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1. ÚVOD 

Štúdia uskutočniteľnosti (feasibility study) sanácie podzemných vôd a horninového prostredia 

je dôležitým stupňom dokumentácie v procese prieskumu a sanácie environmentálnych 

záťaží. Jej cieľom je porovnať rôzne sanačné metódy z hľadiska ich vhodnosti, technickej 

realizovateľnosti a ekonomickej náročnosti. Predkladaná štúdia načrtáva realizovateľnú 

koncepciu sanačného zásahu a špecifikuje použitie navrhovanej sanačnej technológie. 

Súčasťou je odhad cien realizovateľných sanačných prác. 

2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV PODROBNÉHO 

PRIESKUMU A ANALÝZY RIZIKA 

2.1 Vymedzenie územia a výsledky podrobného geologického prieskumu 

životného prostredia 

Obr. 1: Situácia s umiestením lokality 

Samotné odkalisko sa nachádza v severozápadnej časti obce. Situované je do údolia, ktoré je 

prehradené hrádzou. Potok pretekajúci dolinou je po vybudovaní odkaliska odklonený na jeho 

ľavú stranu s pokračovaním pod hrádzou odkaliska do pôvodnej doliny. Odkalisko začalo 

pravdepodobne fungovať v roku 1960. V roku 1975 bolo na odkalisku zvyšovaná hrádza. 

Prevádza bola ukončená v roku 1985. V rokoch 1990-1991 bol realizovaná rekultivácia 

skládky. Skládka bola prekrytá zeminou. Rekultivácia spočívala v navezení medzivrstvy 

hrubej 26 cm a 50 cm ornice. Rekultivovaná plocha je odvodnená rúrkovou drenážou 

s rozchodom 8 m a hĺbkou 0,7 m do  potoka. Skládka a pozemok sa v súčasnom období 

využíva poľnohospodársky. V blízkosti sa nachádzajú záhrady a  obytná zóna. Popolček je 

uložený na ploche cca 120000 m2 a pri hrádzi bola overená hrúbka popolčeka až 18,9 m (vrt 

TOM-2).  Územie odkaliska nie je dostatočne odvodnené. V roku 2010 bola hrádza spevnená.  
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Obr. 2: Situácia územia s prieskumnými dielami 

2.2 Výsledky analýzy rizika znečisteného územia 

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

Trnové – odkalisko popolčeka 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. 
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Hodnotené územie možno rozdeliť na časť územia, ktorá je tvorená bývalou skládkou 

a okolitým územím. Znečistenie deponovaných popolčekov je relatívne nízke, ale hustota 

vrtov, počet analyzovaných vzoriek,  rozsah analýz a nedostatočné súčasné poznatky 

o jednotlivých polutantoch neumožňujú vylúčiť všetky riziká. Obrovské množstvo 

deponovaných popolčekov vytvára z hľadiska ekonomiky malú pravdepodobnosť na 

vyvezenie tohto materiálu z priestoru  bývalého odkaliska. V tesnej blízkosti skládky sa 

nachádzajú záhradky a rodinné domy  občanov z obce Trnové. V blízkosti skládky prebieha  

výstavba  nových rodinných domov. Výstavba rodinných domov v okolí skládky a využívanie 

záhrad v tesnej blízkosti bývalej skládky je neracionálne. Majitelia pozemkov prekrytej 

skládky majú ideu vytvoriť na uvedenej ploche zástavbu. Výstavba rodinných domov na 

bývalej skládke je nevhodná zo zdravotného rizika i stability hrádze. Návrh riešenia sanácie 

na lokalite vyžaduje kompromisné riešenie a časť riešenia musí spočívať v administratívnych 

nariadeniach pre novú výstavbu a pre užívanie existujúcich nehnuteľností v okolí bývalej 

skládky. Situovanie skládky do tesnej blízkosti obce v minulosti nebolo racionálne.  Počiatky 

budovania skládky začali v roku 1960 a ukončenie činnosti bolo v roku 1985.  Mladí ľudia 

a ľudia žijúcich mimo obce  nemajú informácie o existencií skládky a tlak investorov na 

výstavbu  na rozsiahlom rovinnom pozemku v blízkosti Žiliny môže byť veľmi silný. 

Nevyhnutná je dôsledná administratívna regulácia  toho územia a zvýšená informovanosť 

obyvateľstva.  

Hrádza ktorá prehradzuje dolinu pod odkaliskom vizuálne vyzerá veľmi nízka, ale jej výška 

musí byť minimálne 20 m (podľa vrtu TOM-2).  Informácie o budovaní hrádze sú 

nedostatočné. Zvyšovanie a spevňovanie hrádze prebiehalo vo viacero etapách, vždy 

v nadväznosti na požiadavky pri zväčšovaní objemu odkaliska. Vizuálny dojem o relatívne 

nízkej výške hrádze je spôsobený tým, že dolina pod hrádzou je zasypaná materiálom ktorý 

spevňuje hrádzu. Vo svojej histórií bola hrádza zvyšovaná a rozširovaná. Informácie o drenáži 

hrádze nie sú. Priesaky z hrádze väčšinou skryto infiltrujú do potoka. Cielené zachytenie 

priesakov pod hrádzou je problematické z hľadiska stability hrádze.  

Bývalé odkalisko bolo v roku 1991 rekultivované a práce pozostávali z prekrytia odkaliska 

tenkou polohou pokryvnej vrstvy (0,75 m) bez fólie a účinnej drenážnej vrstvy. Drenáž bola 

riešená zabudovanými rúrami. Účinnosť tejto drenáže je nedostatočná a pravdepodobne je 

lokálne zničená. 

Potok z územia nad odkaliskom bol premiestnený z dna doliny a v súčasnosti ide  po ľavej 

strane odkaliska (západne od bývalého odkaliska). Bývalá erózna ryha potoka je zasypaná 

popolčekmi a informácie o spôsobe drenáže na dne doliny nie sú známe. Pri extrémnych 

stavoch nemá vybudovaný rigol, ktorý odvádza povrchovú vodu z územia nad odkaliskom 

dostatočnú kapacitu na bezpečné odvedenie vody a tá sa rozlieva nad odkaliskom a do 

odkaliska. Povrchová voda pri extrémnom stave tečie i po betónovej ceste, ktorá je 

vybudovaná  na východovej strane odkaliska. 

