené kadmium v podzemnej vode  

a arzén v zeminách v biogénnej zóne.  Pre dospelú populáciu (rezident) bola vypočítaná suma 

HI = 1,22 a pre  deti (rezident) HI = 5,66 pre deti. Pre robotníkov a rekreantov boli hodnoty 

HQ menšie ako 1.  

Pre rezidentov (dospelí i deti), ktorí by  žili v domoch postavených na bývalom odkalisku je 

zistené potenciálne  riziko nekarcinogénnych účinkov. 

Kvantifikácia rizika pre karcinogénne (bezprahové) účinky 

V rámci hodnotenia zdravotných rizík je potrebné pre každú hodnotenú kontaminovanú látku 

vypočítať tzv. kumulatívne riziko ΣCVRK, pre karcinogénne látky, ktoré je dané príjmom 

každej jednej hodnotenej nebezpečnej látky viacerými expozičnými cestami. 

Na záujmovej lokalite  bol pre Scenár 2 hodnotený karcinogénny účinok arzénu v zemine  

a to dermálnym kontaktom  a náhodnou ingesciou znečistenej zeminy. Suma CVRK pre arzén 

dosiahla hodnotu nižšiu ako 10-4 pre rezidentov – dospelú populáciu, pre pracujúcich i pre 

rekreantov. Pre rezidentov deti bola hodnota vyššia ako 10-4.  a došlo  k prekročeniu 

spoločensky prijateľnej úrovne pre jednotlivca t. j. predpokladá sa riziko vzniku 

rakoviny pre jednotlivca (dieťa  rezident).  

Scenár č. 2 je fiktívny a zohľadňuje možný stavebný zámer v budúcnosti.  Z hodnotenia 

zdravotného rizika vyplýva že územie bývalého odkaliska nie je vhodné na bytovú 

výstavbu.  

4.5.1 Zhodnotenie neistôt procesu hodnotenia zdravotných rizík 

Každé hodnotenie rizika je spojené s radom viacerých neistôt: 

 neistota vyplývajúca z neúplných informácií potrebných pre exaktné definovanie 

expozície a dávky (neistota scenára), 

 neistota vyplývajúca zo zvolených parametrov expozície (neistota parametrov), 

 neistota vyplývajúca z nedostatkov fyzikálno-matematických aparátov, ktorými sú 

popisované príčinné vzťahy (neistota modelov). 

Mnohé vstupné údaje, ktoré boli použité do výpočtov sú vždy zaťažené chybou, lebo 

hodnotiteľ sa snaží do určitej miery schematizovať reálne podmienky v hodnotenom území. 

Získané výsledky výpočtov nemôžu byť len striktne posudzované s limitmi, ale je potrebné 

zohľadniť pri konečnom hodnotení aj ďalšie špecifiká, hodnotenej lokality resp. skutočnosti 

zistené v jej bezprostrednom okolí. 

V rámci procesu hodnotenia zdravotných rizík je potrebné poukázať na nasledovné 

skutočnosti a neistoty: 
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 analýza rizika je založená na princípoch opatrnosti t. j. odporúča sa použiť 

najnepriaznivejšie údaje a hodnoty na zabezpečenie bezpečnosti. Do výpočtov 

expozičných dávok sme použili maximálne namerané koncentrácie znečisťujúcich 

látok. Tento konzervatívny prístup síce zodpovedá maximálnej ochrane príjemcov 

rizík, ale zároveň dochádza aj k čiastočnému nadhodnoteniu vypočítaného rizika, 

 výpočet expozičných dávok je tiež určitou mierou zaťažení neistotami. Do výpočtu 

vstupujú buď priemerné odporúčané hodnoty (hmotnosť, prijaté množstvo) alebo 

odhadované hodnoty. Opäť sú na jednotlivca resp. populáciu vztiahnuté priemerné 

parametre. 

5 ZÁVERY ANALÝZY RIZIKA 

Analýza rizika vypracovaná podľa Smernice MŽP SR č. 1/2015-7 pre lokalitu Trnové 

preukázala, že: 

1. V skúmanom území nie je preukázané environmentálne riziko vyplývajúce zo 

znečistenia horninového prostredia v kontaktnej (biologickej) zóne znečisťujúcimi 

látkami. 

2. V skúmanom území je preukázané environmentálne riziko zo šírenia sa znečistenia 

podzemnou vodou. 

3. V skúmanom území nebolo preukázané zdravotné riziko vyplývajúce z prítomnosti 

znečisťujúcich látok v zeminách a podzemnej vode. Tento výsledok je však  

ovplyvnený pomerne vysokou mieru neistoty.  

4. Nie je odporúčané využívať podzemnú vodu zo studní z blízkeho okolia bývalého 

odkaliska na polievanie záhrad a ani ju využívať ako úžitkovú vodu. 

