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ÚVOD 

Geologická úloha: Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže ZA (1840) / Žilina – 

Trnové – odkalisko popolčeka – SK/EZ/ZA/1840“ bola riešená ako súčasť projektu 

Pravdepodobné environmentálne záťaže – prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej 

republiky“ – časť 7. Geologická úloha bola vypracovaná  na základe uzatvorenej zmluvy 

o dielo (zmluva o geologických prácach) medzi MŽP SR ako objednávateľom 

a spoločnosťami MM REVITAL, s. r. o,  HES-COMGEO spol. s r. o. a GEOtest, a.s. ako 

skupinou dodávateľov pod názvom „GHM group“ (zmluva o geologických prácach 

č. 72/2015/7.2, ktorá bola uzatvorená dňa 4. 5. 2015 a nadobudla účinnosť od 6. 5. 2015).  

Pravdepodobná environmentálna záťaž ZA (1840) / Žilina – Trnové – odkalisko popolčeka – 

SK/EZ/ZA/1840 predstavuje bývalé odkalisko popolčeka, na ktoré sa minimálne 10 rokov 

ukladal popolček zo Žilinskej teplárne, ktorý vznikol spaľovaním uhlia zo severných Čiech. 

Popolček je uložený na ploche 120 000 m2. V súčasnosti sa v mieste odkaliska nachádza pole. 

Pod hrádzou sú postavené domy. V novembri 2010 bola hrádza spevnená. 

1 MIESTOPISNÉ VYMEDZENIE ÚZEMIA  

Záujmové územie je prezentované v grafickej prílohe č. 1. 

Odkalisko je budované v katastru mesta Žilina na severovýchodnom okraji jeho mestské časti 

Trnové v údolí Breznického potoka. Mesto Žilina sa nachádza na sútoku Váhu s Kysucou 

a Rajčankou (pred ohybom Váhu zo západného smeru na juhozápad a pred vstupom do 

centrálneho vysokého územia Západných Karpát). Trnové je mestská časť Žiliny. Leží asi 5 

km juhovýchodne od mesta. Susedí so Žilinou, na východe s mestskou časťou Mojšova Lúčka 

a s obcami Stráňavy, Višňové a Rosina. Administratívne údaje o skúmanom území sú 

súčasťou tabuľky č. 1-1. 

Samotné odkalisko sa nachádza v juhozápadnej 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.  

Prieskumné práce boli sústredené len v miestnej oblasti, so zameraním sa na samotný areál 

odkaliska, prípadne tiež susediace pozemky, ktorých spojitosť s prejavmi prípadných únikov 

priesakov z odkaliska je dôvodné zvažovať. Záujmové územie je vyznačené v grafickej 

prílohe č. 2, kde na podklade katastrálnej mapy (register „C“) v kombinácii s ortofotomapou 

je ohraničené teleso skládky s priľahlými pozemkami. 

 
Administratívne údaje o skúmanom území       Tabuľka č.1-1 

Názov kraja Žilinský 

Číselný kód kraja 5 

Názov okresu Žilina 

Číselný kód okresu 511 

Názov obce Žilina 

Číselný kód obce 517402 

Názov katastrálneho územia Trnové 

Kód katastra 865371 
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Dotknuté parcely Grafická príloha č. 2 * 

Názov pravdepodobnej environmentálnej 

záťaže (podľa ISEZ) 

ZA (1840) / Žilina – Trnové – odkalisko 

popolčeka 

Identifikátor pravdepodobnej 

environmentálnej záťaže (podľa ISEZ) 
SK/EZ/ZA/1840 

* Záujmové územie je vyznačené v grafickej prílohe č. 2, kde na podklade katastrálnej mapy (register 

„C“) v kombinácii s ortofotomapou je ohraničené teleso skládky s priľahlými pozemkami. 

2 CIEĽ GEOLOGICKEJ ÚLOHY  

Hlavným cieľom geologickej úlohy č. 72/2015/7.2 bola realizácia podrobného geologického 

prieskumu životného prostredia územia, na ktorom sa nachádza pravdepodobná 

environmentálna záťaž – skládka komunálneho odpadu. Na zabezpečenie cieľa úlohy boli 

v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo vykonané nasledovné činnosti:  

● vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizovanie geologickej úlohy, 

● identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobnej environmentálnej 

záťaže v skúmanom území, 

● komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia 

v oblasti výskytu environmentálnej záťaže využívajúci geofyzikálne, geochemické, 

technické, meračské, laboratórne a iné geologické práce,  

● preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia,  

● identifikácia zdrojov a ohnísk znečistenia, 

● identifikácia a charakteristika všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich 

kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,  

● zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia, 

● zhodnotenie rizika vyplývajúceho z pravdepodobnej environmentálnej záťaže na 

ľudské zdravie a životné prostredie,  

● vybudovanie monitorovacej siete podzemných vôd na lokalitách potvrdených 

environmentálnych záťaží, 

● vypracovanie záverečnej správy z geologického prieskumu životného prostredia, 

● vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia, 

● vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti sanácie pre každú potvrdenú 

environmentálnu záťaž, ktorá bude obsahovať variantné riešenia pre sanáciu 

environmentálnej záťaže, definovanie obmedzení a neistôt a ekonomické 

zhodnotenie navrhovaných riešení. 

Predkladaná záverečná správa je súčasťou projektu MŽP SR „Pravdepodobné 

environmentálne záťaže – prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“. 

Realizácia tohto projektu je krokom k naplneniu Štátneho programu sanácie 

environmentálnych záťaží na roky 2010–2015 (ŠPS EZ), koncepčného materiálu vlády SR, 

schváleného v marci 2010, ktorý stanovuje priority riešenia problematiky environmentálnych 

záťaží, ich ciele a časový horizont ich plnenia. Priority riešenia v Štátnom programe sanácie 

sú definované nasledovne: 

● zabezpečiť komplexné a systémové riešenie problematiky environmentálnych 

záťaží, 

● zabezpečiť ochranu zdravia ľudí a životného prostredia v zaťažených oblastiach, 
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● zabezpečiť plnenie opatrení vyplývajúcich zo smerníc Európskej únie (rámcová 

smernica o vode – 2000/60/ES, smernica 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd 

pred znečistením a zhoršením kvality, smernica 2006/21/ES o nakladaní 

s odpadom  

z ťažobného priemyslu), 

● zabezpečiť postupné odstraňovanie environmentálnych záťaží a znižovanie rizík  

z nich vyplývajúcich. 

Ciele na dosiahnutie stanovených priorít definované ŠPS EZ sú: 

● cieľ 1: zlepšenie manažmentu environmentálnych záťaží, 

● cieľ 2: identifikácia a prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží, 

● cieľ 3: prieskum environmentálnych záťaží, 

● cieľ 4: sanácia environmentálnych záťaží, 

● cieľ 5: monitoring environmentálnych záťaží. 

Predkladaná záverečná správa je realizovaná v súlade s cieľom 2.   

 

Pravdepodobná environmentálna záťaž Žilina – Trnové – odkalisko popolčeka 

Cieľom prieskumu pravdepodobnej environmentálnej záťaže bolo zistiť a primerane 

dokumentovať kontamináciu horninového prostredia, pôd, zemín a podzemnej vody a na 

základe uvedených zistení spracovať záverečnú správu, zahrňujúcu rizikovú analýzu a štúdiu 

uskutočniteľnosti sanačných prác v prípade, ak by lokalita bola navrhnutá na sanáciu 

zisteného znečistenia. Všetky práce v rámci podrobného geologického prieskumu životného 

prostredia boli zamerané na získanie detailných údajov o kontaminácii, vrátane 

kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov všetkých kontaminantov, časopriestorového 

vývoja znečistenia a jeho zmien, prirodzených atenuačných procesov a úplnej interpretácie 

zistených dát. Dôraz bol kladený hlavne na presné plošné a priestorové ohraničenie 

znečistenia a jeho podrobnú bilanciu.  

3 ÚDAJE O PROJEKTE A JEHO ZMENÁCH 

Projekt geologickej úlohy bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 569/2007 Z.z. 

o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a s vyhláškou MŽP 

č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov. 

Projekt tiež rešpektoval požiadavky zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na 

úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Smernicu 

MŽP SR č. 1/2015-7 z 28. 1. 2015 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia. 

Projekt vyjadruje cieľ geologickej úlohy, navrhuje a odôvodňuje vybrané druhy geologických 

prác, určuje metodické a technické postupy odborného a bezpečného vykonávania 

geologických prác, obsahuje údaje o doteraz vykonaných geologických prácach v skúmanom 

území, vymedzuje plochu PEZ vrátane umiestnenia všetkých geologických prác pre riešenie 

prieskumu prioritnej pravdepodobnej environmentálnej záťaže.  

Projekt geologickej úlohy bol vypracovaný v máji 2015 a schválený 4. 9. 2015. 

V tabuľke č. 3-1 uvádzame porovnanie projektovaných geologických prác a skutočne 

realizovaných geologických prác. 
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Prehľad projektovaných a realizovaných geologických prác  Tabuľka č.3-1 

Názov výkonu 
Merná 

jednotka 

Projektované Realizované +/- 

Počet jednotiek 

Technické a vrtné práce     

Prieskumné nevystrojené (mapovacie) vrty bm 160 161 +1 

Hydrogeologické (monitorovacie) vrty bm 80 80 0 

Hydrodynamické skúšky kus 2 2 0 

Zriadenie merných objektov na povrchových tokoch, alebo 

prameňoch 
objekt 2 2 0 

Zneškodnenie odpadov t 4 0 -4 

Vzorkovacie práce     

Odber vzoriek zemín a dnových sedimentov  odber 90 90 0 

Odber vzoriek vody na toxické látky spolu odber 100 100 0 

Organoleptické skúšky znečistenia vôd a zemín odber 87 87 0 

Odber vzoriek pôdneho vzduchu odber 20 20 0 

Geofyzikálne práce     

Povrchové merania 100 m 10 10 0 

Terénne práce     

Základné parametre vody  meranie 48 48 0 

Režimové merania (min. 3 x počas prieskumu) meranie 23 27 +4 

Hydrometrické merania meranie 2 2 0 

Profilovanie tokov bod 4 7 +3 

Atmogeochemické merania meranie 81 81 0 

Geodetické merania bod 21 21 0 

Laboratórne práce     

Analýza zemín, sedimentov, stavebných konštrukcií 

a výluhov z nich  
vzorka 201 201 0 

Analýza podzemných a povrchových vôd vzorka 205 283 +78 

Analýza pôdneho vzduchu vzorka 20 20 0 

Zistenie fyzikálnych vlastností zemín vzorka 10 12 +2 

Z tabuľky č. 3-1 je vidieť, že práce v rámci prieskumu pravdepodobnej environmentálnej 

záťaže – ZA (1840) / Žilina – Trnové – odkalisko popolčeka SK/EZ/ZA/1840 prebiehali 

v súlade s projektom geologickej úlohy. Nezhody medzi projektovanými a realizovanými 

geologickými prácami sú v nasledujúcich položkách: prieskumné nevystrojené (mapovacie) 

vrty, režimové merania, profilovanie tokov, analýza podzemných a povrchových vôd, zistenie 

fyzikálnych vlastností zemín. Zneškodnenie odpadov nebolo realizované nakoľko sa 

znečistenie v dokumentovanom jadre z vŕtania nepreukázalo. Celkovo možno konštatovať, že 

sa jedná iba o nepatrné rozdiely, ktoré vznikli dôsledkom reálnej potreby uskutočniť práce 

tak, aby sa naplnili stanovené ciele úlohy. Navýšené počty analýz boli uhradené na náklady 

zhotoviteľa. 

4 CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÝCH POMEROV 

SKÚMANÉHO ÚZEMIA 

4.1 Geomorfologické pomery 

Územie riešenej lokality na základe regionálneho geomorfologického členenia SR (Mazúr, 

Lukniš, 1980) patrí do Fatransko-tatranskej oblasti, Žilinské kotliny a žilinskej pahorkatiny. 
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Žilinská kotlina je podľa Šalagovej, et al. (1996) asymetrická depresia vklínená medzi jadrové 

pohoria a bradlové pásmo, vyplnená sedimentmi vnútrokarpatského paleogénu. Vyznačuje sa 

mäkko modelovaným reliéfom s nadmorskými výškami 320–550 m n. m. Južné 

a juhovýchodné obmedzenie kotliny budujú masívy Krivánskej a Lúčanskej Fatry. Na severe 

vystupuje Kysucká vrchovina s typickým vrchovinným reliéfom s nadmorskými výškami 

400–1000 m. Medzi Kysuckou vrchovinou a Krivánskou Fatrou vystupuje úzky, tzv. 

varínsko-terchovský výbežok Žilinskej kotliny. Pri západnom ohraničení kotliny dominuje 

bralný reliéf odolných zlepencov Súľovských vrchov. Osobitný morfologický útvar 

predstavuje pásmo Skaliek budované kriedovými horninami a troskami triasových 

karbonátov. Prebieha zhruba od Rajeckých Teplíc po Lietavskú Lúčku a vytvára predel medzi 

vlastnou Žilinskou kotlinou a jej rajeckým výbežkom – Rajeckou kotlinou.  

Bližšie územie sa vyznačuje pahorkatinným, hladko modelovaným reliéfom, s prevahou 

erózno-denudačných foriem. Sklony svahov dosahujú 6–10o ojedinele 14o. Nadmorská výška 

je cca 360–380 m n. m. 

4.2 Geologické pomery 

Geologické pomery územia sú prezentované v obrazovej podobe v grafickej prílohe č. 3. 

Žilinská kotlina patrí k terciérnym vnútrokarpatským depresiám sledujúcim pribradlovú zónu, 

ktorá oddeľuje vonkajšie a vnútorné Západné Karpaty. Táto zóna je založená na hlbinnom 

tektonickom systéme, v dôsledku čoho sa oblasť styku vyznačuje komplikovanou tektonickou 

stavbou, najmä v západnej časti, kde má brachyvrásovú štruktúru. Výrazné je tektonické 

obmedzenie pri severnom okraji kotliny, pozdĺž ktorého poklesla kotlina oproti bradlovému 

pásmu, resp. došlo k presunu bradlového pásma na vnútrokarpatský paleogén (Andrusov, 

a Kuthan,1944, Potfaj et al., 1993). Na styku Žilinskej a Rajeckej kotliny vyznieva tzv. 

nijecko-teplický zlom, pozdĺž ktorého bolo vyzdvihnuté pásmo Skaliek. Pozdĺžne a priečne 

zlomy uprostred kotliny sú menej výrazné v dôsledku intenzívnej erózie menej odolných 

flyšových súvrství paleogénu a prekrytia kvartérnymi sedimentmi. Mladá kvartérna tektonika 

je stále aktívna. Žilinská kotlina patrí do seizmicky aktívnej zóny s 8° M.C.S. 

Podstatná hrúbka hodnoteného územia je tvorená mohutnými vrchnoeocennými 

a oligocennými sekvenciami ílovcov a pieskovcov. Jedná sa prevažne o hutnianské vrstvy, 

menšie rozlohy a mocnosti tvoria zuberecké a bielopotocké vrstvy. Cyklické striedanie 

pieskovcov s nepriepustnými ílovcami zabraňuje väčšej cirkulácii a akumulácii podzemných 

vôd. 

Predterciérne podložie je na väčšej časti územia tvorené horninami jury a kriedy krížňanského 

príkrovu, v južnej časti a vo varinsko-terchovskom výbežku sa nachádzajú v bezprostrednom 

podloží paleogénu karbonátové horniny triasu chočského príkrovu a na severozápade tiež 

flyšové súvrstvia bradlového a manínskeho pásma. Severné a severozápadné obmedzenie 

Žilinské kotliny voči bradlovému a manínskemu pásmu je tektonické, na juhu je styk výplne 

s mezozoikom Lúčanskej Fatry väčšinou transgresívny. Kým na severe a východe má kotlina 

pomerne málo členité hranice, na juhozápade vniká do nej antiklinála Skaliek zo Súľovských 

vrchov budovaná horninami kriedy krížňanského príkrovu a reliktmi chočského príkrovu. 