Na bývalom odkalisku zo západnej strany v blízkosti hrádze sú viditeľné vybudované 

drenáže, ktoré drénujú vodu z odkaliska do rigolu povrchového toku. Funkčnosť týchto 

drenáži je diskutabilná. 

Po rekultivácii v roku 1991 a prekrytí skládky popolčekov bolo územie využívané 

poľnohospodársky na pestovanie plodín. Je veľmi pravdepodobné, že vlastnosti takto 

dopestovaných plodín určených na spotrebu pre živé organizmy, budú nevhodné zo 

zdravotného hľadiska.     

V nasledujúcich tabuľkách uvádzame bilančný prehľad znečisťujúcich látok, ktorých 

koncentrácie prevyšujú hodnotu ID a zároveň predstavujú environmentálne riziko. 
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Tab. 1: Množstvá znečisťujúcich látok v zeminách – arzén  

Celkové množstvá znečisťujúcich látok v zeminách v pásme prevzdušnenia 

Prekročený 

limit 

Celková rozloha 

znečistenej plochy 

Celkový objem 

znečistenej zeminy 

Celková hmotnosť 

znečistenej zeminy 

Celková 

hmotnosť 

znečisťujúcich 

látok 

  (m2) (m3) (t) (t) 

>ID 7415 11123 21133 1.5187 

>IT ob.zóny 10035 15053 28600 0.7841 

>IT pr.zóny 0 0 0 0.0000 

Tab. 2: Množstvá znečisťujúcich látok v zeminách v podzemnej vode – bór 

Bór - množstvo znečisťujúcej látky v podzemných vodách 

Prekročený limit 

Priem

erná 

hrúbk

a 

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   0.5 nad hrádzou 1.3 7.2799 11942 15524.6 3881.15 28.254 

  pod hrádzou 7.4 4.3145 71130 526362 131590.5 567.746 

SPOLU       83072 541886.6 135471.65 596.000 

>IT   5 nad hrádzou 1.3 22.4004 3296 4284.8 1071.2 23.995 

  pod hrádzou 7.4 17.7954 11092 82080.8 20520.2 365.165 

SPOLU       14388 86365.6 21591.4 389.160 

Tab. 3: Množstvá znečisťujúcich látok v zeminách v podzemnej vode – kadmium a molybdén 
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Obr. 3: Koncentrácie B v podzemnej vode [µg/l] 
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Obr. 4: Koncentrácie Mo v podzemnej vode [µg/l] 
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Obr. 5: Koncentrácie Cd v podzemnej vode [µg/l] 
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2.3 Ciele a cieľové hodnoty sanácie 

V analýze rizika boli definované nasledujúce ciele sanácie a to eliminovať  riziko vyplývajúce 

zo znečistenia podzemnej vody a zemín v biologickej zóne. 

Splnenie definovaných cieľov je koncepčne možné viacerými spôsobmi: 

 Úplné odstránenie  popolčekov a znečistených zemín v ich bezprostrednom okolí s 

následným zneškodnením ex situ. 

 Prekrytie odkaliska a zamedzenie prítoku povrchovej vody a zamedzenie kontaktu 

receptorov v biologickej zóne. 

 Sústredenie priesakových kvapalín z odkaliska a ich manažment alebo likvidácia. 

 Nulové riešenie. 

2.4 Špecifiká zistených znečisťujúcich látok 

Charakteristika popolčekov 

Popolček predstavuje jeden z vedľajších energetických produktov, ktoré sú vhodné pre 

druhotné priemyselné spracovanie. Spracovanie popolčeka v priemyselnej výrobe predstavuje 

nezanedbateľnú súčasť trvalo udržateľného rozvoja. Sekundárne spracovanie pôvodnej 

prírodnej suroviny, hnedého alebo čierneho uhlia, prináša nielen ekologický efekt pre 

spoločnosť, ale aj v súčasnosti veľmi zaujímavý ekonomický prínos pre investorov 

a v neposlednom rade aj technologický prínos pre spracovateľa. Aj keď sa popolček 

v priemyselnej výrobe úspešne využíva už niekoľko desaťročí, toto využitie zďaleka 

nedosahuje úroveň jeho potenciálu. V samotnom stavebnom priemysle existuje v súčasnosti 

viacero možností pre zužitkovanie popolčeka. Avšak, vzhľadom na mnohé obmedzenia, nie je 

tento perspektívny materiál využívaný vo väčšej miere.  

Využitie popolčeka v stavebníctve 

Popolček sa v stavebnom priemysle používa už niekoľko desaťročí. V súčasnosti je väčšina 

úletového popolčeka z uhlia využívaná v stavebnom priemysle pri výrobe rozličných 

stavebných materiálov. Najčastejší spôsob použitia popolčeka v stavebníctve je vo forme 

prímesi do betónu (prímes druhu II, podľa STN EN 450-1 +A1)  Popolček pridaný do betónu 

nahrádza časť cementu, pričom sú zachované, resp. vylepšené vlastnosti čerstvého betónu. 

Keďže popolček má puzolánové vlastnosti, podieľa sa aj na zabezpečovaní pevnostných 

charakteristík zatvrdnutého betónu. Obvyklá náhrada popolčeka za cement je 15–30 hm. % 

z pôvodného množstva cementu. Ako perspektívna sa však javí aj technológia betónov 

s vysokým obsahom popolčeka (HVFAC - z angl. High Volume Fly Ash Concrete), kde je 

možné úspešne vyrobiť betón s pomerom popolček/cement aj vyšším ako 1,0. 

V cestnom staviteľstve sa popolček používa napr. na zhotovovanie podkladových vrstiev 

cestných telies a na stabilizáciu zemín. V asfaltových krytoch vozoviek sa popolček používa 

ako plnivo, kde pôsobí ako regulátor vlhkosti asfaltovej zmesi, čím zvyšuje jej stabilitu 

a životnosť.  V zahraničí, kde to povoľuje legislatíva, sa popolček používa aj na výrobu 

betónových krytov vozoviek.  