5. Plocha územia bývalej skládky z hľadiska zdravotného rizika  nie je vhodná na 

bytovú výstavbu. Z hľadiska zdravotného rizika je územie bývalej skládky 

podmienečne vhodné na priemyselnú zástavbu, ktorá je však podmienená stabilitou 

hrádze i územia bývalého odkaliska, odvodnením územia bývalého odkaliska 

a izoláciou prevádzok voči inhalácie z horninového prostredia. 

6 STANOVENIE CIEĽOV SANÁCIE 

Na elimináciu prítomného rizika odporúčame realizovať štúdiu uskutočniteľnosti sanácie. 

Potrebné je vykonať technicko-stavebné opatrenia. Bývalé odkalisko popolčekov bolo 

prekryté len tenkou vrstvou zeminy a znečistené zeminy sa lokálne vyskytujú v biogénnej 

zóne. Na bývalom odkalisku sú problémy s odvodnením skládky a koryto potoka, ktoré 

odvádza povrchový tok z územia nad odkaliskom nie je pri extrémnych stavoch schopný 

bezpečne odviesť vodu. Priesakové vody nie sú dostatočne zachytené a nie je riešená ich 

racionálna likvidácia. Podrobné zhodnotenie je uvedená v prílohe „ Štúdia uskutočniteľnosti“. 

7 NÁVRH MONITOROVANIA LOKALITY 

7.1 Ciele monitorovania 

Pred každým vzorkovaním je potrebné stanoviť jeho ciele, pretože sú hlavným činiteľom 

podmieňujúcim polohu odberných objektov, frekvenciu odberov, trvanie odberu vzoriek, 

postup odberu, následnú úpravu vzoriek, ako aj požiadavky na ich analýzy a analytické 

metódy. Na ich základe sa tiež stanovia postačujúce stupne presnosti a podrobnosti, spôsob 

prezentácie  výsledkov (napríklad koncentrácie alebo zaťaženie, medzné hodnoty).  
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V našom prípade možno ciele vzorkovania stanoviť nasledovne: 

 indikácia rozsahu  znečistenia podzemných vôd, 

 včasné zistenie rozsahu šírenia sa  znečisťujúcich látok, 

 posúdenie kvality a vývoja kvality podzemnej vody a jej zmien z hľadiska obsahu 

znečisťujúcich látok, 

 kontrola rozsahu znečistenia podzemných vôd v okolí odkaliska v smere prúdenia 

podzemných vôd. 

7.2 Požiadavky na odber vzoriek 

V prvom kroku návrhu monitoringu je nutné stanoviť minimálny rozsah sledovaných 

parametrov. Vzhľadom na výsledky prieskumu navrhujeme sledovať nasledujúce parametre:   

a) terénne ukazovatele: hĺbka hladiny  podzemnej vody, teplota, pH, Eh, vodivosť 

b) ukazovatele znečistenia podzemných vôd zistených prieskumom – minimálne vo 

vrtoch TOM-5 (navrhnutý vrt nad odkaliskom- vid text nižšie), TOM-3 (v odkalisku), 

TOM-1 (na výstupe na východnej hranici odkaliska) a TOM-2 (pri hrádzi odkaliska na 

severnom okraji) a na novom vrte  TOM-4 (jeho návrh v je ďalšom texte): B, Cd, Mo, 

NH4
-, NO2 a Cl 

c) ukazovatele znečistenia povrchových a drenážnych vôd: B, Cd, Mo, NH4
-, NO2 a Cl 

Monitorovanie podzemných vôd je potrebné vykonávať v súlade s platnými právnymi 

normami , STN ISO 5667 – 1 Kvalita vody ako aj STN ISO 5667-11 Odber vzoriek. Analýzy 

vzoriek budú spracované v akreditovanom laboratóriu.  

Požadovanú smerodajnú odchýlku pre stanovenie rozsahu monitoringu možno vypočítať 

z predchádzajúcich výsledkov monitorovania. V našom prípade však zatiaľ nie je k dispozícii 

ucelený súbor údajov, monitorovacie práce sa budú ešte len realizovať. Pre výpočet intervalu 

spoľahlivosti L v závislosti od zvolenej hladiny spoľahlivosti možno  použiť vzorec:  

L= (2K.σ)/√n
 

v ktorom: 

n  - počet potrebných vzoriek 

K - koeficient hladiny spoľahlivosti 

σ  - smerodajná odchýlka 

L  - interval spoľahlivosti 

Smerodajná odchýlka je stanovená presnosťou analytickej metódy a tá sa pre jednotlivé 

analýzy pohybuje v rozmedzí od 5-15%. Od výsledkov monitorovania budeme preto 

požadovať interval spoľahlivosti 20% a požadovanú hladinu spoľahlivosti 90%. 

Pre monitoring môžeme potom vypočítať potrebný rozsah súboru výsledkov, ktorým 

dosiahneme požadovanú kvalitu vzorkovacích prác. 