Táto vyzdvihnutá elevácia oddeľuje od vlastnej Žilinskej kotliny jej južnú časť – Rajeckú 

kotlinu a podmieňuje vznik dielčejdepresie na západe Žilinskej kotliny, tzv.brezanskej 

brachysynklinály.Predpaleogénny substrát Žilinskej kotlinyupadá od južného styku 

s Lúčanskou Fatrousmerom ku tektonickému styku s Kysuckouvrchovinou na severe najskôr 

plynulo s hĺbkami 400–600 m, potom stupňovito poklesáva dodepresie s hĺbkami 1000–1200 

m. Vzápadnejčastivtzv.brezanskejbrachysynk1inále upadá takmer plynulo v smere jejosi 
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k severovýchodu. Vo varínsko-terchovskomvýbežku upadá podložie kryhovite a veľmi strmo 

kseveru (Okáľ in Hanzel et al., 1993). Na základe interpretácie gravimetrických 

a geoelektrických meraní sa predpokladá maximálna mocnosť paleogénu v severnej časti 

kotliny cez 1 200 m (Zboril et al., 1985). Vrty, vykonané v rámci prieskumu Žilinskej kotliny, 

spresnili mocnosť paleogénnych súvrství i litológiu predpaleogénneho substrátu a prispeli 

k presnejšej interpretácii novších meraní (Šalaj et al., 1995). Štruktúrny hydrogeologický vrt 

situovaný v centrálnej časti kotliny overil mocnosť paleogénneho flyšového súvrstvia 

(hutnianske vrstvy) 511,0 m s hrúbkou bazálneho zlepencového súvrstvia (borovské vrstvy) 

iba 22,0 m. Prekvapujúcim poznatkom z hĺbenia vrtu sú opakované sekvencie jury a kriedy 

križňanského príkrovu až do hĺbky 2 258 m, teda viac ako 1 728 m slienitých hornín 

v marginálnej zóne dosahu subtatranských príkrovov. Seizmokarotážne merania vo tom istom 

vrte, vykonané v hĺbke 1 900 m (Šalaj et al., 1995) zaznamenali výrazné odrazové rozhranie 

pod počvou vrtu v hĺbke okolo 3000 m, ktoré môže byť interpretované ako mocná 

karbonátová poloha triasu križňanského príkrovu, alebo obalovej jednotky tatrika. Tieto 

úvahy sú v dobrej zhode s interpretáciou reflexných seizmických meraní v oblasti SV okraja 

kotliny (Potfaj et al.,1993) a gravimetrickej interpretácii, ktorá predpokladá hĺbku bázy 

subtatranských príkrovov v 3000–3200 m. 

Jak je vysvetlené vyššie, paleogénne sedimenty Žilinskej kotliny sú relatívne nepriepustné. 

Na nich ležia kvartérne sedimenty. Kvartérny sedimenty tvoria hlavne fluviálne náplavy. 

V aluviálnej nive potoka Trnovky sa jedná o zahlinené štrkopiesky o mocnosti 1,5–2,0 m 

s pokryvnou vrstvou prachovitých hlín. Svahy údolí sú budované terasovými sedimentmi. 

Povrchovú vrstvu tvoria prachovité hliny, pod ktorými sa nachádzajú terasové štrky. Ich 

hrúbka na pravom svahu je do 11 m a na ľavom do 5,0 m. 

4.3 Klimatické pomery 

Hodnotené územie leží južne od údolnej nivy Váhu v Žilinskej kotline. 

Na podnebie a klimatické pomery lokality a celej Žilinskej kotliny priamo vplývajú existujúce 

geografické činitele, t. j. zemepisná šírka a dĺžka a  nadmorská výška. Toto územie, má všetky 

základné znaky kontinentálneho (vnútrozemského) podnebia.  

Predmetná lokalita leží v pásme, kde nastávajú v priebehu roka pomerne pravidelné a náhle 

výmeny poveternostných hodnôt. Podľa dlhoročného pozorovania (viď tabuľku č. 4.3-1) sa 

začiatkom januára obyčajne podstatne ochladí. Poveternostné pomery sa výrazne menia v 

marci a v apríli, keď sa dosť rýchlo striedajú intenzívne teplá s citeľnými ochladeniami, 

sprevádzanými dažďovými prehánkami, často i snežením. V druhej polovici apríla teploty 

pomerne stúpajú. Takmer každoročne preniká v máji na toto územie studený arktický vzduch, 

čo vedie k značnému poklesu teplôt (neraz aj pod 0°C). Prvá polovica mája býva teplejšia, ale 

nie sú výnimkou veľké teplotné výkyvy. Obyčajne v polovici júna na naše územie zasahuje 

prúdenie chladnejšieho a vlhkého oceánskeho vzduchu, ktorý sprevádzajú výdatné zrážky. 

Teplotné maximum v oblasti Žiliny pravidelne vrcholí v druhej polovici júla a začiatkom 

augusta. Pre koniec augusta a september sa vyznačujú dosť značné poklesy priemerných 

teplôt. Amplitúda pomerného oteplenia nastáva na prelome septembra – októbra, odkedy 

postupne teploty klesajú. Pri opätovnom oteplení v druhej polovici decembra nastáva odmäk 

a rozpúšťanie snehovej pokrývky. 
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Priemerné teploty a úhrn zrážok na lokalite (Weatherbase, 2011). Tabuľka č. 4.3-1 

Mesiac Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec Rok 

Najvyššia priemerná (°C) 0.9 3.7 8.7 14 19.6 22.2 24 24.2 19.2 14 6.4 1.9 13,23 

Najnižšia priemerná (°C)  -5.8 -4.6 -1.3 2.5 7.3 10.1 11.5 11.2 8 3.9 -0.1 -3.7 3,25 

Zrážky (mm) 45 34 40 51 79 96 93 83 71 49 54 54 749 

Na základe mapy klimatických oblastí (obrázok č. 4.3-1) zostrojenej Lapinom, Faškom, 

Melom, Šťastným, Tomlainom (Atlas SR, 2002) okolie lokality z klimatického hľadiska patrí 

územie do mierne teplej polovlhkej oblasti, ktorú charakterizujú chladnejšie letá, vcelku však 

pomerne teplé podnebie. Vyznačuje sa prevládaním zrážok nad vyparovaním. Prebytok vody, 

ktorý pri tom vzniká, vsakuje len z nepatrnej čiastky od zeme, ostatok odteká po povrchu 

v stálych a nevysychajúcich vodných bystrinách. Priemerné ročné hodnoty zrážok na území 

Žiliny sa pohybujú okolo 650–700 mm, ale v niektorých rokoch priemer vzrastá až 

do 900 mm. Najviac zrážok pripadá na jún, respektíve na prvú polovicu júla.  

 

Schematická mapa klimatických oblastí v okolí hodnoteného územia (podľa výrezu z mapy 

klimatických oblastí v Atlase SR, 2002).  Obrázok č.4.3-1 

Trnové 
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4.4 Pedologické pomery 

Pedologické pomery na lokalite v širšom regionálnom kontexte sú prezentované na obrázku 

č. 4.4-1. 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.  

Schematická pedologická mapa (podľa výrezu z mapy pôd v Atlase SR 2002)  Obrázok č. 4.4-1 

Trnové 
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4.5 Hydrologické pomery 

Územie patrí do povodia stredného toku Váhu, ktorý preteká Žilinskou kotlinou pri jej 

severnom okraji s priemerným prietokom 120 m3.s-1. Hlavné prítoky Váhu v kotline sú 

Varínka a Rajčianka. Prirodzený režim Váhu je ovplyvňovaný regulovaním prietokov 

sústavou vodných diel na Váhu a Orave. 

Lokalita leží v pramennej oblasti Bytčického potoka, v blízkosti (cca 200 m východne) sa 

nachádza Breznický potok, ktorý sa vlieva do Bytčického potoka. Bytčický potok sa potom 

vlieva do Rajčanky a ta je prítokom Váhu. Cez horizont v obdobnej nadmorskej výške vo 

vzdialenosti cca 500 m pramení ďalší Breznický potok, ktorý je prítokom Rosinky, ktorá sa 

rovnako vlieva do Váhu.  

4.6 Hydrogeologické pomery 

Hydrogeologické pomery na lokalite v širšom regionálnom kontexte sú prezentované na 

obrázku č. 4.6-1. 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, 

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. 
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Schematická hydrogeologická mapa skúmaného územia (podľa výrezu z mapy hydrogeologických 

pomerov v Atlase SR, 2002). Obrázok č. 4.6-1 

4.7 Hydrogeochemické pomery 

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

chočského príkrovu patria podľa Gazdovej klasifikácie (Gazda, 1971) k výraznému Ca-Mg-

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. 

Trnové 
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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 1560–1597 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. 

4.8 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 obrázku č. 4.8-1 a obrázku č. 4.8-2. 
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Chránené vtáčie územia sústavy NATURA 2000 vo vzťahu k riešenému územiu   

(podľa Atlasu SR, 2002) Obrázok č. 4.8-1 

 

Územia európskeho významu sústavy NATURA 2000 vo vzťahu riešenému územiu  

(podľa Atlasu SR, 2002) Obrázok č. 4.8-2 

5 DOTERAJŠIA GEOLOGICKÁ PRESKÚMANOSŤ 

5.1 Súvisiace geologické úlohy 

Podľa dostupných údajov z archívu Geofondu boli v okolí lokality doteraz realizované 

nasledovné geologické práce:   

● r. 1968: ZDŠ – Trnové – hydrogeologický prieskum, Inžiniersko-geologický 

a hydrogeologický prieskum, n. p., Žilina, závod 04 Žilina (Orvan, J.), 
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● r. 2011: Inžiniersko-geologický prieskum, Trnové – Rodinný dom, Mgr. R. Karkó 

s manželkou, Geoprieskum, v. o. s., Považská Bystrica (Cigánik, J.), 

● r. 2011: Inžiniersko-geologický prieskum, Trnové – Rodinný dom, parc. č. 271 a 272, 

Geoprieskum, v. o. s., Považská Bystrica (Cigánik, J.). 

Tieto lokality sa zaoberajú širšou oblasťou lokality a boli využité najmä pre kapitolu A.1. 

Priamo na lokalite boli realizovanénasledovné práce: 

● r. 1982: ROSINKY – TRNOVÉ – pozorovacie vrty, IGHP, n. p., závod Žilina, 

(Pirman,  I.). 

Z dôvodu ľahšej orientácie a prehľadnosti textu boli pre účely záverečné správy názvy vrtov 

zjednotené. Zmena sa týkala všetkých starých vrtov, ktoré slúžili najmä k vzorkovacím 

prácam. Prehľadná tabuľka so starými a novými názvy vrtov je súčasťou textovej prílohy 

č. 1.5. Zmena názvov sa rovnako týkala pracovných označení odberových miest. 

Cieľom prieskum z r. 1982 bolo vybudovanie 14 pozorovacích sond na hrádzi odkaliska 

popolčeka za účelom režimového pozorovania kolísania hladiny podzemnej vody.  

5.2 Údaje o činnosti, ktorá viedla ku vzniku environmentálnej záťaže 

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.  

5.3 Identifikácia zdroja úniku znečisťujúcich látok 

Odkalisko popolčeka pre tepláreň v Žiline bolo vybudované podľa opraveného 

vykonávacieho projektu, ktorý vypracoval Váhostav, n. p., projektová správa Bratislava. 

Základná hrádza I/1 tejto skládky 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.  

Inžiniersko-geologický prieskum z roku 1969, ktorého súčasťou bolo aj preskúmanie rozsahu 

a kvality drenážnych prvkov overil, že drenážny systém nebol urobený v takom rozsahu, ako 

bol navrhnutý vo vykonávacom projekte. 

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. 
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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. 

5.4 Údaje o rozsahu a stupni znečistenia životného prostredia 

Do tejto doby neboli realizované žiadne prieskumné práce týkajúce sa životného prostredia, 

a teda zatiaľ nebolo preukázané žiadne znečistenie jednotlivých geofaktorov životného 

prostredia.  

5.5 Údaje o smere šírenia znečisťujúcich látok 

Potenciálne 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 2010 (viď výše v kapitole 5.3) alebo 

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

Trnovky) a riek, do ktorých sa vlieva Trnovka (Rosina a Váh). Tesne pod odkaliskom v smere 

prúdenia vody sa nachádzajú obývané pozemky patriace do katastra Trnového, ktorá je 

mestskou časťou Žiliny. Vzhľadom k prekrytiu odkaliska vrstvou zeminy nepredpokladáme 

úlet popolčeka a s ním spojenú kontamináciu vetrom.  

5.6 Charakteristika zistených znečisťujúcich látok 

Z dostupných informačných podkladov nebol prieskumnými prácami overovaný vplyv 

odkaliska na jednotlivé zložky životného prostredia. Vzhľadom k charakteru látok uložených 

v odkalisku je možno predpokladať pri prípadnom úniku priesakov z odkaliska kontaminanty 

typu kovov vylúhovaných z popolčeka.  

5.7 Údaje o charaktere horninového prostredia v pásme prevzdušnenia 

a pásme nasýtenia 

V rámci prieskumu z roku 1982 (Pirman, 1982) bolo vyhotovených 14 vrtov (PV-1 až PV-

14). Systém týchto vrtov bol určený pre monitoring hladiny podzemnej vody. Sondy boli 

situované v 3 profiloch po 4 vrty v čelnej hrádzi a 2 vrty v bočnej hrádzi (viď obrázok č. 5.7-

1). 

V rámci rekognoskácie lokality boli zistené iba 3 vrty v priestore hrádze odkaliska. 
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Situácia vrtov PV-1 až PV-14 z HG prieskumu (Pirman, 1982)  Obrázok č. 5.7-1 

Vrty boli hĺbené do 10–20 m p. t., všetky boli ukončené v nepriepustnom podzákladí hrádze. 

Vrty PV-1 až PV-6 boli situované na navyšovacích hrádzach I/2 a I/3, približne na kóte 378 m 

n. m. Materiál hrádzí bol homogénny, tvorila ho žltohnedá ílovitá hlina s úlomkami a valúnmi 

štrku rôzneho priemeru (od 2 do 10 cm), ojedinele sa vyskytovali balvany. Hrúbka prisypávky 

je rôzna. Pod navyšovacími hrádzami sa nachádza naplavený materiál, vytvárajúci sediment 

popolčeka premenlivej mocnosti. Pod týmto sedimentom bola vo vrtoch PV-2, PV-3, PV-5 

a PV-6 overená vrstva zahlinených štrkopieskov o mocnosti 0,5–2,1 m, ktorá sa zväčšuje 

k pravému okraju hrádze. V štrkoch prevládajú valúny tvorené granitoidným materiálom, 

jedná sa pravdepodobne o plošný drén vybudovaný pod hrádzou. Podzákladie hrádze tvorí 

paleogénne súvrstvie zvetraných ílovcov až siltovcov a pieskovcov. Zvetranie vrchnej časti 

súvrstvia je intenzívne, horniny majú charakter ílovito-piesčitých hlín. Postupne prechádzajú 

do hornín zvetraných menej, ílovce sú rozpadavé, pieskovce majú miestami charakter silne 

uľahlých pieskov. 

Na bočnej hrádzi boli umiestnené vrty PV-13 a PV-14. Materiál tejto hrádze je nerovnorodý. 

Vrchná časť je hlinitá, tvorí ju hlina ílovitá až ílovito-piesčitá, zvrchu s valúnmi štrku až 

balvanmi. Spodná časť bočnej hrádze je nasypaná zo štrkopieskového materiálu, prevažne 

granitoidného. Valúny sú rôzneho priemeru – prechádzajú od hrubozrnného piesku až 

po priemer 10 cm. Podloží hrádze sa nachádza v hĺbke 12,0 až 12,8 m p. t. a tvoria ho 

zvetrané ílovce a pieskovce paleogénu. 