Značná časť vyprodukovaného popolčeka sa používa aj pri výrobe ľahkých stavebných 

materiálov, ako je napr. pórobetón. Zaujímavým využitím popolčeka je aj výroba ľahkého 

kameniva, ktoré má však vzhľadom na jeho nižšiu pevnosť len obmedzené možnosti použitia. 

V súčasnosti sa experimentuje s použitím popolčeka aj pri výrobe pálených tehál, kde 

popolček čiastočne nahrádza tradičnú tehliarsku hlinu, resp. íl. 
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Obmedzenia pre používanie popolčeka 

V energetickom priemysle sa produkuje veľké množstvo vedľajších energetických produktov. 

Ako už bolo spomenuté, jedným z nich je aj popolček. Jednotlivé energetické prevádzky 

(tepelné elektrárne, teplárne), ktoré produkujú popolček, používajú na spaľovanie rozličné 

vstupné suroviny na báze širokého spektra materiálov a s rôznymi kvalitatívnymi 

vlastnosťami. Taktiež používajú rozdielne technológie spaľovania surovín a za rôznych 

podmienok. V dôsledku tejto variability vzniká množstvo popolčekov s nerovnakými, často 

diametrálne rozdielnymi vlastnosťami. Preto je veľmi ťažké nájsť pre všetky popolčeky 

univerzálne využitie a vo väčšine prípadoch sú vyprodukované popolčeky pre priemyselné 

zúžitkovanie nepoužiteľné. 

Obmedzenia zamedzujúce priemyselné zužitkovanie toho ktorého popolčeka, možno 

v závislosti od ich povahy, zjednodušene rozdeliť do piatich kategórii. Ide o obmedzenia 

technického, technologického, environmentálneho, legislatívneho a taktiež ekonomického 

charakteru (Tab. 4.). 

 

Tab. 4: Kategórie obmedzení zužitkovania popolčeka do betónu 

   

Obmedzenia pre zužitkovanie popolčeka do betónu 

Popolček predstavuje jeden z vedľajších energetických produktov, ktoré sú vhodné pre 

druhotné priemyselné spracovanie. Spracovanie popolčeka v priemyselnej výrobe predstavuje 

nezanedbateľnú súčasť trvalo udržateľného rozvoja. Sekundárne spracovanie pôvodnej 

prírodnej suroviny, hnedého alebo čierneho uhlia, prináša nielen ekologický efekt pre 

spoločnosť, ale aj v súčasnosti veľmi zaujímavý ekonomický prínos pre investorov a v 

neposlednom rade aj technologický prínos pre spracovateľa. Aj keď sa popolček v 

priemyselnej výrobe úspešne využíva už niekoľko desaťročí, toto využitie zďaleka 

nedosahuje úroveň jeho potenciálu. V samotnom stavebnom priemysle existuje v súčasnosti 

viacero možností pre zužitkovanie popolčeka. Avšak, vzhľadom na mnohé obmedzenia, nie je 

tento perspektívny materiál využívaný vo väčšej miere. 

Technické obmedzenia 

Technické obmedzenia súvisia s fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami popolčeka. 

Technické obmedzenia teda vyplývajú z parametrov konkrétneho popolčeka a sú na neho 
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priamo viazané. Zatiaľ čo popolček z jednej prevádzky môže byť pre použitie do betónu 

vyhovujúci, z inej prevádzky môže byť pre nevhodné parametre nepoužiteľný. 

Parameter, ktorý často obmedzuje použitie popolčeka do betónu, je vysoký podiel 

nespáleného zostatkového uhlíka, tzv. strata žíhaním (LOI – z angl. Loss on Ignition). Vysoký 

obsah nespáleného uhlíka v popolčeku nepriaznivo ovplyvňuje vlastnosti čerstvého betónu, 

predovšetkým jeho spracovateľnosť. Vyšší podiel LOI v popolčeku zapríčiňuje potrebu 

zvýšenia množstva zámesovej vody pre zachovanie požadovanej konzistencie. Tým sa zvýši 

vodný súčiniteľ. Výsledkom toho je nižšia pevnosť a kratšia životnosť betónu. Vysoký obsah 

LOI taktiež spôsobuje zníženie účinnosti prevzdušňovacích prísad pri prevzdušnených 

betónoch, čo vedie k nižšej odolnosti týchto betónov voči striedavým účinkom zmrazovania 

a rozmrazovania, teda mrazuvzdornosti betónovej konštrukcie. 

 Ďalším technickým obmedzením pre zužitkovanie popolčeka do betónu je jemnosť. Vyššia 

hodnota jemnosti (podľa definície STN EN 450-1), teda väčší podiel častí s rozmerom nad 45 

µm, zapríčiňuje nižšiu konzistenciu, resp. horšiu spracovateľnosť čerstvého betónu. Popolček 

s hrubšími časticami má zároveň nižšiu puzolánovú aktivitu a to vedie k nižšej pevnosti 

zatvrdnutého betónu. 

Jedným z významných faktorov, ktoré ovplyvňujú výsledné vlastnosti popolčeka, je aj spôsob 

spaľovania uhlia. Prevádzky, ktoré používajú tzv. fluidné spaľovanie, produkujú popolčeky 

s vysokým obsahom voľného CaO, často viac ako 10 hm. %. Ten v betóne spôsobuje veľké 

objemové zmeny, preto je použitie takého popolčeka do betónu neprípustné. 

 Uvedené technické obmedzenia predstavujú najčastejšie sa vyskytujúce dôvody, kvôli ktorým 

nie je možne použiť popolček ako prímes do betónu. Technické obmedzenia použitia 

popolčeka je možné eliminovať len úpravou nevyhovujúcich vlastností. 

Environmentálne obmedzenia 

Nie všetky betonárne sú technicky spôsobilé používať na výrobu betónu popolček. 