                                                  n  =  24 

Ak zvýšime hladinu spoľahlivosti  na 95% zvýši sa počet potrebných odberov na dosiahnutie 

požadovanej úrovne presnosti na 36 odberov. 
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7.3 Frekvencia odberu vzoriek 

Pre indikáciu prípadných únikov z potenciálnych zdrojov znečistenia sa má frekvencia 

vzorkovania zvoliť podľa toho, ako sa môže zmeniť kvalita sledovanej podzemnej vody 

v závislosti na čase a z priestorového hľadiska. Zmeny kvality podzemnej vody sú zvyčajne 

oveľa pozvoľnejšie v čase i priestore ako u povrchových vôd.  

Frekvencia odberu vzoriek závisí od stanovených cieľov. V prípade, že sa monitorujú 

potenciálne vplyvy na zdroje podzemnej vody, určenie frekvencie má byť založené 

aj na prevažujúcich hydrogeologických a environmentálnych podmienkach, cieľoch  

a prítomných znečisťujúcich látok.  

Ak má monitoring poskytnúť informácie pre skoré varovanie a pomôcť posúdiť účinnosť 

alebo funkčnosť nápravných opatrení, zvyčajne sa odporúča odberať vzorky minimálne raz 

štvrťročne, a pre mobilnejšie látky raz mesačne. Ak z environmentálnych podmienok 

vyplýva, že môže dôjsť k výraznému negatívnemu vplyvu, alebo ak k zmenám dochádza 

často, je potrebné vykonávať odber vzoriek s väčšou frekvenciou. V zásade sa má potrebná 

frekvencia určiť preskúmaním všetkých ovplyvňujúcich prírodných a umelých faktorov.  

Pri stanovení frekvencie odberu vzoriek v rámci monitoringu sme vychádzali s doterajších 

výsledkov prieskumných prác a hydrogeologických vlastností, prevládajúcich v danom 

území. Na základe týchto údajov bol (v zmysle STN ISO 5667-11 Kvalita vody. Odber 

vzoriek časť 11. Pokyny na odber vzoriek podzemných vôd) zostavený normogram.  

F = 

















Ki

DN

Ki

DN

86400
1,0

86400
 

Hydrogeologické vlastnosti, ako je hydraulický gradient, hydraulická vodivosť a efektívna 

pórovitosť, boli v zmysle citovanej normy dosadené do vzorca: 

v ktorom:   K -  koeficient hydraulickej vodivosti  [m.s-1] .............................  0,00000181 m.s-1 

                  i   -  hydraulicky gradient [m.m-1] ................................................  0,0246 

                  f  -  frekvencia vzorkovania  [deň]  

                  D  -  vzdialenosť od potenciálneho zdroja znečistenia  [m] ...... 100 

                  N  -  efektívna pórovitosť [-] ......................................................  0,10 

Na základe vyššie uvedených údajov bola frekvencia odberu vzoriek vypočítaná na 2 344 

dní. Monitoring by mal byť vzhľadom k zisteným koncentráciám a rizikám vykonávaný 

minimálne 2 x do roka. 

To je postačujúca frekvencia na monitoring a kontrolu kvality vody v okolí aj pre prípad 

realizácie sanačných opatrení.  

7.4 Monitorovacie objekty 

V poslednom kroku návrhu monitoringu je potrebné určiť monitorovacie objekty, v ktorých sa 

odbery vzoriek podzemnej vody budú vykonávať. Je treba dodržať základnú zásadu pri 

monitorovaní znečistených území a to, že do monitoringu musia byť zahrnuté pozaďové vrty, 

teda vrty nad znečistením v proti smere prúdenia podzemnej vody (navrhovaný vrt TOM-5), 

vrty nachádzajúce sa v centrách kontaminačných mrakov (TOM-3, TOM-2) a vrty 

nachádzajúce sa mimo kontaminačných mrakov v smere prúdenia podzemnej vody (TOM-1 

a novo navrhovaný vrt TOM-4). 
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Pod hrádzou v smere prúdenia povrchovej vody, aspoň 40 m od hrádzi v údolí Breznického 

potoka navrhujeme vybudovať monitorovací vrt TOM-4. Prieskum preukázal, že už aj vrt 

TOM-3 je ovplyvnený kontamináciou z odkaliska a preto navrhujeme vybudovať vrt TOM-5 

aspoň 400 m južne od vrtu TOM-3.  
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Legislatívne podklady: 

Smernica MŽP SR z 28. januára 2015 č. 1/2015 – 7. na vypracovanie analýzy rizika 

znečisteného územia (zdroj 1),   

Nariadenie vlády SR č.354/2006 Z.z. z 10. mája 2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na 

vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu (zdroj 2)  

Nariadenie vlády SR č. 300/2007, Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. 

o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozičným chemickým faktorom pri 

práci (zdroj 3). 

Zbierka zákonov č. 282/2010, Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 282/2010 Z. z., Zoznam 

útvarov podzemných vôd 

 