Vrty PV-7 až PV-12 boli umiestnené na telese základnej hrádze a v prechádzke. Táto hrádza 

bola nasypaná z hlinito-piesčito-štrkového materiálu, z ktorého má v rôznych miestach 

prevahu  iná zložka, čo zapríčiňuje nehomogenitu prostredia. Prevláda v ňom ílovito-piesčitá 

až piesčitá hlina hnedej farby s variabilným obsahom štrku (20–40 %), ktorá prechádza až 

do silne zahlineného uľahlého štrku. Valúny štrkov sú rôzneho priemeru od 1 cm až nad 10 

cm a tvoria ich prevažne vápence, granitoidy a pieskovce. 

Materiál plošného drénu – hrubozrnný granitoidný štrk bol zistený len vrtom PV-9 v hĺbke 

10,5 m.  
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Podložie hrádze bolo zastihnuté všetkými vrtmi a jeho charakter je zhodný s vyššie 

popísaným súvrstvím paleogénu. 

Hydrogeologické pomery hrádze sú čiastočne skomplikované v dôsledku jej nehomogenity – 

rôzneho materiálového zloženia, ako aj rôzneho zhutnenia.  

Hladina podzemnej vody bola zistená v rôznych materiáloch a v jednotlivých častiach hrádze 

v rôznych hĺbkach. Prvý horizont podzemnej vody bol narazený v telese hrádze, druhý v jej 

podloží (nie vo všetkých vrtoch), kde je viazaný na plošný drén hrádze alebo na zvetrané 

súvrstvie paleogénu. Hladina vody má mierne napätý charakter, s piezometrickou výškou 0,2–

0,8 m. 

V hlbšom podzákladí hrádze sa zrejme nachádzajú ďalšie horizonty podzemnej vody s väčšou 

piezometrickou výškou, viazané na polohy pieskovcov. 

Narazené a ustálené hladiny podzemnej vody, tak ako boli overené jednotlivými vrtmi je 

súčasťou tabuľky č. 5.7-1. 

Priepustnosť jednotlivých materiálov hrádze závisí na stupni hlinitosti a uľahlosti hlinito-

štrkového materiálu.  

Narazené a ustálené hladiny podzemnej vody u vrtov PV-1 až PV-14 z HG prieskumu (1982).  

 Tabuľka č. 5.7-1 

Označení 

vrtu 

Hladina podzemné vody  

I. horizont II. horizont 

Narazená  Ustálená  Narazená Ustálená  

(m p. t.) (m p. t.) (m n. m.) (m p. t.) (m p. t.) (m n. m.) 

PV-1 3,8 3,5 376,5 13,1 12,8 367,2 

PV-2 4,8 4,8 375,2 14,0 14,0 366,0 

PV-3 3,7 3,5 376,5 15,0 14,6 365,4 

PV-4 5,0 4,6 373,4 12,8 12,4 365,6 

PV-5 7,8 7,2 371,0 14,3 14,0 364,2 

PV-6 3,2 3,0 375,0 14,0 13,2 364,8 

PV-7 9,8 9,2 366,2 - - - 

PV-8 9,1 8,6 366,4 - - - 

PV-9 8,4 7,9 367,3 15,0 14,5 360,7 

PV-10 3,6 3,1 365,3 - - - 

PV-11 3,6 3,2 364,9 - - - 

PV-12 3,4 3,0 365,1 - - - 

PV-13 4,1 3,6 376,3 8,2 8,2 371,7 

PV-14 4,0 3,6 376,3 8,1 7,8 372,1 

6 POSTUP RIEŠENIA GEOLOGICKEJ ÚLOHY 

6.1 Metodika, postup a časová nadväznosť realizovaných prác 

Metodika riešenia vyplýva z cieľa geologickej úlohy. Postup riešenia prieskumných prác 

primárne vychádzal z aktuálnej situácie na lokalite. V rámci podrobného geologického 

prieskumu životného prostredia boli vykonané nasledovné geologické práce: 

● technické práce, ktoré sa pozostávali z realizácie prieskumných nevystrojených 

(mapovacích vrtov) a hydrogeologických (monitorovacích) vrtov a z realizácie 

overovacích hydrodynamických skúšok, 

● vzorkovacie práce, ktoré sa pozostávali z odberov vzoriek zemín pásma 

prevzdušnenia a nasýtenia, z odberov vzoriek podzemných vôd a z odberov 

vzoriek pôdneho vzduchu, 
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● geofyzikálne práce, ktoré boli vykonávané na určených profiloch a realizované 

minimálne dvomi povrchovými metódami, 

● terénne merania, ktoré sa pozostávali: 

o z meraní základných fyzikálno-chemických parametrov vody (pH, Eh, 

vodivosť, koncentrácia rozpusteného kyslíka a pod.),  

o režimových meraní hladín podzemnej vody,  

o atmogeochemických meraní, 

o geodetických zameraní realizovaných geologických diel, 

● laboratórne práce, ktoré pozostávali z analytických rozborov zemín, podzemnej 

vody a pôdneho vzduchu, 

● riadenie a kontrola geologických prác, ktoré zabezpečovali dodržiavanie 

kvalitatívnych podmienok geologických výkonov a ich vyhodnocovania podľa 

požiadaviek a účelu geologickej úlohy. 

Postup jednotlivých prác vyplýval z cieľa geologickej úlohy – vykonať podrobný geologický 

prieskum v rozsahu, ktorý umožnil: 

 identifikáciu, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobnej environmentálnej 

záťaže v skúmanom území, 

 komplexný prieskum kvality podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia 

v oblasti výskytu pravdepodobnej environmentálnej záťaže využívajúci geofyzikálne, 

geochemické, technické, meračské, laboratórne a iné geologické práce,  

 preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia,  

 identifikáciu zdrojov a ohnísk znečistenia,  

 identifikáciu a charakteristiku všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich 

kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,  

 zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia,  

 zhodnotenie rizika vyplývajúceho z pravdepodobnej environmentálnej záťaže na 

ľudské zdravie a životné prostredie,  

 vybudovanie monitorovacej siete podzemných vôd na lokalitách pravdepodobných 

environmentálnych záťaží,  

 vypracovanie záverečnej správy z geologického prieskumu životného prostredia,  

 vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia,  

 vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti sanácie pre potvrdenú environmentálnu záťaž, 

ktorá bude obsahovať variantné riešenia pre sanáciu environmentálnej záťaže, 

definovanie obmedzení a neistôt a ekonomické zhodnotenie navrhovaných riešení.  

Základné kroky postupu riešenia boli nasledujúce: 

 excerpcia a vyhodnotenie doterajších archivovaných poznatkov, 

 terénna rekognoskácia lokality, 

 vypracovanie projektu geologickej úlohy,  

 riešiteľská fáza: realizácia technických, terénnych, vzorkovacích a laboratórnych prác, 

 vyhodnotenie novozískaných poznatkov (výsledky terénnych a laboratórnych 

stanovení, vrátane výsledkov monitorovania lokality), 
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 interpretačná fáza, zahrňujúca okrem spracovania výsledkov aj rizikovú analýzu 

a návrh postupu v prípade potreby sanačných prác (štúdia uskutočniteľnosti – 

v prípade nepriaznivých výsledkov rizikovej analýzy a monitoringu)), 

 vypracovanie záverečnej správy v zmysle platnej legislatívy. 

Jednotlivé prieskumné práce s časovým harmonogramom ich vykonávania sú konkretizované 

v ďalších kapitolách. 

Z časového hľadiska boli geologické práce realizované v nasledujúcej postupnosti (viď 

tabuľku č. 6.1-1): 

Postup geologických prác  Tabuľka č. 6.1-1 

Časový úsek Činnosť 

V–VI/2015 
Projektovanie geologickej úlohy,  

Riešenie stretov záujmov 

V–VII/2015 
Vstupy na pozemky,  

Rekognoskácia terénu 

VIII–IX/2015 

Geofyzikálne meranie 

Atmogeochemické merania 

Realizácia prieskumných a hydrogeologických vrtov 

Odbery vzoriek zemín z vrtov 

Hydrodynamické skúšky 

VIII–IX/2015 

Odbery vzoriek podzemnej vody, monitoring  

Laboratórne rozbory 

Režimové merania 

X/2015 

Vypracovanie záverečnej správy  

Vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia 

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti sanácie 

XI/2015 Vypracovanie oponentských posudkov záverečnej správy  
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Chronologický popis geologických prác 

Chronologický postup geologických prác vyjadruje nasledujúca schéma: 

 

 

6.2 Technické práce 

Technické práce boli realizované v nasledujúcom rozsahu (viď tabuľku č. 6.2-1): 

Rozsahy technických prác  Tabuľka č. 6.2-1 

Technické  práce 
Merná 

jednotka 

Fakturovaný počet 

jednotiek 

Realizovaný počet 

jednotiek 

Prieskumné nevystrojené vrty (mapovacie) bm 160 161 

Hydrogeologické vystrojené vrty (monitorovacie) bm 80 80 

Merné objekty na povrchovom toku objekt 2 2 

Hydrodynamické skúšky (1 deň) kus 2 2 

Zneškodnenie odpadov (kontaminovaná zemina)* t 0 0 

* Zneškodnenie odpadov je súčasťou kapitoly 6.8. 

6.2.1 Vrtné práce 

Pred realizáciou vrtných prác boli zohľadnené všetky dostupné informácie o lokalite. V rámci 

rekognoskácie terénu bol overený a vyhodnotený stav existujúcich hydrogeologických 

(monitorovacích) vrtov na lokalite s ohľadom na možný odber vzoriek podzemnej vody. 

Začiatok vrtných prác zhotoviteľ v zákonom stanovenom termínu oznámil zástupcovi 

objednávateľa. Súčasťou vrtných prác bola aj priebežná dekontaminácia náradia 

a zneškodnenie vzniknutých odpadov v súlade s platnou legislatívou.  

Všetky práce v rámci geologického prieskumu boli zamerané na získanie detailných údajov 

o kontaminácii, vrátane kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov všetkých kontaminantov 

projekt geologickej úlohy 

zabezpečenie vstupov na pozemky vytýčenie podzemných inžinierskych vedení 

geologický prieskum životného prostredia 

geofyzikálne práce 
vzorkovacie práce 

terénne merania 

vyhodnotenie výsledkov formou záverečnej správy 

laboratórne práce 

analýza rizika 

štúdia uskutočniteľnosti sanácie 

vrtné práce 
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v zmysle požiadaviek Smernice MŽP SR č. 1/2015-7 z 28. 1. 2015 na vypracovanie analýzy 

rizika znečisteného územia. Dôraz bol kladený hlavne na presné plošné a priestorové 

ohraničenie znečistenia a jeho podrobnú bilanciu. Okrem kvalitatívneho posúdenia zemín 

pásma prevzdušnenia, pásma nasýtenia a podzemných vôd sa vrtmi spresnili geologické 

a hydrogeologické pomery lokality (viď kapitolu 7).  

V rámci prieskumných prác boli vyhĺbené prieskumné nevystrojené (mapovacie) a vystrojené 

hydrogeologické (monitorovacie) vrty (viď tabuľku č. 6.2.1-1). 

Prehľad celkovej metráže vrtov a realizovaný počet vrtov Tabuľka č. 6.2.1-1 

Technické - vrtné práce 
Merná 

jednotka 

Realizovaný 

počet jednotiek 
Realizovaný počet vrtov 

Prieskumné nevystrojené vrty (mapovacie) bm 161 25 

Hydrogeologické vystrojené vrty (monitorovacie) bm 80 3 

Situovanie realizovaných hydrogeologických a nevystrojených vrtov, pedologických sond, 

odberových miest apod. je zobrazené v grafickej prílohe č. 4. 

Technické práce pozostávali z prípravy a zabezpečovacích prác pre potreby vrtných súprav, 

samotnej realizácie vŕtania a následnej likvidácie pracoviska. 

Postupy a parametre jednotlivých technických prác boli prevedené v súlade s podmienkami 

zadanými vo verejnom obstarávaní. 

Vytýčenie geologických diel a ich označenie 

Vrty boli vytýčené zodpovedným riešiteľom geologickej úlohy (resp. jeho povereným 

zástupcom) za prítomnosti vlastníkov pozemkov (resp. ich zástupcov) 8. 9. 2015. Polohy 

nových vrtov boli vytýčené tak, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sieti a pri 

hydrogeologických vrtoch bol získaný súhlas vlastníka pozemku s ich realizáciou. Tiež boli 

zabezpečené prístupové cesty k miestu vykonávania vrtných prác.  

Hydrogeologické (monitorovacie) vrty sú označené TOM-1 až TOM-3. 

Nevystrojené (mapovacie) vrty boli označené ako prieskumné vrty TOP-1 až TOP-25.  

Nevystrojené (mapovacie) vrty 

Nevystrojené vrty boli hĺbené systémom  priameho zatláčania sond s podporou hydraulického 

kladiva – metóda „direct push“ firmou Envigeo, a. s. vo dňoch 16.–18. 9. 2015. Vrty boli 

realizované pojazdnou vrtnou súpravou Geoprobe na podvozku Iveco s vrtmajster Jánom 

Melkem. Priemer sútyčia bol v rozsahu 38–45 mm.  

Tieto vrty slúžili primárne k odberu vzoriek horninového prostredia, pôdneho vzduchu 

a zistení atmogeochemických parametrov. Zároveň boli vrtmi získané podrobnejšie 

informácie o litológii horninového prostredia a o jeho geometrii, o rozsahu skládky, či 

o charakteristike zdroja znečistenia. 

Celkovo bolo na lokalite realizovaných 25 nevystrojených vrtov a bola dodržaná minimálna 

celková metráž 160 bm. Hĺbka navrhovaných vrtov bola rôzna vzhľadom na geologické 

pomery lokality a členitý reliéf terénu. Prieskumné nevystrojené vrty TOP-1 až TOP-25 boli 

na lokalite realizované do hĺbky 3,0 až 15,0 m (hĺbky jednotlivých vrtov sú uvedené 

v kapitole č. 6.4 a grafickej prílohe č. 10). Spolu bolo odvŕtaných 161,0 bm. V tabuľke č. 

6.2.1-2 je iba základný prehľad parametrov vrtov. V grafickej prílohe č. 10 sú podrobnejšie 
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popísané hĺbky jednotlivých vrtov a hĺbkové intervaly odberu vzoriek s ich litologickým 

popisom. Súradnice mapovacích vrtov a ostatných prieskumných diel sú v textovej prílohe 

č. 3. 

Prehľad parametrov nevystrojených vrtov  Tabuľka č. 6.2.1-2 

Spôsob vŕtania 
Priame zatláčanie  sond s podporou hydraulického kladiva - metóda „direct-

push“ 

Nevystrojené vrty  25 vrtov 

Označenie vrtov TOP-1 až TOP-25  

Priemer vŕtania sútyčie  1,5“ hrot  45/38 mm 

Hĺbka vrtov 

7 × 3m TOP-1,4,7,9,13,22,23,  

11 × 5m TOP-3,5,8,10,11,14,16,17,21,24,25,  

4 × 10m TOP-2,12,18,20,  

3 × 15m TOP-6,15,19 

∑ 161 m 

Po ukončení geologických prác boli mapovacie vrty zlikvidované spätným zásypom. Na 

ilustračných fotografiách, ktoré sú súčasťou obrázku č. 6.2.1-1 je znázornené vyhotovení 

mapovacích nevystrojených vrtov. 