Problémové sú predovšetkým prepravné cesty popolčeka. Nesprávne navrhnuté, zastaralé 

alebo poškodené zariadenia spôsobujú zvýšenú prašnosť prostredia v okolí betonárne. To sa 

môže prejaviť pri preprave popolčeka zo sila, pri vážení, pri dávkovaní aj pri miešaní suchých 

zložiek. Zvýšená prašnosť vzniká aj pri prepravovaní popolčeka z dopravných cisterien do síl. 

Environmentálne obmedzenie používania popolčeka pri výrobe betónu predstavuje aj 

plánované použitie betónovej konštrukcie. Popolček obsahuje rôzne anorganické látky, často 

aj ťažké kovy. V prípade styku konštrukcie napr. s podzemnou vodou môže dôjsť k jej 

kontaminácii. Taktiež pri použití popolčeka pri výrobe prefabrikátov na stabilizáciu brehov 

riek a potokov môže dochádzať k vyplavovaniu a/alebo vylúhovaniu nebezpečných látok do 

vodného toku. Preto nie je v tomto prípade použitie popolčeka vhodné. 

Zhodnotenie popolčekov je prebrané z stránky http://www.tzbportal.sk/beton-

betonarky/obmedzenia-pre-zuzitkovanie-popolceka-do-betonu.html, a túto problematiku na 

uvedenej stránke spracoval M. Špak z BetónRacio Trnava. 

Charakteristika bóru 

Bór je chemická látka, patriaca do skupiny ťažkých kovov a je toxická pre vodné prostredie. 

Bór sa pozitíva ako indikačný prvok a je výborný indikátor znečistenia.  Väčšinou znečistená  

voda obsahujúca bór  býva  znečistená i inými toxickými polutantmi.  Na bývalom odkalisku 

bolo v podzemnej vode okrem bóru identifikované iba zvýšené koncentrácie kadmia 

a molybdénu, ale ich koncentrácie pod hrádzou podľa bilancie klesli na hodnoty nižšie ako IT.    

V nízkych množstvách je bór prospešný živé organizmy rastlinného i živočíšneho pôvodu. 

http://www.tzbportal.sk/beton-betonarky/obmedzenia-pre-zuzitkovanie-popolceka-do-betonu.html
http://www.tzbportal.sk/beton-betonarky/obmedzenia-pre-zuzitkovanie-popolceka-do-betonu.html
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Vyššie koncentrácie bóru sú škodlivé pre organizmy. Toxicita i karcinogenita podzemnej vody 

s vyššou koncentráciou bóru nie je uspokojivo teoreticky doriešená. V praktických riešeniach 

sanácie skládok a likvidácií skládkových výluhov v podmienkach Slovenska sa hodnoteniu 

bóru venovala mešita pozornosť. 

Mobilita bóru v životnom prostredí 

Bór sa nachádza v zriedkavo sa vyskytujúcich mineráloch sassolin (H3BO3) a tinkal 

(Na2B4O7.10H2O). Bežným zdrojom bóru v podzemných vodách je hydrolýza rôznych 

borokremičitanov (biotit, amfiboly). Obvyklá koncentrácia boru v povrchovej vode sú tisíciny 

až stotiny mg na liter.  Zvýšené koncentrácie bóru sú typické pre vody vytekajúce zo skládok 

popolčeka a z komunálneho odpadu.   

Spôsob čistenia vôd s zvýšenou koncentráciou bóru 

Na čistenie skládkových výluhov a podzemných vôd sa používajú vo svete nasledovné 

technológie 

 reverzná osmóza 

 nanofiltrácia 

 použitie ultrafiltrácie a mikrofiltrácie 

Odstránenie skládkového výluhu je jedným z hlavných technických komplikácií, s ktorou sa 

stretávajú prevádzkovatelia skládok. Rozmach aplikácií membránových technológií vo svete 

nastal až v posledných rokoch najmä v aplikácii systému reverznej osmózy. Osvedčilo sa 

vynechať klasické metódy čistenia a hneď aplikovať výluh do jednotky reverznej osmózy. 

V tomto prípade však bola dosiahnutá nižšia účinnosť  v prípade amónnych iónov. Použitie 

biologické čistenia pred reverznou osmózou sa neosvedčilo (Honzajková et al. 2010). 

V podmienkach Slovenska je čistenie membránovými separačnými procesmi  uplatňované 

veľmi zriedka, ale ich potenciál je veľký. 

Na odstránenie bóru z odpadových vôd  je možné použiť podobné postupy ako pri 

odstraňovaní bóru z morskej vody. Bystriansky et al. (2012) experimentovali s možnosťou 

znižovania koncentrácií bóru pomocou reverznej osmózy. Táto práca je zameraná na 

optimalizáciu procesu separácie morskej vody pomocou reverznej osmózy tak, aby vo 

výslednom produkte bola koncentrácia bóru dostatočne nízka a spĺňala odporúčania WHO. 

Pri  desalinizacií  vody s zvýšenou koncentráciou bóru pomocou reverznej osmózy patrí bór 

medzi látky, ktoré sú odstránené len veľmi ťažko. Kľúčovú úlohu pri separácii hrá forma 

výskytu bóru vo vode a tá závisí od hodnoty pH. 

Reverzná osmóza je membránová separačná technika celosvetovo využívaná na výrobu pitnej 

vody odsoľovaním morskej a brakickej vody. Produkcia pitnej vody pomocou reverznej 

osmózy je atraktívna najmä pre prímorské oblasti s obmedzenými zdrojmi sladkej vody. 

Súčasťou odsoľovania je tiež odstraňovanie bóru, ktorý je považovaný za potenciálne 

škodlivý. Bór je esenciálny prvok ako pre človeka a živočíchy, tak pre rastliny. Toxický efekt 

na človeka zostáva prevažne neznámy, ide o prvok, ktorý môže ovplyvniť metabolizmus. 