  

a) Realizácia mapovacieho vrtu TOP-17 
b) Realizácia mapovacieho vrtu a odber 

vzorky ozn. TOP-18 

Vyhotovení nevystrojených (mapovacích) vrtov Obrázok č. 6.2.1-1 

Hydrogeologické (monitorovacie) vrty 

Ďalej boli vybudované 3 trvalo vystrojené vrty celkovej dĺžke 80 bm. Vrty boli realizované 

do hĺbok 40, 30 a 10 m vo dňoch 14.–17. 9. 2015. Tieto vrty umožňujú dlhodobé 

monitorovanie režimu a kvality podzemnej vody. Hydrogeologické (monitorovacie) vrty boli 

vyvŕtané vrtnou súpravou RDBS-1 firmy Chemcomex Praha, a. s. na pásovom podvozku a) 

jadrovým spôsobom s priebežným pažením bez použitia výplachu a b) z dôvodu podmienok 

existujúcich na lokalite (tvrdé podložie) bolo použité aj príklepové vŕtanie taktiež 

s priebežným pažením, ale so vzduchovým výplachom. Priemer vŕtania bol od 220 mm do 

160 mm. Ako výstroj bola použitá PVC rúra Ø 125 mm, ktorá bola v určitých častiach 

perforovaná (viď tabuľku č. 6.2.1-3). Vrty boli v perforovanom úseku obsypané triedeným 
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praným kremitým štrkom frakcie 4–8 mm. Ako tesnenie bol použitý bentonit. Vrtné práce 

vykonávala vrtná osádka pod vedením vrtmajstra Petra Malého. 

Vrtné jadro sa priebežne ukladalo do drevených vzorkovníc (viď textovú prílohu č. 4 a 

grafickú prílohu č. 11). Vrty boli po dovŕtaní a vystrojení opatrené betónovou pätkou, 

ochrannou HDPE chráničkou Ø 195 mm s uzáverom a označením (názvom s číslom) vrtu. 

Litologická dokumentácia monitorovacích vrtov je v grafickej prílohe č. 8. Súradnice 

monitorovacích vrtov a ostatných prieskumných diel sú v textovej prílohe č. 3. Zobrazenie 

miest situovania a spôsobu vybudovania nadzemných častí monitorovacích vrtov sú 

v textovej prílohe č. 4. 

Prehľad parametrov hydrogeologických vrtov Tabuľka č. 6.2.1-3 

Označenie 

vrtu 

Hĺbka vrtu (m) Vŕtanie 
Výstroj vrtu Ø 125 mm 

PVC 

Podľa projektu Realizovaná 
Druh 

vŕtania 

Priemer 

vŕtania 

(mm) 

Hĺbkový 

interval 
Hĺbka (m) 

Perforácia 

(m) 

TOM-1 30 40 
jadrovo 220/160 0,0-9,0 

0-40,0 7,0-39,0 
kladivom 220/160 9,0-40,0 

TOM-2 25 30 
jadrovo 220/160 0,0-13,0 

0-30,0 0,0-18,0 
kladivom 220/160 13,0-30,0 

TOM-3 25 10 
jadrovo 220/160 0,0-8,5 

0-10,0 4,0-9,0 
kladivom 220/160 8,5-10,0 

Na ilustračných fotografiách, ktoré sú súčasťou obrázku č. 6.2.1-2 je znázornené vyhotovenie 

hydrogeologických (monitorovacích) vrtov. 
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a) Realizácia HG vrtu TOM-1 b) Realizácia HG vrtu TOM-2 

Vyhotovenie hydrogeologických vrtov  Obrázok č. 6.2.1-2 

6.2.2 Hydrodynamické skúšky 

Na 2 vybraných novo vybudovaných hydrogeologických vrtoch TOM-1 a TOM-3 boli 

v termínoch 19., resp. 18. 9. 2015 realizované 2 hydrodynamické skúšky, pozostávajúce 

z čerpacej a stúpacej skúšky. Hydrodynamické skúšky boli realizované štandardným 

spôsobom s cieľom spresnenia základných hydraulických parametrov nasýtenej zóny. Pri 

realizácii hydrodynamických skúšok sa  postupovalo v zmysle platnej legislatívy tak, aby 

nedochádzalo k spätnej infiltrácii kontaminovanej vody do zvodnenca. 

Metodika realizácie a vyhodnotenie hydrodynamických skúšok je súčasťou textovej prílohy 

č. 9 a tiež kapitoly 7. Znázornenie vykonávania čerpacích skúšok je dokumentované na 

ilustračných fotografiách obrázku č. 6.2.2-1. 

 
 

 

a) Čerpacia skúška HG vrtu TOM-1 b) Čerpacia skúška HG vrtu TOM-3 

Vyhotovenie čerpacích skúšok  Obrázok č. 6.2.2-1 
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6.2.3 Merné objekty na povrchovom toku 

Na bezmennom potoku, ktorý preteká východne od odkaliska, boli vybudované dva 

vodomerné objekty – Thomsonovy prepady v profile nad a pod odkaliskom za účelom 

sledovania výšky hladiny vody v povrchovom toku počas prieskumu (viď obrázok č. 6.2.3-1). 

Merné objekty sú označené ako TOOP-1 a TOOP-3 (v smere prúdenia vody). Poloha a výška 

vodočetných lát boli geodeticky zamerané. 

  

a) Merný objekt – Thomsonov prepad ozn. TOOP-3 b) Merný objekt – Thomsonov prepad ozn. TOOP-1 

Vyhotovenie merných profilov  Obrázok č. 6.2.3-1 

6.3 Geologické činnosti 

Úlohou geologických prác bolo zabezpečiť dodržiavanie kvalitatívnych podmienok 

geologických výkonov a ich vyhodnocovania podľa požiadaviek a účelu prieskumných prác. 

Geologické práce pozostávali z projektovania, sledu a riadenia geologických prác, 

z dokumentácie, vzorkovania a vyhodnotenia výsledkov. 

 

Kvalitatívne požiadavky na vykonávanie geologických prác  

Práce boli vykonávané tak, aby bol dosiahnutý cieľ geologickej úlohy a tiež boli dodržané 

všeobecné záväzné predpisy týkajúce sa kvalitatívnych podmienok geologických výkonov 

a požiadaviek na vrtné práce uvedené v kapitole 6.2. Kontrolu priebehu geologických prác 

a dodržiavanie harmonogramu prác zabezpečil zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy. 

Projektované technické práce boli vykonávané tak, aby boli dodržané podstatné kvalitatívne 

podmienky geologických výkonov a ostatné platné interné predpisy organizácie. 

Geologické práce boli vykonávané v súlade s nasledovnými predpismi: 

 zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších 

predpisov,  

 vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva 

geologický zákon v znení vyhlášky č. 340/2010 Z.z. a v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
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 smernica Ministerstva životného prostredia SR č. 1/2015-7 z 28. 1. 2015 

na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia. 

Odbery vzoriek vody na kvalitu, mikrobiologické osídlenie a riečnych sedimentov boli 

vykonávané v súlade s požiadavkami noriem 

 STN ISO 5667-6: 2007 (75 7051) Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 6:  

Pokyny na odber vzoriek z riek a potokov, 

 STN ISO 5667-11: 2010 (75 7051) Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 11:  

Pokyny na odber vzoriek podzemných vôd, 

 STN ISO 5667-12: 2001 (75 7051) Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 12:  

Pokyny na odber vzoriek dnových sedimentov, 

 STN EN ISO 5667-13: 2011 (75 7051) Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 13:  

Pokyny na odber vzoriek kalov, 

 STN ISO 5667-14: 2000 (75 7051) Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 14: Pokyny na 

zabezpečenie kvality pri odbere environmentálnych vzoriek vody a manipulácii s nimi, 

 STN EN ISO 19458: 2007 (75 7770) Kvalita vody. Odber vzoriek na mikrobiologickú 

analýzu. 

Terénne merania a organoleptické skúšky vody boli vykonávané v súlade s požiadavkami 

noriem: 

 STN EN ISO 7027: 2001 (75 7361) Kvalita vody. Stanovenie zákalu, 

 STN EN 27888: 1998 (75 7362) Kvalita vody. Stanovenie elektrolytickej vodivosti, 

 STN EN ISO 7887: 2012 (75 7363) Kvalita vody. Skúšanie a stanovenie farby, 

 STN 75 7375: 2007 Kvalita vody. Stanovenie teploty. 

Návrh a vybudovanie monitorovacieho systému kvality podzemnej vody rešpektovalo 

požiadavky normy STN ISO 5667-22: 2012 (75 7051) Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 22: 

Pokyny na navrhovanie a inštaláciu monitorovacích bodov podzemnej vody. 

Zhotoviteľ geologických prác podľa § 14 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. riešil geologickú 

úlohu v súlade so schváleným projektom a zabezpečil, aby sa efektívne dosiahol jej cieľ počas 

celého obdobia realizácie geologických prác. 

Geologická dokumentácia – pri riešení geologickej úlohy zodpovedný riešiteľ zabezpečil, aby 

sa všetky realizované geologické práce riadne a včas dokumentovali a aby sa o nich viedla, 

dopĺňala a uchovávala geologická dokumentácia. Pozostáva z písomného, hmotného 

a grafického dokumentovania všetkých geologických a technických skutočností, zistených pri 

prieskumných prácach. Písomná a grafická dokumentácia je súčasťou záverečnej správy 

z prieskumu.  

Prvotná geologická dokumentácia bola vedená tak, aby zaznamenávala údaje, skutočnosti 

a javy získané na skúmanom území, prípadne v geologickom diele alebo geologickom 

objekte. Zahŕňala najmä písomné, grafické, fotografické záznamy dokumentujúce geologické 

práce, opis a vyznačenie odberov vzoriek, výsledky ich rozborov a skúšok, protokoly 

o zabezpečení, o údržbe a o likvidácii geologických diel a geologických objektov 

a o vyraďovaní geologickej dokumentácie a evidenčné knihy. Súčasťou prvotnej písomnej 

geologickej dokumentácie a prvotnej grafickej geologickej dokumentácie sú aj prevádzkové 

záznamy.  

Zhotoviteľ geologických prác uchováva geologickú dokumentáciu do jej odovzdania 

objednávateľovi alebo poverenej organizácii. Vyraďovanie hmotnej geologickej 
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dokumentácie sa uskutočnilo po dohode s objednávateľom, resp. jeho zástupcom RNDr. 

Vierou Maťovou, po náležitom písomnom a grafickom zdokumentovaní technických prác. 

6.4 Vzorkovacie práce 

Odbery vzoriek zemín a podzemnej vody boli zamerané na získanie informácií o aktuálnej 

situácii na lokalite, hlavne o prípadnom narušení prirodzenej kvality horninového prostredia 

kontaminujúcimi látkami. Informácie boli získavané tiež s ohľadom na možnosť 

reprezentatívneho vyhodnotenia analýzy rizika v zmysle Smernice MŽP SR č. 1/2015-7 

z 28. 1. 2015 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia. 

Vzorkovacie práce boli špecifikované a riadené zodpovedným riešiteľom tak, aby bol splnený 

požadovaný cieľ prác. Situácia prieskumných diel a miest odberov vzoriek je znázornená 

v grafickej prílohe č. 4. Druh sledovaných anorganických i organických kontaminujúcich 

látok vychádzal z genézy a typu objektu, ako aj výsledkov predchádzajúcich prieskumných 

prác. Spôsob odberu vzoriek zodpovedal vlastnostiam sledovaných kontaminantov 

a podmienkam pre šírenie sa znečistenia v predmetnom horninovom prostredí. Odbery 

vzoriek zemín a podzemných vôd boli realizované v zmysle STN EN ISO 5667-1 (časť 1, 3 

až 8, 10 až 15). Realizované odbery vzoriek sú uvedené v tabuľke č. 6.4-1. 

Rozsahy vzorkovacích prác Tabuľka č. 6.4-1 

Vzorkovacie práce 
Merná 

jednotka 

Fakturovaný počet 

jednotiek 

Realizovaný počet 

jednotiek 

Odber vzoriek zemín stav. konštrukcií a 

dnových sedimentov 
odber 90 90 

Odber vzoriek vody na toxické látky odber 100 100 

Odber vzoriek pôdneho vzduchu odber 20 20 

Organoleptické skúšky znečistenia vôd 

a zemín 
úkon 87 87 

Boli realizované nasledovné odbery: 

 odber vzoriek podzemnej a povrchovej vody, 

 odber vzoriek hornín a zemín z vrtných jadier (vystrojené vrty), návrtov (nevystrojené 

vrty) a kopaných sond, 

 odber vzoriek  pôdneho vzduchu. 

Odbery vzoriek podzemnej a povrchovej vody 

Účelom odberov vzoriek podzemnej vody a monitoringu v predmetnej lokalite bolo 

získavanie údajov o kvalite podzemnej vody s cieľom jej neskoršieho hodnotenia 

a klasifikácie stavu pravdepodobnej environmentálnej záťaže. Vzhľadom na zaznamenanie 

dlhodobejšieho vývoja kvality podzemnej vody v danom území bol odber vzoriek počas 

prieskumu realizovaný v troch monitorovacích etapách (Etapa A, B a C). Odber vzoriek 

podzemnej vody bol vykonávaný predovšetkým z 3 nových hydrogeologických vrtov (TOM-

1, TOM-2 a TOM-3) alebo tiež z existujúcich vrtov (TOE-1, TOE-2). Odber vzoriek 

povrchovej vody bol realizovaný z potoku nad odkaliskom TOO-1, pod odkaliskom TOO-2 

a na prítoku vody z hrádzne drenáže TOO-3. 

V prvej etape vzorkovania (Etapa A), ktorá prebehla 5. 9. 2015,  bol realizovaný odber 8 

vzoriek podzemnej vody z 1 existujúceho vrtu TOE-1 a 3 odberových miest na povrchovom 

toku (TOO-1 až TOO-3) pre nasledujúce analýzy (viď tabuľku č. 6.4-2). 
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Odbery vzoriek podzemnej a povrchovej vody v Etape A Tabuľka č. 6.4-2 

Typ vzorky 
Odberové miesta 

Realizovaný počet 

odberov Odber vzorky na skupinu analýz 

ZFCHR TOO-1, TOO-2, TOO-3, TOE-1 4 

ZFCHR - doplnkové TOO-1, TOO-2, TOO-3, TOE-1 0* 

kovy A TOO-1, TOO-2, TOO-3, TOE-1 4 

Celkový počet odberov  8 

*  Odbery pre ZFCHR – doplnkové boli vykonané na náklady zhotoviteľa. 

V druhej etape vzorkovania (Etapa B), ktorá prebehla 18.–19. 9. 2015, boli vzorkovacie 

práce zamerané na overenie kvality vody v miestach situovania 3 nových vrtoch a 1 

existujúcim TOE-1, pričom bol sledovaný maximálny rozsah 10 ukazovateľov, tak aby bolo 

možné špecifikovať kľúčové kontaminanty – celkovo 40 odberov vzoriek pre nasledujúce 

analýzy (viď tabuľku č. 6.4-3). Taktiež bolo realizované vzorkovanie povrchovej vody (TOO-

1 a TOO-2) za účelom zistenia maximálnych  hodnôt sledovaných ukazovateľov – 2 objekty 

a 8 odberov vzoriek pre nasledujúce analýzy (viď tabuľku č. 6.4-3). 

Odbery vzoriek podzemnej a povrchovej vody v Etape B Tabuľka č. 6.4-3 

Typ vzorky 
Odberové miesta 

Realizovaný počet 

odberov Odber vzorky na skupinu analýz 

ZFCHR 
TOM-1, TOM-2, TOM-3, TOE-1, TOO-1, TOO-

2 
6 

ZFCHR - doplnkové 
TOM-1, TOM-2, TOM-3, TOE-1, TOO-1, TOO-

2 6 

Kovy A 
TOM-1, TOM-2, TOM-3, TOE-1, TOO-1, TOO-

2 6 

Kyanidy 
TOM-1, TOM-2, TOM-3, TOE-1, TOO-1, TOO-

2 6 

Organika A TOM-1, TOM-2, TOM-3, TOE-1, 4 

Organika B TOM-1, TOM-2, TOM-3, TOE-1, 4 

Organika C TOM-1, TOM-2, TOM-3, TOE-1, 4 

Mikrobiálne osídlenie TOM-1, TOM-2, TOM-3, TOE-1, 4 

Ekotoxicita TOM-1, TOM-2, TOM-3, TOE-1, 4 

Rádioaktivita TOM-1, TOM-2, TOM-3, TOE-1, 4 

Celkový počet odberov  48 

V tretej etape vzorkovania (Etapa C), ktorá prebehla 24.–26. 9. 2015, bolo cieľom 

vzorkovania overiť prítomnosť zvolených problematických látok (kľúčových ukazovateľov) 

v širšom priestore okolo pravdepodobnej environmentálnej záťaže – z 5 HG vrtov (TOM-1, 

TOM-2, TOM-3, TOE-1 a TOE-2) bolo realizované 35 odberov vzoriek pre nasledujúce 

analýzy. Ďalej bola vzorkovaná povrchová voda (TOO-1, TOO-2 a TOO-3) –celkovo 9 

odberov pre analýzy uvedené v tabuľke č. 6.4-4. 
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Odbery vzoriek podzemnej vody v Etape C Tabuľka č. 6.4-4 

Typ vzorky 
Odberové miesta 

Realizovaný počet 

odberov Odber vzorky na skupinu analýz 

ZFCHR 
TOM-1, TOM-2, TOM-3, TOE-1, TOE-2, TOO-

1, TOO-2, TOO-3 
8 

ZFCHR - doplnkové 
TOM-1, TOM-2, TOM-3, TOE-1, TOE-2, TOO-

1, TOO-2, TOO-3 
8 

Kovy A 
TOM-1, TOM-2, TOM-3, TOE-1, TOE-2, TOO-

1, TOO-2, TOO-3 
8 

Kyanidy TOM-1, TOM-2, TOM-3, TOE-1, TOE-2, 5 

Organika A TOM-1, TOM-2, TOM-3, TOE-1, TOE-2, 5 

Organika B TOM-1, TOM-2, TOM-3, TOE-1, TOE-2, 5 

Organika C TOM-1, TOM-2, TOM-3, TOE-1, TOE-2, 5 

Celkový počet odberov  44 

Celkovo bolo vykonaných 100 odberov vzoriek vody. 

Bol vykonaný aj pozaďové vzorky podzemnej vody. Pre analýzu bola voda odobraná z vrtu 

TOM-1 nachádzajúceho sa nad skládkou proti smeru prúdenia podzemnej vody. 

Priamo v teréne boli pri každom odbere vzorky a tiež priebežne počas realizácie vrtných prác 

zisťované organoleptické vlastnosti vody. Celkovo bolo realizované 18 organoleptických 

skúšok vody.  

Základné (fyzikálnochemické) parametre vody: pH, merná elektrická vodivosť, Eh, kyslík 

boli merané pri každom odbere vzoriek pomocou prenosných prístrojov, celkovo bolo 

realizované 48 fyzikálnochemických meraní. 

Na fotografiách, ktoré sú súčasťou obrázkov č. 6.4-1, sú znázornené odbery vzoriek vody 

a pridružené činnosti 

 



Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže 

ZA (1840) / ŽILINA – TRNOVÉ – ODKALISKO POPOLČEKA Záverečná správa, október 2015 

Objednávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR 29 Zhotoviteľ: Skupina dodaváteľov GHM Group 

 

  
a) Odber vzoriek podzemnej vody z HG vrtu TOM-2 

 

b) Odber vzoriek podzemnej vody z HG vrtu TOM-3 

  
c) Odber vzoriek a meranie fyz.-chem. parametrov 

povrchovej vody ozn. TOO-2 

d) Odber vzoriek podzemnej vody z HG vrtu TOM-1  

Odbery vzoriek podzemnej vody Obrázok č. 6.4-1 

Metodika odberov vzoriek vody 

Odber vzorky podzemnej vody vykonávali výhradne zamestnanci riešiteľského resp. 

laboratórneho pracoviska, akreditovaného na túto činnosť. Druh vzorkovníc určilo a dodalo 

akreditované laboratórium spoločnosti GEOtest, a. s. podľa stanovovaných ukazovateľov. 

Odber vzoriek vody splňoval štandardy určené v STN ISO 5667-1 Kvalita vody. Odber 

vzoriek – Pokyny na návrhy programov odberu vzoriek, resp. STN ISO 5667-11 Kvalita 

vody. Odber vzoriek – Pokyny na odber vzoriek podzemných vôd. 

Pre získanie reprezentatívnych vzoriek podzemnej vody sa monitorovacie vrty pred odberom 

vzoriek prečistili prečerpaním 2 až 4-násobku vlastného vnútorného objemu vrtu. 

Rozhodujúcim kritériom bolo začerpanie do ustálenia základných parametrov vody. Ak bol 

prítok vody do monitorovacieho objektu veľmi pomalý a monitorovací objekt bol celkom 

odčerpaný, k samotnému vzorkovaniu sa pristúpilo až po pritečení dostatočného množstva 

vody. Následne sa vzorkovalo už bez odčerpávania. 

Pre vzorkovanie podzemnej vody boli použité ponorné čerpadla Gigant s regulátorom 

prietoku GR-4, pri hlbších vrtoch čerpadlá typu Grundfos MP-1 s frekvenčným meničom lebo 

SQ 2-55. Materiál, z ktorého je konštruované čerpadlo a výtlačné potrubie (hadice), 

neovplyvňoval kvalitu odoberanej vzorky vody. Na pohon ponorných elektrických čerpadiel 

bola použitá elektrická energia z autobatérií pri napájacom napätí 12 V, alebo prenosného 

elektrického agregátu pri napájacom napätí 220 V.  
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Odčerpávaná voda odtekala mimo vzorkovaný objekt na terén. Voda nejavila zhoršenú 

kvalitu a podľa doterajších výsledkov (viď kapitolu 5) a výsledkov vrtných prác nebolo 

pristúpene k odčerpávaní do pripravených nádob (z dôvodu, aby nedošlo k znečisťovaniu 

okolia a jej opätovnej infiltrácii do vrtu). 

Prívodné hadice na odber vzorky sa po vzorkovaní spolu s čerpadlom očistili destilovanou 

vodou. Prívodné hadice boli uchovávané v polyetylénovom vreci tak, aby nehádzalo k ich 

znečisteniu na povrchu.  

Pred samotným odberom vzorky vody boli na mieste vykonané merania základných 

parametrov vody (merná elektrická vodivosť, pH, oxidačno-redukčný potenciál, množstvo 

rozpusteného kyslíka, teplota vody). 

Hĺbka umiestnenia nasávacieho koša vzorkovacieho čerpadla, ako aj spôsob napĺňania 

vzorkovníc závisela od stanovovaných ukazovateľov vody a od vertikálnej chemickej 

zonálnosti vody. Pri odbere vzoriek na kontaminant NEL sa nasávací kôš vzorkovacieho 

čerpadla zapustil cca 20–30 cm pod hladinu vody. Pri odbere vzoriek na ostatné kontaminanty 

sa čerpadlo umiestnilo približne do stredu vodného stĺpca. Pri odbere chlórovaných 

uhľovodíkov sa vzorka odobrala zo spodné časti vrtu. 

Cez vzorkovaciu fľašu sa nechala prvá časť vzorky pretiecť, čím sa odstránila tá časť vzorky, 

ktorá prišla do kontaktu so vzduchom. Hadička vzorkovacieho čerpadla sa zasúvala spravidla 

až na dno vzorkovnice a vzorkovnica bola plnená do plna malým prúdom vody po stenách 

vzorkovnice bez prebublávania, hlavne v prípade prchavých látok. V prípade že sa vo 

vzorkovnici nachádzalo fixačné činidlo na konzerváciu stanovovaných látok, vzorkovnica 

bola plnená tak, aby nedošlo k preliatu vzorky. Spôsob plnenia vzorkovníc s obsahom 

fixačných látok bol konzultovaný s akreditovaným laboratóriom, ktoré vzorkovnice dodalo 

a aplikovalo fixačné činidlá. 

V prípade odberu povrchovej vody sa odber uskutočnil priamym náberom pod hladinou 

povrchovej vrstvy vody. Predtým, ako sa odstránil uzáver, sa vzorkovnica s malým otvorom 

ponorila  pod hladinu. Voda sa potom nechala natiecť do vzorkovnice.  

Odber vzoriek podľa stanovovaných kontaminantov, druhu vzorkovníc ako aj postupy počas 

plnenia vzorkovníc boli konzultované so zodpovednými pracovníkmi akreditovaného 

laboratória pred samotnou realizáciou odberu. 

Odbery vzoriek zemín a pôdy 

Vzorky zemín boli odoberané z prieskumných nevystrojených vrtov a z hydrogeologických 

vrtov počas ich realizácie. Vzorky pôdy boli odobraté pedologickou ihlou alebo rýľom vždy 

tak, aby aspoň jeden odber bol realizovaný ako referenčný. 

Odbery vzoriek zemín z nevystrojených (mapovacích) vrtov boli rozdelené podľa hĺbky 

vrtu a intervalu odberu vzoriek na 

a) vrty do hĺbky 3 m (2 odberové intervaly: 0,3–1,5 m a 2,0–3,0 m) – celkovo 14 

odberov zo 7 vrtov TOP-1, 4, 7, 9, 13, 22 a 23 pre nasledujúce analýzy v sušine: As, 

Sb, Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Cr, Ni, V, Mo, Hg, B,  Ba,, Na, K, Ca, Mn, Fe, TOC, C10-

C40, NEL. 

b) vrty do hĺbky 5 m (3 odberové intervaly: 0,3-1,5 m, 2,0–3,0 m a  3,0–5,0 m) – 

celkovo 33 odberov z 11 vrtov TOP-3, 5, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 21, 24 a 25 pre 

rovnaké analýzy, ako pre vrty do hĺbky 3 m. 
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c) vrty do hĺbky 10 m (3 odberové intervaly: 0,3–1,5 m, 3,0–5,0 m, 8,0–10,0 m) – 

celkovo 12 odberov zo 4 vrtov TOP-2, 12, 18 a 20 pre nasledujúce analýzy v sušine 

As, Sb, Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Cr, Ni, V, Mo, Hg, B,  Ba,, Na, K, Ca, Mn, Fe. 

d)  vrty do hĺbky 15 m (4 odberové intervaly: 0,3–1,5 m, 2,0–3,0 m, 5,0–8,0 m a 10,0–

15,0) – celkovo 12 odberov zo 3 vrtov TOP-6, 15 a 19 pre rovnaké analýzy, ako pre 

vrty do hĺbky 3 m. 

Celkovo bolo odobratých 71 vzoriek zemín z 25 nevystrojených vrtov. Hĺbkové rozmedzie 

odberového intervalu je vždy súčasťou názvu vzoriek. 

Z každého hydrogeologického vrtu (TOM-1, TOM-2, TOM-3) sa odobrali dve vzorky 

zemín  (2 odberové intervaly: 1 vzorka nad a 1 vzorka pod hladinou podzemnej vody) 

s cieľom zabezpečiť vymapovanie ohnísk znečistenia a ohraničenie kontaminačných mrakov 

pásma prevzdušnenia a pásma nasýtenia. Z 3 vrtov a ich 2 intervalov bolo odobratých 6 

vzoriek zemín pre nasledujúce analýzy (viď tabuľku č. 6.4-5). Na vybraných vzorkách zemín 

sa okrem totálnych obsahov látok zisťovali aj ich množstvá z vodných výluhov. Na zistenie 

fyzikálnych vlastností zemín sa z hydrogeologických vrtov odoberali 4 neporušené vzorky. 

Stanovené boli fyzikálne vlastnosti zemín (klasifikačný rozbor, objemová hmotnosť, vlhkosť) 

(viď tabuľku č. 6.4-5). Hĺbkové rozmedzie odberového intervalu je vždy súčasťou názvu 

vzoriek. 

Celkom 2 vzorky pôdy boli odobraté ako referenčné zo 2 pedologických sond (TOS-3,9) pre 

analýzy uvedené v tabuľke č. 6.4-5. 

Celkom 7 vzoriek materiálu odkaliska bolo odobratých zo 7 pedologických sond (TOS-

1,2,4,5,6,7,8) pre analýzy uvedené v tabuľke č. 6.4-5. 

Odbery vzoriek zemín  Tabuľka č. 6.4-5 

Typ vzorky 

Odberové miesta 
Realizovaný počet 

odberov Odber vzorky na skupinu 

analýz 

Kovy, stopové prvky 

(komplexne) 

Nevystr. vrty (3, 5, 10, 15m), 

HG vrty,  

pôda a mat. odkaliska 

(14+33+12+12), 6,  

2 a 7* 

Kyanidy HG vrty 6 

Organika (komplexne) 

Nevystr. vrty (3, 5, 15m),  

HG vrty,  

pôda 

(14+33+12),  

6,  

2 

Mikrobiálne osídlenie HG vrty 6 

Ekotoxicita HG vrty 6 

Kovy (komplexne) HG vrty 6 

Anorganika (komplexne) HG vrty 6 

Organika B HG vrty 6 

Organika C HG vrty 6 

Rádioaktivita HG vrty 6 

Základné fyzikálne vl. zemín HG vrty 4* 

Celkový počet odberov  90* 

* Odber vzorky z každej sondy alebo vrtu bol rátaný iba raz (tzn. 90 odberov = nevystr. vrty 3m, 5m, 10m a 15m 

(14+33+12+12) + HG vrty (6+4) + mat. odkaliska (7) + pôda (2)) 



Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže 

ZA (1840) / ŽILINA – TRNOVÉ – ODKALISKO POPOLČEKA Záverečná správa, október 2015 

Objednávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR 32 Zhotoviteľ: Skupina dodaváteľov GHM Group 

 

Celkovo bolo odobratých 90 vzoriek zemín z hydrogeologických a nevystrojených vrtov 

a pôdy.  

Priamo v teréne boli pri každom odbere vzorky a tiež priebežne počas realizácie vrtných prác 

zisťované organoleptické vlastnosti zemín. Celkovo bolo realizované 69 organoleptických 

skúšok zemín v rámci odobratých vzoriek. 

Metodika odberov zemín a pôdy 

Predstavuje odber hornín a zemín z vrtných jadier alebo z narážaných sond (systém 

Geoprobe) a pedologických sond. Vzorky tuhých matríc boli odobraté podľa STN EN 14899 

a TNI CEN/TR15310-1 až 5. Vzorky zemín počas vrtných prác boli odobraté bodovo 

z litologicky vyčlenených úsekov, do vzorkovníc a spôsobom určeným metodickým 

postupom pre stanovenie konkrétnych parametrov. 

Vzorky zemín odobrala osoba poverená zodpovedným riešiteľom, ktorá patrila 

k riešiteľskému kolektívu, spĺňajúca podmienky certifikácie pre túto činnosť. Po vyťažení 

vrtného jadra boli určené úseky oddelené a vložené do vzorkovníc, stanovených a dodaných 

akreditovaným laboratóriom. Súčasne bola vykonávaná  dokumentácia vrtného jadra.  

Odobraté vzorky zemín boli podľa pokynov laboratória bezodkladne prepravované do 

akreditovaného laboratória firmy GEOtest, a.s. V prípade špeciálnych analýz sa laboratórne 

stanovenia uskutočnila v zmluvnom akreditovanom laboratóriu ALS Czech Republic, s.r.o. 

Po celú dobu boli vzorky udržiavané v chlade, vrátane počas prepravy do laboratórií. 

Neporušené vzorky zemín a hornín pre účely zistenia ich fyzikálnych vlastností boli odobraté 

z hydrogeologických vrtov do špeciálnych valcov (zachovanie prirodzenej štruktúry 

a vlhkosti) osádkami vrtných súprav. Odber bol vykonávaný v litologických zmenách podľa 

pokynov zodpovedného riešiteľa.  

Poloporušené vzorky zemín so zachovanou prirodzenou vlhkosťou sa odobrali v priebehu 

realizácie nevystrojených a hydrogeologických vrtov. Vzorky zemín sa odobrali 

z projektovaných intervalov vrtu (nad a pod hladinou podzemné vody). Vzorky zemín 

na analytický rozbor boli v požadovanom objeme vkladané do uzatvárateľných ZIP sáčkov. 

Každá vzorka pripravená na expedíciu bola riadne označená etiketou. Každá vzorka bola po 

odovzdaní v laboratóriu zaevidovaná v knihe evidencie vzoriek. Vzorky boli evidované 

v slede danom poradím sond a hĺbok odberov. 