Nadmerné množstvo bóru spôsobuje človeku tráviace ťažkosti, u cicavcov reprodukčné vady 

a má teratogénny účinok au rastlín môže spomaliť rast a tiež inhibíciu fotosyntézy. Z dôvodu 

nedostatku dát o toxicite bóru zvýšila Svetová zdravotnícka organizácia odporúčanú 

maximálnu koncentráciu bóru v pitnej vode z 0,5 mg / l na 2,4 mg / l. Ovšem táto 

koncentrácia môže byť vysoká pre veľké množstvo poľnohospodárskych plodín, keď pre 

závlahovú vodu je odporúčaná koncentrácia 0,3 - 0,5 mg / l. V EÚ zostáva limitné 

koncentrácie pre bór v pitnej vode 1 mg / l. V iných štátoch sú limitné koncentrácie nižšie 

(USA: 0,5 - 1 mg / l) kvôli predpokladanej toxicite bóru a vyššie ako odporúčanie WHO 
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(Austrália: 4 mg / l, Kanada: 5 mg / l) kvôli náročnosti dosiahnutia tejto nízkej koncentrácie.  

Pri výrobe pitnej vody odsoľovaním morskej vody sa bežne používa reverzná osmóza, ktorou 

je možné odstrániť až 99% väčšiny látok prítomných v separovanom roztoku. Niektoré látky, 

medzi ktoré patrí aj bór, sú však reverznou osmózou odstránené iba čiastočne. Bór tvorí 

nedisociovanú kyselinu boritú a v tejto podobe dochádza k jej prieniku cez membrány. To je 

dôsledkom absencie náboja a malej veľkosti molekuly. Stupeň zadržania bóru sa zvýši, ak je 

v roztoku prítomný nie v nedisociovanej forme, ale v podobe boritanového iónu, ktorý je 

väčší. Forma výskytu bóru vo vode závisí od pH. Zatiaľ čo vo vodách, kde je pH neutrálne, 

prevláda nedisociovaná kyselina boritá, pri pH vyššom než 9,5 sa stáva prevládajúcou formou 

boritanových iónov. Naviac zvyšovanie hodnoty pH spôsobuje viac negatívny náboj na 

povrchu membrány a zadržanie bóru je teda posilnené odporom medzi nábojmi boritanových 

iónov a negatívne nabitým povrchom. Zadržanie kyseliny boritej pri prirodzenom pH morskej 

vody je okolo 80 % pre väčšinu komerčných membrán, ale pri zvýšení pH nad hodnotu 10 

je zadržaných už viac ako 98 %. 

Ďalšími možnosťami odstránenie bóru z morskej vody je iónová výmena s použitím iónovo-

výmenných živíc a adsorpčná membránová filtrácia. Princípom iónovej výmeny je 

komplexačná reakcie kyseliny boritej so zlúčeninami obsahujúcimi viac hydroxylových 

skupín - polyoly. Táto reakcia nie je čisto iónovo-výmenná a nevyžaduje prítomnosť kyseliny 

boritej v ionizovanej forme. Stabilita komplexu závisí na polohe hydroxylových skupín, keď 

silnejšie komplexy sú tvorené, ak sú splnené štruktúrne parametre tetraedricky 

koordinovaného bóru. Príkladom zlúčenín vytvárajúcich s kyselinou boritou stabilné 

komplexy je manitol, sorbitol alebo ribóza. Použitie týchto iontovo-výmenných živíc nemá 

vplyv na koncentráciu ostatných látok, dochádza k odstráneniu len kyseliny boritej. 

Adsorpčná membránová filtrácia je hybridná metóda používaná pre odstraňovanie veľmi 

malých množstiev škodlivých látok z vody. Táto metóda kombinuje sorpciu s membránovou 

separáciou. Najprv je odstraňovaná látka (bór) naviazaná špecifickým sorbentom, potom sú 

vzniknuté komplexy obsahujúce bór odstránené z vody prostredníctvom mikroporéznej 

membrány. Ďalej je sorbent regenerovaný vhodným činidlom. 

Pomocou reverznej osmózy bolo odstránených viac ako 90% dvojmocných iónov a (sírany, 

vápenaté ióny) a takmer 90% monobázových iónov (chloridy, sodné ióny). Nanofiltrácia 

dokázala odstrániť 60–80 % dvojmocných iónov a približne 35–50 % monobázových iónov.  

3. SANAČNÉ METÓDY ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ 

KONTAMINOVANÝCH ANORGANICKÝMI LÁTKAMI 

3.1 Prehľad metód 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame všeobecný prehľad sanačných postupov, ktoré sú podľa 

literárnych údajov aplikovateľné pri sanácii znečistenia prírodného prostredia anorganickými 

znečisťujúcimi látkami. 
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Tab. 5: Prehľad publikovaných sanačných postupov (FRTR, 2008 in ASEZ, 2010) 

Z uvedených sanačných metód ďalej podrobnejšie popisujeme in situ alebo on site metódy, 

ktoré sú v daných podmienkach potenciálne realizovateľné, bez zohľadnenia technickej 

dostupnosti a finančnej náročnosti v podmienkach Slovenskej republiky. 

3.2 Metódy sanácie  

Zakrytie, uzavretie  

Sanačné metódy, ktorých technické riešenia sú podobné, alebo zhodné s metódami uzavretia 

skládok odpadov. 

Zakrytím sa zabráni prístupu zrážkovej vody, vzduchu, alebo iných aktívnych činiteľov do 

zdroja znečisťujúcich látok. Zakrytie bez ďalších opatrení je možné použiť iba za podmienky, 

že je preukázaná nemožnosť úniku znečistenia cez dno a boky telesa uzatváraného materiálu. 

Prekrytie je vhodné doplniť bočnými vertikálnymi bariérami, ktoré tvoria s vrchným 

prekrytím spoločný tesniaci systém. Využívajú sa vhodné tesniace vlastnosti prirodzeného 

podložia. Použitie tejto metódy je najčastejšie obmedzené absenciou prirodzeného izolátora 

v podloží s vyhovujúcimi vlastnosťami. 