Odbery vzoriek pôdneho vzduchu 

Pri realizácii vrtných prác bol uskutočnený aj cielený odber vzoriek pôdneho vzduchu z  vrtov 

vytipovaných podľa údajov zistených z terénnych atmogeochemických meraní. Vzorky 

pôdneho vzduchu boli v počte 20 odoberané z vybraných nevystrojených vrtov zo zóny 

prevzdušnenia.  

Analýza pôdneho vzduchu sa následne zrealizoval v akreditovanom laboratóriu Als Czech 

Republic, s.r.o. Stanovené boli obsahy kontaminantov typu prchavých uhľovodíkov: benzén, 

toulén, etylbenzén, xylén (BTEX) a chlórované alifatické uhľovodíky (ClU). Konkrétne 

stanovenia vyplynuli zo situácie na lokalite, kedy na základe predbežných výsledkov 

atmogeochemických meraní boli známe relatívne obsahy prchavých látok. 

Metodika odberov pôdneho vzduchu 

Odbery vzoriek pôdneho vzduchu boli vykonávané počas realizácie nevystrojených 

a hydrogeologických vrtov. Pri výskyte prchavých látok zistených z meraní poľnými 
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atmogeochemickým prístrojom ECOPROBE 5, bol vo vybraných vrtoch uskutočnený odber 

vzoriek pôdneho vzduchu pre laboratórnej analýzy.  

Vzorky pôdneho vzduchu boli odobratý pomocou odberovej pumpy do sklenenej trubičky 

Anasorb CSC (kat. č. 226-01) od výrobca SKC Inc. podľa požiadaviek laboratória. Pre každý 

odber prešlo cez trubičku 2 litre pôdneho vzduchu. Všetky vzorky boli po odberu riadne 

označené. Analýza pôdneho vzduchu sa následne zrealizovala v akreditovanom laboratóriu 

(viď vyššie).  

Organoleptické skúšky znečistenia vôd a zemín 

Organolaeptické skúšky boli súčasťou prác vykonávaných pri odbere vzoriek vody a zemín. 

Celkovo bolo realizovaných 87 skúšok. Z toho: 

 69 organoleptických skúšok vzoriek zemín, 

 18 organolepických skúšok vzoriek vôd. 

Metodika organoleptických skúšok 

Určenie pachu – pach vzorky sme skúmali vo vzorkovnici, ktorej obsah sme viacnásobne 

pretrepali. 

Stanovenie zákalu: Postupovali sme podľa normy STN EN ISO 7027. Zákal je organoleptická 

vlastnosť vnímateľná zrakovým orgánom. Ide vlastne o zníženie priehľadnosti kvapaliny 

spôsobené prítomnosťou nerozpustných látok.  

Postup stanovenia zdanlivej farby vody a sedimentu – nefiltrovaná vzorka vody sa nabrala do 

1 litrovej, sklenej, čistej, priezračnej, bezfarebnej fľaše. V svetle rozptýlenom proti bielemu 

pozadiu sa určila intenzita a odtieň farby. Ak to bolo možné, látky suspendované vo vzorke sa 

pred skúškou nechali usadiť (tým sa určil sediment). Pri vyhodnotení sa uvádzala intenzita 

farby (žiadna, bledá, svetlá alebo tmavá) a jej odtieň (napríklad žltá, žltasto hnedá).  

Podobne ako sa stanovila zdanlivá farba vody sa určovala farba pri odberoch zemín.  

Všetky organoleptické skúšky sme vykonávali podľa interných štandardných operačných 

postupov, ktoré sú v súlade s normami.  

6.5 Laboratórne práce 

Realizované a fakturované odbery vzoriek sú uvedené v tabuľke č. 6.5-1. 

Rozsahy laboratórnych prác Tabuľka č. 6.5-1 

Laboratórne práce Merná jednotka 
Fakturovaný 

počet jednotiek 

Realizovaný počet 

jednotiek 

Analýza zemín, sedimentov, stavebných 

konštrukcií a výluhov z nich 
vzorka 183 183 

Analýza podzemných a povrchových vôd vzorka 202 283 

Analýza pôdneho vzduchu vzorka 20 20 

Zistenie fyzikálnych vlastností zemín vzorka 10 12 

Rozsah laboratórnych rozborov bol vypracovaný na základe podkladov vo Verejnom 

obstarávaní a tiež na základe podkladov o doterajších výsledkoch prieskumov na lokalite a je 

uvedený v nasledujúcich tabuľkách. 
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Celkovo bolo prevedených 283 laboratórnych analýz vody (fakturovaných bolo 202 z toho 

8 v Etape A, 95 v Etape B a 99 v Etape C (viď tabuľku 6.5-2). 

Počet stanovení podzemné vody celkovo  Tabuľka č. 6.5-2 

Odberné miesta 
Etapa A Etapa B Etapa C 

Počet stanovení 

TOE-1 2 21 18 

TOE-2 - - 18 

TOM-1 - 21 18 

TOM-2 - 22 18 

TOM-3 - 21 18 

TOO-1 2 5 3 

TOO-2 2 5 3 

TOO-3 2 - 3 

Celkovo 8 95 99 

Sumárny rozpis analýz vôd za Etapu A  Tabuľka č. 6.5-3 

Typ vzorky Ukazovateľ 
Rozsah 

analýz 

Počet 

odobratých 

vzoriek 

Celkový počet 

analyzovaných 

vzoriek 

ZFCHR CHSKCr, NH4, SO4, Cl-, B, TOC 1 4 4 

ZFCHR - 

doplnkové 
Ncelk., Pcelk., Ssulf. 1 0 0* 

kovy A 
As, Sb, Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Cr, Ni, V, 

Mo, Ba, Hg 
1 4 4 

*  Stanovenia ZFCHR – doplnkové boli vykonané na náklady zhotoviteľa. 

Sumárny rozpis analýz vôd za Etapu B  Tabuľka č. 6.5-4 

Typ vzorky Ukazovateľ Rozsah analýz 

Počet 

odobratých 

vzoriek 

Celkový počet 

analyzovaných 

vzoriek 

ZFCHR CHSKcr, NH4, SO4, Cl-, B, TOC 1 6 6 

ZFCHR - 

doplnkové 

Ncelk., Pcelk., Ssulf., NO2, Na, K, 

Ca, Mn, Fe 
1 6 6 

Kovy A 
As, Sb, Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Cr, Ni, 

V, Mo, Ba, Hg 
1 6 6 

Kyanidy CNcelk., CNtox 2 6 12 

Organika A NEL, C10-C40 2 4 8 

Organika B 
BTEX (benzén, toulén, etylén, 

xylén) 
4 4 16 

Organika C 

PAU (16 hlavných polycyklických 

aromatických uhľovodíkov podľa 

WHO) 

7 4 28* 

Mikrobiálne 

osídlenie 

Stanovenie počtu heterotrofných a 

degradujících organismov 
1 4 4 

Ekotoxicita 4 druhy organizmov 1 4 1** 

Rádioaktivita Celk.obj.aktivita alfa a beta, 222Rn 2 4 8 

*  Stanovenia nad rámec fakturovaného počtu boli vykonané na náklady zhotoviteľa. 

** Zo štyroch odobratých vzoriek vody bola vykonaná analýza na jednej zlievanej vzorke. 
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Sumárny rozpis analýz vôd za Etapu C  Tabuľka č. 6.5-5 

Typ vzorky Ukazovateľ Rozsah analýz 

Počet 

odobratých 

vzoriek 

Celkový počet 

analyzovaných 

vzoriek 

ZFCHR CHSKcr, NH4, SO4, Cl-, B, TOC 1 8 8 

ZFCHR - 

doplnkové 

Ncelk., Pcelk., Ssulf., NO2, Na, K, 

Ca, Mn, Fe 
1 8 8 

Kovy A 
As, Sb, Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Cr, Ni, 

V, Mo, Ba, Hg 
1 8 8 

Kyanidy CNcelk., CNtox 2 5 10 

Organika A NEL, C10-C40 2 5 30 

Organika B 
BTEX (benzén, toulén, etylén, 

xylén) 
4 5 20 

Organika C 

PAU (16 hlavných polycyklických 

aromatických uhľovodíkov podľa 

WHO) 

7 5 35* 

*  Stanovenia nad rámec fakturovaného počtu boli vykonané na náklady zhotoviteľa. 

Počty laboratórnych analýz sú z hľadiska kvantity väčšie, ako je uvedené v tabuľkách vyššie.  

Celkovo bolo uskutočnených 183 laboratórnych analýz zemín a 12 zistení základných 

fyzikálnych vlastností zemín (viď tabuľku 6.5-6). 

Sumárny rozpis chemických analýz zemín  Tabuľka č. 6.5-6 

Typ vzorky Ukazovateľ 
Rozsah 

analýz 

Počet 

odobratých vzoriek 

Celkový počet 

analyzovaných 

vzoriek 

Kovy, stopové prvky 

(komplexne) 

As, Sb, Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Cr, 

Ni, V, Mo, Hg, B,  Ba, Na, K, 

Ca, Mn, Fe 

1 

(14+33+12+12),  

6,  

2 a 7 

86 

Kyanidy CNcelk., CNtox. 1 6 6 

Organika (komplexne) TOC, NEL, C10-C40 1 

(14+33+12),  

6,  

2 

67 

Mikrobiálne osídlenie 

stanovenie počtu heterotrofných 

organizmov a degradujúcich 

organizmov 

1 6 6 

Ekotoxicita 
úplný ekotoxikologický test 4 

druhov organizmov 
1 6 6 

Kovy (komplexne) 
As, Sb, Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Cr, 

Ni, V, Mo, Hg, B, Ba 
1 6 6 

Anorganika (komplexne) 
NH4, SO4, Cl-, Ncelk., Pcelk., Ssulf., 

Na, K, Ca, Mn, Fe 
1 6 6 

Organika B PAU 1 6 6 

Organika C BTEX 1 6 6 

Rádioaktivita 
Celk. obj. aktivita alfa a beta, 

222Rn 
1 6 6 

Základné fyzikálne vl. zemín 
Klasifikačný rozbor, objemová 

hmotnosť, vlhkosť 
3 4 12 

Navýšenie počtu analýz súvisí s väčším počtom stanovení kyanidov pre účely komplexného 

posúdenia kontaminácie horninového prostredia týmto ukazovateľom. 
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Metodika laboratórnych analýz 

Laboratórne analýzy boli prevedené v akreditovaných laboratóriách firmy GEOtest, a.s. 

Špeciálne analýzy boli prevedené v akreditovaných laboratóriách firmy Als Czech Republic, 

s.r.o. Obe laboratória sú držiteľom certifikácie podľa ČSN EN ISO/IEC 17025 (viď textovú 

prílohu č. 1.4). Jednotlivé laboratórne stanovenia boli prevedené podľa štandardných 

operačných postupov (ďalej SOP), ktoré sú vypracované na základe českých noriem, do 

ktorých sú implementované normy európske. Čísla týchto noriem a SOP sú súčasťou 

jednotlivých protokolov laboratórnych analýz, ktoré sú v textovej prílohe č. 1.3. 

Kontrolné analýzy 

V rámci tejto geologickej úlohy neboli odobraté žiadne kontrolné odbery ani vyhotovené 

kontrolné analýzy akýchkoľvek vzoriek. 

6.6 Geodetické činnosti 

Predmetom geodetického zamerania boli existujúce a novo vybudované prieskumné diela, 

miest odberov vzoriek na vodnom toku a lomové body meraných geofyzikálnych profilov.  

Poloha a výška objektov bola zameraná pomocou dvojfrekvenčnej GPS aparatúry metódou 

GNSS RTK. V čase merania bol prijímaný signál zo 6–10 GPS družíc, zameranie vrtov bolo 

vykonané 2x opakovane. Nadmorské výšky kovových chráničiek vrtov (v zozname označené 

ako pažnice) sa vzťahujú k ich hornému okraju. Niektoré objekty bolo nutné zamerať 

klasickou geodetickou metódou z dôvodu zhoršeného výhľadu na oblohu a tým 

nedostatočného počtu GPS satelitov pre meranie. V tomto prípade bola použitá univerzálna 

totálna stanica s pripojením na dočasne stabilizované body alebo vrty, ktorých súradnice bolo 

možné určiť pomocou GPS. Priebeh geofyzikálnych profilov v teréne bol zameraný podľa 

predchádzajúceho vytýčenia drevenými kolíkmi a vzhľadom na výškový priebeh terénu. 

Hladiny toku na odberných miestach boli merané 24. 9. 2015.  

Pre polohové a výškové meranie bol použitý dvojfrekvenčný GPS prijímač Trimble R8 

v.č. 4563156901 s využitím služby siete permanentných referenčných staníc SK POS. 

Parametre presnosti prístroja pre kinematickú metódu merania: poloha 10 mm + 1 ppm RMS, 

výška 20 mm + 1 ppm RMS. Ďalej bola použitá univerzálna totálna stanica  

Trimble S6 DR300+ v.č. 92721260 s príslušným odrazovým systémom. Parametre presnosti 

prístroja: uhlové meranie 3“, dĺžkové meranie 3 mm + 2 ppm. 

Namerané hodnoty boli spracované v softvéri Groma v. 8.0 a MS Excel. Pravouhlé rovinné 

súradnice sú uvedené v súradnicovom systéme JTSK, nadmorskej výšky vo výškovom 

systéme Balt po vyrovnaní. Pre transformáciu GPS súradníc z ETRS89 do S-JTSK bol 

použitý transformačný kľúč Rezortnej transformačnej služby a model geoidu DVRM. 

Geodetické terénne práce vykonali Ing. Pavel Křetinský a Ing. Radim Brtník, pracovníci 

strediska geodézie firmy GEOtest, a.s. dňa 24. 9. 2015.Zoznam súradníc a nadmorských 

výšok zameraných objektov je súčasťou textovej prílohy č. 3. Celkovo bolo zameraných 21 

objektov. 

Geodetické zameranie ostatných objektov a dokumentačných bodov bolo vykonané v 2 triede 

presnosti príslušnými postupmi a technikou (prenosným GPS). Takto zamerané boli najmä 

nevystrojené vrty a pedologické sondy. 

Výsledky všetkých meračských prác boli spracované v databázovej štruktúre GIS a sú 

súčasťou máp v prílohách.  
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6.7 Iné práce 

V rámci ostatných terénnych prác boli vyhotovené merania základných fyzikálno-chemických 

parametrov vody, režimové merania hladiny podzemnej vody, atmogeochemické merania 

(viď tabuľku č. 6.7-1) a geofyzikálne práce. 

Vykonané úkony a ich počty v rámci ostatných terénnych prác  Tabuľka č. 6.7-1 

Terénne merania Merná jednotka 
Fakturovaný počet 

jednotiek 

Realizovaný počet 

jednotiek 

Základné parametre vody  meranie 48 48 

Režimové merania (min. 3 x počas prieskumu) meranie 23 27 

Hydrometrické merania meranie 2 2 

Profilovanie tokov bod 4 7 

Atmogeochemické merania meranie 81 81 

Geodetické merania*  bod 21 21 

Geofyzikálne práce spolu Merná jednotka 
Fakturovaný počet 

jednotiek 
Realizovaný počet 

jednotiek 

Povrchové merania 100 m 10 10 

* Viď kapitolu 6.6. 

Geofyzikálne práce 

Geofyzikálne merania vykonávala špecializovaná geofyzikálna skupina z firmy GEOtest, a.s. 

vo dňoch 18.-20. 8. 2015 Záverečná správy z geofyzikálneho prieskumu je súčasťou textovej 

prílohy č. 2. Celkovo bolo prevedené meraní o celkovej dĺžke 700 m.  

Voľba metód a situovanie trás/profilov boli uskutočnené na základe predmetu prieskumu, 

dostupných informácií o lokalite, geologických podmienok apod. Na riešenie zadaných úloh 

boli zvolené geoelektrické metódy ERT (elektrická rezistivitná tomografia) a OP (odporové 

profilovanie).  

Pre merania metódou ERT boli na lokalite Žilina-Trnové – odkalisko popolčeka, definované 

geofyzikálne profily GF1, GF2 a GF3 o celkovej dĺžke cca 1000 m. Profily GF1 a GF2 na 

seba bezprostredne nadväzujú. Terénne merania metódou ERT boli uskutočnené pomocou 

aparatúry ARES a multielektródového kábla s obvykle 48 elektródami. S ohľadom na 

charakter úlohy bolo aplikované Schlumbergerove usporiadanie elektród so vzdialenosťou 

medzi elektródami 4 m. Hĺbkový dosah merania bol minimálne 30 m, prípadne podľa 

priestorových možností. 

Meraním boli pre jednotlivé hĺbkové úrovne (vrstvy) získané hodnoty zdanlivého merného 

odporu ρz. Tie boli programom RES2DINV prepočítané do hĺbkových rezov rozšírenia 

merných odporov v horninovom prostredí a z výsledkov bude zostavený tzv. inverzný 

odporový model. 

Okrem metódy ERT bola na lokalite Žilina – Trnové – odkalisko popolčeka, aplikovaná 

metóda odporového profilovania pomocou aparatúry ARES. Uvedená metóda sleduje 

distribúciu meranej veličiny (zdanlivého merného odporu) v horizontálnom smere. Hĺbkový 

dosah metódy je voliteľný podľa potreby (vzájomnou zmenou vzdialenosti elektród), ale v 

čase merania nemenný, takže umožňuje identifikovať subvertikálne odporové anomálie 

v konkrétnej hĺbke. Kombináciou rôznych hĺbok dosahu je možné sledovať šírku a sklon 

anomálií v polopriestore. Metóda OP bola prevedená na všetkých prieskumných profiloch 

a pre účely prieskumu boli použité rozostupy elektród A4M4N4B a A20M4N20B s krokom 

merania 4 m. Z nameraných hodnôt budú zostrojené profilovacie krivky. 
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Základné fyzikálno-chemické parametre vody 

Terénne merania základných fyzikálno-chemických parametrov vody (teplota, merná 

elektrolytická vodivosť, oxidačno-redukčný potenciál, obsah rozpusteného kyslíka a pH ) boli 

na lokalite vykonané: 

 pri overovaní charakteru vody na lokalite (napr. úniky priesakovej kvapaliny zo 

skládky) najmä počas rekognoskácie lokality, 

 počas vzorkovania podzemnej vody, 

 v priebehu hydrodynamických skúšok, 

 meranie mernej el. vodivosti vody a teploty vody vo vybraných vrtoch na nepriame 

overenie prejavov zonálnosti kontaminácie vo zvodnenci. 

Merania boli vykonané pomocou prenosných analytických terénnych meracích zariadení 

(prístroje WTW, AQUAREAD). Celkovo bolo uskutočnených 48 meraní. 

Metodika meraní základných fyzikálno-chemických parametrov vody bola popísaná 

v projekte tejto geologickej úlohy. Podľa projektu bol postup vykonaný.    

Meranie teploty vody 

Teplotu vody sme stanovovali prístrojmi určenými na terénne použitie, s presnosťou 

zobrazenia meranej hodnoty ± 0,1ºC. Ak sme nemerali teplotu vody priamo vo zvodnenci, tak 

sme sondu vložili do prietočnej nádoby do prúdu čerpanej vody a teplotu odčítali až po 

ustálení. V povrchovom toku sme ponorili sondu priamo do vodného toku. 

Stanovenie mernej elektrolytickej vodivosti vody 

Vodivosť sme stanovovali prístrojmi určenými na terénne použitie s presnosťou zobrazenia 

meranej hodnoty ± 1 mS/m. Ak sme nemerali vodivosť vody priamo vo zvodnenci 

(AQUAREAD), tak sme sondu vložili do prietočnej nádoby do prúdu čerpanej vody 

a hodnotu odčítali až po ustálení (WTW-set). V povrchovom toku sme ponorili sondu priamo 

do vodného toku. Čistenie elektródy – v priebehu bežného merania bola sonda oplachovaná 

iba destilovanou vodou, pretože nebolo zaznamenané žiadne vysoké znečistenie charakteru 

ropných látok. 

Stanovenie pH 

pH sme merali prístrojmi vhodnými na terénne použitie s presnosťou zobrazenia meranej 

hodnoty ± 0,01 a automatickou teplotnou kompenzáciou. Elektródu sme kalibrovali podľa 

pokynov výrobcu. Ak sme nemerali pH vody priamo vo zvodnenci (AQUAREAD), tak sme 

sondu vložili do prietočnej nádoby do prúdu čerpanej vody a pH odčítali až po ustálení 

(WTW-set). V povrchovom toku sme ponorili sondu priamo do vodného toku. Čistenie 

elektródy – na slabé znečistenie (také, aké bolo zaznamenané) bolo vhodné používať iba 

destilovanú vodu.  

Stanovenie oxidačno-redukčného  potenciálu 

Redox potenciál sme stanovovali prístrojmi s milivoltovou stupnicou s presnosťou 

zobrazovania meranej hodnoty ± 1 mV. Ak sme nemerali ORP vody priamo vo zvodnenci 

(AQUAREAD), tak sme sondu vložili do prietočnej nádoby do prúdu čerpanej vody 

a hodnotu odčítali až po ustálení (WTW-set). V povrchovom toku sme ponorili sondu priamo 

do vodného toku. Čistenie elektródy – na slabé znečistenie (také, aké bolo zaznamenané) bolo 

vhodné používať iba destilovanú vodu. 
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Merané hodnoty sú merané voči Ag/AgCl (3,0 mol KCl) elektróde. Namerané výsledky sú 

v ďalej uvádzané originálnom stave. Pre prepočet na SHE (štandardnú vodíkovú elektródu) je 

možné využiť napr.  internetovú databázu prístupnú z odkazu: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Silver_chloride_electrode [online 23. 10. 2015]. 

Stanovenie rozpustného kyslíka 

Pred použitím sme prístroj kalibrovali podľa pokynov výrobcu zariadenia. Obsah 

rozpusteného kyslíka (DO) vo vode sme merali prístrojmi vhodnými na terénne použitie 

s presnosťou zobrazenia meranej hodnoty ± 0,1 mg/l a s automatickou kompenzáciou na 

teplotu a tlak vzduchu. Ak sme nemerali hodnotu DO vody priamo vo zvodnenci, tak sme 

sondu vložili do prietočnej nádoby do prúdu čerpanej vody a hodnoty odčítali až po ustálení. 

V povrchovom toku sme ponorili sondu priamo do vodného toku. Čistenie elektródy – na 

slabé znečistenie (také, aké bolo zaznamenané) bolo vhodné používať iba destilovanú vodu. 

Režimové merania 

Po zabudovaní hydrogeologických vrtov boli zamerané hladiny podzemnej vody v ustálenom 

stave (počas realizácie vrtných prác sa zaznamenali aj hladiny narazené). Hladiny 

podzemných vôd sa merali vo všetkých novo vybudovaných vrtoch a tiež v existujúcich 

vrtoch počas prieskumných a vzorkovacích prác. V hydrogeologických vrtoch sa hladina 

podzemnej vody zaznamenala 4 × počas trvania geologickej úlohy. Meranie hladín je aj 

súčasťou meraní vykonávaných pri hydrodynamickej skúške, tieto nie sú súčasťou fakturácie 

režimových meraní.  

Ďalej boli realizované merania prietoku pri odberových miestach na povrchovom toku. 

Celkovo bolo realizovaných 27 meraní. 

Hladina podzemnej vody 

Spôsob merania hladiny podzemnej vody vo vrtoch bol vykonávaný v súlade s normou STN 

73 6614 – Skúšky zdrojov podzemnej vody. Samotné meranie hladiny podzemnej vody sa 

realizovali káblovým vodivostným hladinomerom NPK typu G20 (prípadne G100) a elektro-

kontaktným hladinomerom OWI 20 pre overení prítomnosti voľnej kvapalnej fáze ropných 

látok na hladine podzemné vody. Maximálna chyba merania je do 0,5 cm. 

Podľa potreby sa tiež v nových hydrogeologických vrtoch pomocou tých istých hladinomerov 

merala hĺbka dna vrtu na zistenie prítomnosti kalu vo vrtu. 

Súčasne s odbermi vzoriek podzemnej vody sa hladina podzemnej vody merala aj priebežne 

počas týchto odberov kvôli nastaveniu výkonu čerpadla a umiestnenia sacieho koša čerpadla 

a prípade potreby sa zaznamenával spolu s meraním hladiny podzemnej vody aj čas merania 

spolu s výdatnosťou – pre realizáciu nastavujúcich hydrodynamických skúšok.  

Hydrometrické merania 

Hydrometrické merania boli v počte 2 realizované dňa 5. 9. 2015 na dvoch vybudovaných 

profiloch TOOP-1 a TOOP-3. 

Profilovanie tokov 

Profilovanie tokov bolo realizované na bezmennom toku, ktorý preteká východne od 

odkaliska. Profilovanie bolo vyhotovené prístrojmi a metodikou, ktorá je popísaná vyššej (viď  

Základné fyzikálno-chemické parametre vody). Celkovo bolo meraných 7 bodov, ktoré boli 

geodeticky zamerané prenosným GPS prijímačom (II. trieda presnosti). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Silver_chloride_electrode
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Atmogeochemické merania 

Atmogeochemické merania boli realizované za účelom poskytnutia informácii o relatívnych 

koncentráciách znečisťujúcej látky a relatívneho rozsahu znečistenia, trajektórie šírenia 

a rozloženia kontaminačného mraku tak, aby bol splnený cieľ prác. Atmogeochemické 

merania sa realizovali podľa pokynov zodpovedného riešiteľa na dostupných miestach 

lokality – v nevystrojených vrtoch, prípadne pri odberu vzoriek pôdy a ďalej v rámci 

budovania hydrogeologických vrtov v rôznych hĺbkových intervaloch z jadier vrtov. 

Meraniami boli získavané relatívne obsahy vybraných prchavých uhľovodíkov. Celkovo bolo 

prevedených 81 meraní. 

Terénne atmogeochemické merania umožnili overiť prítomnosť prchavých látok priamo na 

lokalite. 

Meranie bolo realizované pomocou terénneho prístroja ECOPROBE 5 (viď obrázok č. 6.7-1), 

ktorý bol kalibrovaný na meranie koncentrácií dekánu, ktorý bol použitý ako indikačný prvok 

znečistenie, metánu, CO2, O2 a THP (celkový obsah uhľovodíkov vrátene metánu) . Presnosť 

meraní je daná technickými parametri použitého prístroja. Pre prístroj ECOPROBE 5 je 

detekčný limit PID detektoru, ktorý meria prchavé organické látky, 1 × 10-6 ppm. IR detektor 

tohto prístroja meria obsah metánu, ropných uhľovodíkov a CO2 v rozsahu 0–500 000 ppm, 

detekčný limit je 20 ppm. 

 

 
 

Atmogeochemické meranie Obrázok č. 6.7-1 

Výsledky meraní boli spolu s ďalšími údajmi (čas, teplota, tlak) ukladané do pamäti prístroja 

k vyhodnoteniu.  

6.8 Údaje o preprave a spôsobe nakladania s odpadmi 

So zeminou z vrtného jadra vzniknutou počas geologických prác bolo naložené v súlade 

s platnou legislatívou – zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v súlade s vyhláškou MŽP č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.  

Vzorky vrtného jadra boli po ich prebratí zodpovedným pracovníkom objednávateľa 

a nasledovné skartácii ponechané na mieste do doby, kedy boli známe všetky výsledky 
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laboratórnych analýz. Na základe výsledkov laboratórnych analýz nebola detekovaná 

kontaminácia poukazujúca na potrebu špeciálneho nakladania s touto zeminou ako 

s odpadom. Preto bolo pristúpené k nasledovnému postupu. 

Na lokalitu prišiel technický pracovník spoločnosti GEOtest, a.s., ktorý zeminu využil na 

terénne úpravy tak, aby uviedol lokalitu do pôvodného stavu (vyjazdené koľaje po vrtné 

technike apod.). Všetka zemina ostala na tých istých parcelách, kde bola vrtnou súpravou 

vyvŕtaná. 

Pri nevystrojených vrtoch (rovnako pri ostatných činnostiach, ktoré realizoval dodávateľ) 

nevznikol z dôvodu charakteru zvolené technológie – vrtné súpravy Geoprobe žiadny odpad.  

6.9 Spôsob zabezpečenia alebo likvidácie geologických diel a geologických 

objektov 

Po ukončení geologických prác boli nevystrojené (mapovacie) vrty zlikvidované spätným 

zásypom. 

Monitorovacie hydrogeologické vrty sú trvalo vystrojené. Chráničky monitorovacích vrtov 

boli ukončené uzávermi, ktoré majú funkciu ochrany vnútorného priestoru vrtu pred 

klimatickými vplyvmi a proti prípadnému neoprávnenému vniknutiu do vrtu. Bolo použité 

uzamykateľné záhlavie vrtu – viečko zo zámkom na nástrčkový kľúč. Výška nadzemnej časti 

HDPE chráničky všetkých vrtov je do výšky cca 0,7 m. Všetky vrty majú betónovú pätku.  

Vrtné práce boli vykonávané so zreteľom na minimalizovanie vplyvu na prírodné prostredie. 

Ďalšie informácie sú uvedené v kapitole 6.2.1. 

6.10 Vykonané opatrenia na elimináciu alebo minimalizáciu vplyvu 

technických prác na životné prostredie 

Záujmové územie sa nenachádza v režime špeciálnej ochrany z hľadiska osobitných 

predpisov na ochranu životného prostredia. Pri realizácii geologických prác technického 

charakteru sa riešiteľský kolektív riadil všeobecne platnými právnymi prepismi, 

zabezpečujúcimi ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia. Kolektív sa riadil 

zákonom č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších 

predpisov. Ďalej dbal o dodržiavanie ustanovení predovšetkým týchto predpisov: Zákon 

č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Zákon č. 364/2004 

Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŽP SR 

č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, 

o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia  stavu vôd, 

Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, Zákon č. 17/1992 Z.z.  

Cieľom prieskumných prác bolo vytvoriť podklady a podmienky pre doriešenie problematiky 

sanácie znečistenia zemín a podzemnej vody na lokalite. Samotné geologické prieskumné 

práce nemali negatívny vplyv na stav kvality životného prostredia na lokalite a v priľahlom 

okolí. 

Pre zabezpečenie ochrany životného prostredia boli počas prác dodržiavané nasledovné 

zásady: 

a) zabránenie úniku znečisťujúcich látok do prostredia  
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Pri vykonávaní vrtných prác sa pracovníci riadili platnými právnymi predpismi 

zabezpečujúcimi ochranu životného prostredia. V zásade dodržiavali tieto opatrenia: 

 pohonné hmoty, tekuté palivá a mazadlá neboli skladované na pracovisku, 

 všetky dopravné prostriedky a vrtná súprava bola zabezpečená tak, aby 

nedochádzalo k úniku PHM a mazacích olejov na terén, 

 pred začatím vrtných prác bolo vrtné náradie dôkladne prečistené aby sa 

v maximálnej miere obmedzila možnosť znečistenia vrtu vrtným náradím, 

 pracovisko vrtnej súpravy bolo vybavené dostatočným množstvom Vapexu 

na okamžitú sanáciu prípadného úniku PHM z nádrže vozidla. 

b) minimalizovanie vplyvu vykonávaných prác na životné prostredie 

 vrtné práce sa vykonávali prednostne v období so suchým počasím 

 vrty boli na lokalite situované tak, aby sa pri ich realizácií minimalizovali 

negatívne vplyvy na prírodné prostredie,  

 počas vrtných prác bolo pracovisko zabezpečené tak, aby nedošlo k vniknutiu 

živočíchov do vrtných sond, 

 vrty boli v čase neprítomnosti vrtnej osádky na pracovisku zabezpečené kovovým 

poklopom, nezabudované vrty boli po ich ukončení zlikvidované spätným 

zásypom, 

 hydrogeologické vrty boli na povrchu opatrené betónovou pätkou, HDPE 

chráničkou s uzáverom na zámok. 