Princípom tlakovej injektáže je vyplnenie medzizrnových priestorov a puklín tlakovým 

dávkovaním vhodného média do horninového prostredia. Injektované médium môže mať po 
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vytvrdnutí funkciu hydrogeologického izolátora alebo môže tiež reagovať s okolitým 

materiálom. Injektáž sa používa na vytvorenie tesniacej bariéry okolo znečisteného priestoru 

alebo aj priamo v znečistenom priestore. Zloženie injektážnej zmesi sa navrhuje individuálne 

podľa podmienok v mieste použitia. Pripravuje sa na mieste a injektuje sa po etážach 

vzostupným spôsobom za použitia obojstranného obturátora. Injektáž sa obvykle vykonáva 

prostredníctvom špeciálnych injektážnych vrtov, ktoré sú utesnené proti úniku injektovanej 

zmesi mimo vymedzenú etáž. 

Regulácie priesakov  

V praxi prichádzajú do úvahy prevažne dva typy opatrení, a to:  

 priesakové bariéry  

 vratné systémy 

Bariéry slúžia na zabránenie priesakov do podložia a zahŕňajú izolačné priekopy, cemento-

ílové steny a cementačné bariéry. Tieto opatrenia sa musia vždy posudzovať aj s ohľadom na 

stabilitu hrádze. V niektorých prípadoch môže byť najvhodnejšia inštalácia vratných systémov 

namiesto priesakových bariér. Vratné systémy skôr zachytávajú ako zastavujú tok priesaku 

a tak  umožňujú, aby priesaková voda bola vrátená do procesu úpravy alebo na likvidáciu 

spôsobom, ktorý nepoškodzuje prostredie. Vratný systém môže byť tvorený zbernými 

priekopami alebo vrtmi.  

Výhody a obmedzenia pre riadenie priesakov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (podľa BAT, 

2004 in Masiar 2009):  

Tab. 6: Spôsoby budovania priesakových bariér. 
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4. ZHODNOTENIE REALIZOVATEĽNOSTI SANAČNÝCH METÓD 

V ďalšom texte sa sústredíme na sanačné metódy týkajúce sa sanácie bývalého odkaliska 

popolčekov, ktoré sú z hľadiska technickej dostupnosti reálne použiteľné v hodnotenej 

lokalite. 

Sanácia aktívna (likvidácia znečistenia) – dôjde k likvidácii znečistenia v danom priestore, 

a to až na požadované hodnoty, ktoré neohrozujú okolie.  

Sanácia pasívna (imobilizácia znečistenia) – jedná sa o postup, ktorý zamedzí šíreniu 

kontaminácie mimo zistený priestor. Negatívne pôsobenie škodlivých látok je obmedzené iba 

na znečistený priestor. 

Riadené znečistenie – je stav, kedy z ekonomických, alebo technologických dôvodov nie je 

možné vykonať sanačný zásah a celá znečistená oblasť je monitorovaná. Ak sa kontaminácia 

nepohybuje, sú iba pripravené havarijné opatrenia pre likvidáciu mimoriadnych situácií. 

Hodnotenie vhodnosti navrhovaného sanačného scenára 

Nasadenie sanačných metód je potrebné hodnotiť aj z hľadiska sanačných scenárov 

vyjadrujúcich rôzne ciele sanácie. Pre potreby ďalšieho rozhodovacieho procesu porovnáme 4 

sanačné scenáre. 

A. nulový variant  

B. izolácia územia  

C. sanácia po navrhované sanačné limity  

D. úplné odstránenie znečistenia alebo sanácia po inak stanovené limity  

 

A. Nulový variant  

Nulový variant predstavuje súčasný stav - na záujmovej lokalite bolo v rámci podrobného 

geologického prieskumu životného prostredia overené plošné znečistenie podzemnej vody. 

Dominantnými znečisťujúcimi látkami je bór.  Skládka  nemá vybudované žiadne technické 

bariéry brániace prieniku výluhov zo skládky do jej okolia. Pri nulovom variante je 

nevyhnutný monitoring kvality vody v existujúcich vrtoch. Potrebné by bolo dovŕtať  nový vrt 

v blízkosti potoka cca 150-200 m od hrádze odkaliska. Potrebné je monitorovať kvalitu vody 

v povrchovom toku. 

Na základe predchádzajúceho hodnotenia rizík je tento variant podmienečne prijateľný.  

V prípade, že by nedošlo k realizácii sanačných prác na záujmovej lokalite, dochádzalo by 

neustále k negatívnemu ovplyvneniu životného prostredia v prostredí aluviálnej nivy pod 

hrádzou, v mieste odkaliska a v tesnej blízkosti odkaliska. Hlavným problém je to že, 

v blízkosti potoka pod hrádzou a v tesnej blízkosti odkaliska sú záhrady patriace k rodinným 

domom. A dokonca v blízkosti odkaliska sa živelne stavajú rodinné domy.  Nevyhnutné je 

administratívne riadiť novú  výstavbu v okolí odkaliska (zákaz) a administratívne riadiť 

využitie záhrad (zákaz polievania vodou z potoka a podzemnou vodou v okolí odkaliska). 

Potrebné je počas monitoringu sledovať kvalitu vody v povrchovom toku. Prvý rok 

monitorovať povrchovú vodu na viacerých miestach a neskôr počet miest znížiť. 

B. Izolácia územia 

Izolácia územia predstavuje pasívny sanačný zásah, ktorého cieľom je technickými bariérami 

zamedziť šíreniu znečistenia podzemnou vodou do okolia. Izolácia je vhodná najmä 

v prípade, že sa predpokladá pretrvávanie aktivity zdrojov znečistenia, resp. v lokalite je 
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zvýšené riziko havarijných únikov. Tento sanačný scenár znamená elimináciu všetkých 

negatívnych vplyvov znečistenia na okolité prostredie.  Izolácia územia by predstavovala 

vybudovanie prekrytia skládky a opravy drenáže odkaliska a opravu rigolu, ktorý odvodňuje 

územie nad odkaliskom.  Vybudovanie novej pokryvnej vrstvy s drenážou a izolačnou fóliou 

by spočívalo v zhrnutí uloženej zeminy na odkalisku a pokládku novej, ako aj vybudovanie 

priesakových bariér.  

Tab. č. 6: Predpokladané náklady na realizáciu (ceny v €, bez DPH) 

Sanácia – prekrytie  územia  

Predsanačná analýza rizika 23 000 

Projekt sanácie EZ 30 000 

Inžiniersko geologický prieskum pre posúdenie stability 15 000 

Zriadenie dočasných plôch na separovaný nie nebezpečný odpad, stavebný odpad 5 000 

Vybudovanie nového rigolu potoka  (150 E za meter dĺžky, dĺžka potoka 1 km) 150 000 

Rekultivácia skládky (zarovnanie povrchu skládky, vybudovanie plynovej drenáže, inštalácia 

geotextílie a umelej tesniacej bariéry, inštalácia drenážnej odvodňovacej vrstvy, rozprestretie 

dvoch krycích vrstiev, výkop drenážnej ryhy po obvode skládky,  zatrávnenie (120000 m po 

25 euro) 

3 000 000 

Vybudovanie zábran na prieseky skládkového výluhu 200 000 

Prevádzkový monitoring sanácie (1 x mesačne, 12 mesiacov – 5 vrtov)  12 000 

Posanačný monitoring (4 x 2 roky – 5 vrtov) 10 000 

Sanácia environmentálnej záťaže spolu  3 445 000 

Toto sanačné opatrenie je ekonomicky náročné. Nie je jasné v akej miere  by prekrytie 

zlepšilo kvalitu podzemnej vody a vody a následne kvalitu v povrchovom toku. Mieru 

znečistenia tejto lokality je relatívne nízke a efektivita vynaložených prostriedkov by 

pravdepodobne nebola vysoká. 

C. Sanácia po navrhované sanačné limity  

Sanácia po navrhované sanačné cieľové hodnoty je aktívny zásah, ktorého cieľom je znížiť 

koncentrácie znečisťujúcich látok na akceptovateľnú úroveň v tých častiach znečisteného 

územia, kde ich prítomnosť môže predstavovať najvýznamnejšie riziká. Hlavné znečistenie 

podzemnej vody je spôsobené bórom. 

Vzhľadom na charakter lokality a znečistenia, túto alternatívu je možno teoreticky zrealizovať 

sústredením priesakových kvapalín zo skládky pomocou technický opatrení pod hrádzou do 

zbernej nádrže. Následne kontrolovane riadiť vypúšťanie tejto kvapaliny do recipientu, alebo 

odvážať na zneškodnenie na inú lokalitu. V súčasnosti nie sú žiadne podklady na odhad 

objemu  priesakových kvapalín. V prípade väčších objemov by musela byť postavená čistička 

odpadových vôd s schopnosťou separovať  bór.  Bór sa vyskytuje v prírode vo viacerých 

zlúčeninách a teoretické praktické znalosti a skúsenosti  so sanáciou podzemnej vody s bórom 

sú na Slovensku malé. Podľa Atlasu sanačných metód EZ (2010) možno  anorganické látky 

znečisťujúce podzemnú vodu sanovať  umelými mokraďami. 

D. Úplné odstránenie znečistenia  

Do úvahy prichádzajú dve riešenia: 

 úplné odstránenie navezených popolčekov 

 využitie  deponovaných  popolčekov v stavebníctve 
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Plocha odkaliska je cca 120 000 m2. Prieskumné vrty zastihli popolček v hrúbke od 3 do 15 

m, v závislosti na ich situovaní na povrchu rekultivovaného odkaliska. Odhadovaná priemerná 

hrúbka popolčekov je 8,5 m a objem skládky cca 1 020 000m3.  Finančné náklady na 

vyťaženie, odvoz a uloženie popolčekov na inú skládku  predstavujú cca 40 800 000 Eur. 

Uvedená cena je len hrubý odhad. Uvedené finančné náklady sú veľmi vysoké a problém by 

sa len preniesol na inú lokalitu. Uvedená  alternatíva je z hľadiska finančných nákladov 

problematicky realizovateľná aj keď pre obec Trnová by bola najvhodnejším riešením. 

Využitie popolčekov v stavebníctve je teoreticky možné. Podmienka je zodpovedajúca kvalita 

popolčekov a nájdenie firmy, ktorá by to bola ochotná realizovať.  Likvidácia popolčekov by 

takto prebiehala in situ, ale počas enormne dlhého času. Bez cieleného pôsobenia štátu na 

riešenie tohto problému v rámci SR a celej EU nie je možné likvidovať popolčeky týmto 

spôsobom. Finančná náročnosť preto nebude hodnotená. Uvedená alternatíva je podmienečne 

vhodná na použitie. 

5. RIEŠENIE NÁVRHU SANÁCIE 

Ako najvhodnejšiu sanačnú metódu sme pri súčasnom stupni poznania odporučili nulové 

riešenie s nutnosťou monitorovania. Dlhší monitoring prinesie nové poznatky a následne 

bude rozpracovaný optimálny spôsob sanácie. V súčasnosti je nevyhnutné vytvoriť a použiť 

administratívne opatrenia a aj reguláciu výstavby v blízkosti bývalého odkaliska.  

Potrebné je administratívne riešiť zákaz používania vody  zo studní a potoka v blízkosti 

odkaliska  na pitné účely,  na polievanie záhrad, na umývanie a na využitie vody 

v bazénoch.  Ide najmä o pozemky  východne od odkaliska (severne od hydrogeologického 

vrtu TOM-1) až po hrádzu a priľahlé záhrady, ktoré sú blízko aluviálnej nivy pod hrádzou.  

Teoreticky je možné využiť deponované popolčeky na stavebné účely. Využitie popolčekov 

pre potreby stavebníctva by bolo možné realizovať len za finančnej dotácií a inej 

spolupráci štátu.  Likvidácia skládky použitím popolčekov na stavebné účely s pomocou 

výrazných dotácií štátom by predstavovalo veľmi vhodné sanačné riešenie 

s najpriaznivejšími finančnými požiadavkami. 

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.  

Je problematické, či možno označovať melioráciu a úpravu potoka za sanačné práce na 

environmentálnej záťaži.  Na hodnotenej lokalite je  potrebné neodkladne realizovať 

úpravu potoka a to zväčšenie jeho prietokového objemu.  Odhadované náklady úpravy 

potoka  v dĺžke jedného kilometra sú cca 150 000 Euro. 

6. ZÁVER 

Zdroj znečistenia na hodnotenej lokalite je staré odkalisko popolčekov z blízkej teplárne 

Žilina.  Overené znečistenie je relatívne nízke, ale staré odkalisko leží priamo v blízkosti 

obytných zón  mesta Žilina (časť Trnové).  Odvezenie a uloženie popolčekov na inom mieste 

pre ich veľký objem je problematické z dôvodu enormných finančných nákladov. Sanácia 

odkaliska kvalitnejším  prekrytím, by pravdepodobne neriešilo výrazné zlepšenie kvality  

priesakov zo skládky. Likvidácia popolčekov spracovaním pre potreby stavebníctva by bolo 

možné realizovať len za finančnej dotácie a inej spolupráci štátu a predstavovalo by to veľmi 

vhodné riešenie. 

Prieskumnými prácami bolo overené relatívne vyššie znečistenie zemín len v mieste odkaliska 
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na menšej ploche a to najmä zvýšenou koncentráciou arzénu. Prieskumnými prácami bolo 

overené znečistenie podzemnej vody len v oblasti odkaliska a v priestore hrádze.  Najväčšie 

plošné znečistenie je bórom.   

Overené znečistenie deponovaných popolčekov je relatívne nízke, ale hustota vrtov, počet 

analyzovaných vzoriek,  rozsah analýz a nedostatočné súčasné poznatky o jednotlivých 

polutantoch neumožňujú vylúčiť všetky riziká a miera neistôt je vysoká.  

Na návrh sanácií podzemnej vody nie sú postačujúce podklady. Lokalita bude monitorovaná 

a plánované je odvŕtanie ďalšieho hydrogeologického vrtu. Monitorovanie prinesie nové 

informácie a po monitoringu možno zhodnotiť prípadnú potrebu sanácie podzemnej vody. 

Potrebné je monitorovať kvalitu vody v povrchovom toku. 

Pri súčasnom stupni poznania sme odporučili nulové riešenie s nutnosťou monitorovania. 

Potrebné je však realizovať  administratívne opatrenia na využívanie podzemnej 

a povrchovej vody v blízkom okolí odkaliska. Potrebná je aj regulácia výstavby v priestore 

odkaliska a v jeho blízkom okolí. Potrebné sú technické opatrenie na úpravu potoka 

(zväčšovať prietokový objem), ktorý odvádza povrchovú vodu z priestoru nad odkaliskom. 

Pred každým aktívnym sanačným, respektívne technickým opatrením, ktoré je realizované 

v priestore odkaliska, jeho hrádze a území v tesnej blízkosti pod hrádzou, je potrebné 

realizovať inžiniersko-geologický prieskum. 

Podľa analýzy zdravotného  rizika na tejto lokalite sa neodporúča využiť územie odkaliska 

na bytovú výstavbu. Nízky počet vrtov a odobraných vzoriek zemín i podzemnej vody 

a veľká plocha a objem odkaliska podmieňuje vysokú mieru neistôt tejto analýzy. Plánovanie 

bytovej výstavby v takomto prostredí by ignorovalo základné podmienky pre zdravé bývanie, 

život a využívanie záhrad na pestovanie plodín potenciálnych rezidentov (deti, tehotné 

ženy...).  

Po rekultivácii v roku 1991 a prekrytí skládky popolčekov bolo územie využívané 

poľnohospodársky na pestovanie plodín. Je veľmi pravdepodobné, že vlastnosti takto 

dopestovaných plodín určených na spotrebu pre živé organizmy, budú nevhodné zo 

zdravotného hľadiska.  Využívanie priestoru odkaliska na poľnohospodárske účely by malo 

byť podmienené kontrolou nezávadnosti dopestovaných produktov. 

Navrhované administratívne opatrenia: 

 zákaz poľnohospodárskeho využívania plochy bývalého odkaliska, alebo dôsledná  

kontrola nezávadnosti dopestovaných produktov 

 zákaz používania podzemnej vody zo studní v blízkosti a pod odkaliskom  na pitné 

účely,  na polievanie záhrad, na umývanie a na využitie vody v bazénoch. 

 zákaz používania vody z  potoka  pod odkaliskom na polievanie záhrad, na umývanie 

a na využitie vody v bazénoch. 

 zakázať bytovú výstavbu, výstavbu rodinných domov na bývalom odkalisku, alebo 

v jeho tesnej blízkosti  

 zakázať využívanie plochy bývalého odkaliska, alebo v jeho tesnej blízkosti  na účely 

záhradkárstva 

 akákoľvek potenciálna výstavba, alebo terénne úpravy v priestore odkaliska, musia 

byť podmienené inžiniersko-geologickom prieskumom a jednoznačným vyjadrením 

k vplyvu tejto činnosti na  stabilitu naplavených popolčekov v celom priestore  

odkaliska a na stabilitu hrádze i keď sa  táto  stavebná činnosť bude realizovať  vo 

vzdialenejšej časti odkaliska od hrádze.  

 tlak investorov na výstavbu  na rozsiahlom rovinnom pozemku v blízkosti Žiliny môže 



Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže 

ZA (1840) / ŽILINA – TRNOVÉ – ODKALISKO POPOLČEKA                                                            Štúdia uskutečnitelnosti, október 2015 

22 

 

byť veľmi silný. Nevyhnutná je  zvýšená informovanosť investorov i potenciálnych 

záujemcov o nákup nehnuteľnosti o existencii skládky popolčekov, ktorá je prekrytá 

navezenou zeminou a je využívaná na poľnohospodárske účely. 

Navrhované technické opatrenie: 

Na hodnotenej lokalite je potrebné neodkladne realizovať úpravu potoka a to zväčšenie jeho 

prietokového objemu. 
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