6.11 Spôsob digitálneho spracovania údajov 

Digitálne súbory textov, máp a tabuliek zodpovedajú požiadavkám a objednávateľa 

geologickej úlohy a „Smernice MŽP SR z 13. apríla 2000 č. 2/2000 o zásadách spracovania 

a odovzdávania úloh a projektov v Geografickom informačnom systéme“. Týmto spôsobom 

sú  vyhotovené a predané objednávateľovi všetky podklady a prílohy. 

7 VÝSLEDKY RIEŠENIA GEOLOGICKEJ ÚLOHY  

7.1 Výsledky a nové geologické poznatky vrátane tých, ktoré nesúvisia 

s cieľmi projektu 

7.1.1 Geologické a hydrogeologické pomery územia 

Geologické pomery 

Geologické pomery územia boli zisťované prostredníctvom troch novo vybudovaných 

hydrogeologických vrtoch hlbokých od 10,0 m do 40,0 m, 25 prieskumnými nevystrojenými 

vrtmi do hĺbok od 3,0 do 15,0 m a geofyzikálnymi prácami. 

Horninové prostredie je v hodnotenom území zastúpené horninami kvartéru a paleogénu. 

Kvartér je na území zastúpený antropogénnymi, fluviálnymi a eluviálno–deluviálnymi 

sedimentmi, paleogén je zastúpený podtatranskou skupinou – hutianským súvrstviem.  

Antropogénne uloženiny sa nachádzajú výlučne v  území, ktoré reprezentuje rekultivované 

teleso  odkaliska popolčeka o výmere cca 12 ha. Toto teleso je na ohraničené sypanou 

hrádzou pri severnej strane odkaliska, ktorá uzatvára údolnú nivu Breznického potoka. Povrch 

odkaliska s popolčekom je podľa projektovej dokumentácie rekultivácie prekrytý 26 cm 

hrubou vrstvou podorničia a 50 cm hrubou vrstvou ornice, ktorá je poľnohospodársky 
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obhospodarovaná. Z 25 prieskumných vrtov zastihlo 16 vrtov popolček. Taktiež 

hydrogeologickými vrtmi TOM-2 a TOM-3 bol zastihnutý popolček, ktorý bol vo vrte TOM-

2 od hĺbky 8,5 zvodnený. Maximálna zastihnutá hrúbka popolčeka bola  vo vrte TOM-2 18,9 

m, vo vrte TOM-3 iba 4 m. Prieskumné vrty zastihli popolček v hrúbke od 3 do 15 m, 

v závislosti na ich situovaní na povrchu rekultivovaného odkaliska. 

Odkalisko bolo zachytené geofyzikálnymi prácami na profile GF1 a GF3. Hrúbku popolčeka 

v okolí profilu GF1 odhadujeme na cca 11 m, v okolí profilu GF3 15 m a miestami aj vyššiu. 

Merné odpory popolčeka sa pohybujú v intervale cca 30-40 m až 200-300 m. Hodnoty 

merného odporu popolčeka klesajú úmerne so zvyšujúcou sa hĺbkou. 

Fluviálne sedimenty – piesčité zahlinené štrky boli zistené vrtmi jednak pod bazou popolčeka 

ako zakryté nivné sedimenty Breznického potoka. Vrtom TOM-2 ich zistená hrúbka bola 1,6 

m. Rovnako boli navŕtané prieskumnými vrtmi TOP-11, TOP-12 a TOP-21.  V severnom 

predpolí hrádze boli tieto štrky a rovnako i piesky zistené vo vrtoch TOP-1, TOP-2 a TOP-3. 

Pod odkaliskom sú tieto štrky zvodnené. Vrtom TOM-1 boli v hĺbke 5,4–8,5 m zistené 

piesčité zahlinené hrubé štrky, ktoré zrejme prináleží inej terase. 

Deluviálné a eluviálne uloženiny. Ich zloženie je priamo závislé na podložných 

paleogénnych horninách v ktorých prevládajú ílovce (slienovce) nad pieskovcami. Ide 

o svahoviny, ktoré sú reprezentované rôznymi ílovitými, prachovitými a piesčitými hlinami 

a íly (sliny), žltohnedej, hnedej a hrdzavo škvrnitej farby. Spodné vápnité íly (slieni) sú 

tvorené produktami zvetrávania matičnej horniny in situ. Podľa STN 72 1001, na základe 

laboratórnych skúšok vzoriek z vrtov TOM-1 a TOM-3 boli zeminy klasifikované pod 

označením F6 CI – íl (ílovitá hlina) so strednou plasticitou (wL = 39-43 %), tuhou až pevnou 

konzistenciu (Ic = 0,85–1,01). Hrúbka týchto zemín dosahuje na lokalite 1 až 3 m. Ich 

priepustnosť podľa kriviek zrnitosti k = < 3,0 × 10-8 m.s-1. 

Kvartérne sedimenty sa v celom rozsahu geofyzikálneho prieskumu vyznačujú vysokými 

hodnotami merných odporov, a to až 300 m. Podľa veľkostí a rozloženia skúmanej veličina 

usudzujeme, že sa jedná o horniny s veľmi malým obsahom ílovej zložky – predpokladáme 

piesky a štrky. Odporový prejav kvartérnych sedimentov je veľmi blízky popolčekom. 

Hrúbka kvartérnych sedimentov je až 20 m. 

Paleogén tvorí na lokalite sedimenty hutianského súvrstvia. Všeobecne tento litotyp vytvára 

až stovky metrov hrubé polohy premenlivo vápnitých ílovcov, ílovcov so siltovcovou 

lamináciou, alebo ílosiltovcov, ktoré sú miestami prerušované lavicami prevažne 

jemnozrnných pieskovcov, polohami pelokarbonátov, do 50 cm hrubými lavicami jemno až 

strednozrnných zlepencov, alebo úsekmi flyšového charakteru. Pieskovce sú tenkodoskovité, 

dosahujúce do 20 cm hrúbky. Novovybudované vrty TOM-1 až TOM-3 overili toto súvrstvie 

do hĺbky až 40 m. Vo vrtných profiloch vystrojených vrtov boli zistené pieskovce a ílovce, 

hnedej a sivej farby. No vo vrte TOM-1 bola zistená i poloha svetlo sivého vápenca.  

Podložné – paleogénne horniny boli pravdepodobne zachytené všetkými geofyzikálnymi 

profilmi. Konštatujeme, že podľa vrtných prác očakávané horniny – vápence, pieskovce 

a piesčité slieňovce – sa vyznačujú anomálne nízkymi hodnotami merných odporov, a to 

o veľkosti maximálne prvých desiatok m. Predpokladáme, že na celkový odporový obraz 

podložných hornín má voda presakujúca cez teleso odkaliska. 

Geofyzikálnymi metódami bolo možno teleso odkaliska vymedziť od počiatku profilu GF1-

GF2 do staničenia cca 125 m. Merné odpory skládkovaného popolčeka smerom do hĺbky 

klesajú, a to z cca 200 až 300 Ωm na 30 až 40 Ωm. Mocnosť popolčeka v pozícii profilu GF1-

GF2 dosahuje cca 11-12 m, na profile GF3 bola interpretovaná mocnosť vyššia: cez 15 m. 

V staničeniu cca 250 m interpretujeme existencii pochovaného koryta. V priamom podloží 
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boli identifikované veľmi nízke odpory dosahujúce maximálne 30 Ωm. Podľa výsledkov 

vrtných prací by sa v podloží mali vyskytovať horniny typu vápence, pieskovca a piesčitých 

slínovcov. Hodnoty merných odporov uvedených litologických typov sú typicky vyššie, takže 

možno predpokladať, že znížené hodnoty merných odporov podložného komplexu majú „na 

svedomí“ výluhy z odkaliska, voľne zasakujúce do podloží. To platí pre oba prieskumné 

profily, hoci na profilu GF3 mene výrazne.  

Kvartérny komplex je charakterizovaný mernými odpory o veľkosti až prvých stoviek Ωm, čo 

ukazuje na veľmi malé zastúpenie ílových súčastí. Mocnosť kvartérnych hornín podľa 

výsledkov geofyzikálneho prieskumu dosahuje cca 20 m. 

V záujmovom území nebola zistená žiadna štruktúrna nespojitosť typu zlom apod. Vody 

presakujúce telesom odkaliska sa s podzemnými vodami miešajú pravdepodobne v celom 

rozsahu odkaliska a migrujú priepustnými horninami bez obmedzenia (vid indikácie veľmi 

nízkych odporov podloží v prakticky celom záujmovom území). Možnou preferenční cestu 

predstavuje pochované koryto vodného toku, identifikované v staničeniu cca 250 m profilu 

GF3. V archívnych mapách je existencia odpovedajúceho vodného toku rovnako zakreslená. 

Geologický popis novovybudovaných vrtov je súčasťou grafickej prílohy 8. Geologický rezy 

konštruované medzi vrtmi TOM-3 – TOM-2 a TOM-3 – TOM-1 sú súčasťou grafickej 

prílohy č. 3.2. Výsledky geofyzikálnych prác sú spracované v textovej prílohe č. 2.2, ktorá 

obsahuje správu o výsledkoch geofyzikálneho prieskumu. 

Hydrogeologické pomery 

Hydrogeologické pomery sú v záujmovom území determinované predovšetkým zložitou 

geologickou stavbou, hydrologickými, geomorfologickými a zrážkovými pomermi.  

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. Hladina podzemnej 

vody sa nachádza od 2,5 m (vo vrte TOM-3 na južnej strane odkaliska) až po 11 m (vo vrtoch 

TOM-1 a TOM-2). 

Narazená hladina podzemnej vody bola zistená od 8,5 m do 19,2 m. V antropogennej časti 

tvorenej popolčekom bola však vyvinutá ďalšia zvodeň, kde bola narazená hladina v 8,5 m 

(vrt TOM-2). 

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

bol zistený vzhľadom k relatívne málo priepustnému podložiu a pomerne členitému reliéfu 

v smere sklonu svahov. V súvislosti so situovaním lokality do údolia sa overilo prúdenie vody 

v osi tejto doliny, smerom na sever k obci Trnové (smer SSV). 

Hydraulické parametre hydrogeologického kolektora boli získané z  hydrodynamických  

(čerpacích a stúpacích) skúšok na monitorovacích vrtoch TOM-1 a TOM-3 realizovaných 

v rámci geologickej úlohy, a sú zhrnuté v tabuľke č. 7.1.1-1. 

Podľa klasifikácie vypracovanej J. Jetelom (1973) je možno charakterizovať nasýtenú zónu 

v okolí vrtu TOM-1 ako veľmi slabo priepustnú, v triede priepustnosti VII (odčerpávali sa 

statické zásoby vo vrte) a v okolí vrtu TOM-3 ako dosť slabo priepustnú, v triede 

priepustnosti V. Transmisivitu je možno podľa J. Krásneho (1986) charakterizovať ako veľmi 

nízku, v triede transmisivity V. Zistená transmisivita naznačuje z vodohospodárskeho 

hľadiska prostredia s predpokladom kvantitatívneho využitia podzemnej vody iba 
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jednotlivými malými odbermi pre individuálne zásobovanie pri obmedzenej spotrebe. 

Reprezentatívne hodnoty hydraulických parametrov Tabuľka č. 7.1.1-1 

Objekt 
k 

[m/s] 

Trieda 

priepustnosti 

T 

[m
2
/s] 

Trieda 

transmisivity 

TOM-1 6,36.10-8 VII – veľmi slabo priepustné 1,14.10-6 V – veľmi nízka 

TOM-3 1,81.10-6 V – dosť slabo priepustné 8,67.10-6 V – veľmi nízka 

Vysvetlivky:  

k – koeficient filtrácie [m/s] 

T – koeficient transmisivity [m2/s] 

Na základe výše uvedených skutočností bol uskutočnený výpočet skutočnej rýchlosti prúdenia 

podzemnej vody saturovanou zónou podľa vzťahu: 

vs =  kF . i/ne, 

kde: 

vs   skutočná rýchlosť prúdenia podzemnej vody [m/s] 

kF   koeficient filtrácie [m/s] (1,81 × 10-6 m/s vo vrtu TOM-3 na južnej strane 

odkaliska) 

i    hydraulický gradient (bezrozmerný) (0,0246) 

ne   efektívni pórovitosť (bezrozmerná) (0,1) 

Skutočná vypočítaná rýchlosť prúdenia podzemnej vody v saturovanej zóne je v smere 

prúdenia 4,45 × 10-7 m/s, čo je cca 4 cm/deň. To znamená, že k najbližšej obytnej zástavbe 

vzdialenej cca 100 m smerom SSV dotečie podzemná voda z odkaliska za cca 7 let. 

Hladina podzemnej vody má v okolí vrtu TOM-3 napätý charakter, vo vrte TOM-1 môžeme 

považovať zvodeň s voľnou hladinou podzemnej vody. Úroveň ustálenej hladiny podzemnej 

vody v hydrogeologických (monitorovacích) vrtoch počas prieskumu významne nekolísala 

(rozdiely 15–19 cm) a nachádzala sa vo výške od 369,6 m n. m (TOM-2) do 378,4 m n. m 

(TOM-3). Výnimku tvoril vrt TOM-1, u ktorého sa počas čerpacej skúšky odčerpávali 

statické zásoby vo vrte (hladina vody po čerpacej skúške nenastúpila ani o mesiac). Záznam 

reprezentatívnych údajov z režimových pozorovaní je spracovaný v tabuľke č. 7.1.1-2. 

Reprezentatívne výsledky režimových pozorovaní HPV Tabuľka č. 7.1.1-2 

merný bod 

19.9.2015 25.9.2015 21.10.2015 

[m od OB] [m n.m.] 
[m od 

OB] 
[m n.m.] [m od OB] [m n.m.] 

TOM-1 10,74 371,34 9,75 372,33 9,55 372,53 

TOM-2 10,83 369,78 10,79 369,82 10,98 369,63 

TOM-3 2,72 378,28 2,72 378,28 2,57 378,43 

Vysvetlivky: HPV – hladina podzemnej vody, OB – odmerný bod (pažnica vrtu) 

Priebeh hladiny podzemnej vody v záujmovom území je formou izolínií znázornený 

v textovej prílohe č. 5. Z priebehu hydroizohýps podzemnej vody je zrejmý generálny smer 

prúdenia podzemnej vody od JJZ-SSV. Hydraulický sklon hladiny podzemnej vody medzi 

vrtmi TOM-3 (378,28 m n. m.) a TOM-2 (369,78 m n. m.), ktoré sú od seba vzdialené 345 m 

je 0,0246. 
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Základné parametre podzemných vôd 

Základné parametre podzemnej vody sa merali v čase odberov vzoriek podzemných vôd 

a počas hydrodynamických skúšok. Merané boli parametre pH, oxidačno-redukčný potenciál, 

merná elektrická vodivosť a teplota. V prípade oboch vrtov neboli zistené významné rozdiely 

fyzikálno-chemických parametrov počas čerpacej skúšky (viď tabuľku č. 7.1.1-3). Iba vo vrte 

TOM-1 došlo počas čerpacej skúšky k nárastu teploty, pravdepodobne vplyvom zahrievania 

sa čerpadla, nakoľko sa odčerpávali statické zásoby vody vo vrte (znižovalo sa aj čerpané 

množstvo – od 0,039 l/s do 0,017 l/s). Podzemná voda vykazovala v prípade vrtu TOM-3 

neutrálnu reakciu a strednú vodivosť, v prípade vrtu TOM-1 zásaditú reakciu a zvýšenú 

vodivosť.  

Reprezentatívne fyzikálno-chemické parametre Tabuľka č. 7.1.1-3 

Objekt 
teplota pH Vodivosť ORP 

[°C] [-] [µS/cm] [mV] 

TOM-1 (začiatok ČS – 19. 9. 2015) 12,6 9,25 1313 - 

TOM-1 (koniec ČS – 19. 9. 2015) 17,3 8,83 1072 - 

TOM-1 (19. 9. 2015) 16,7 8,81 872 -45,8 

TOM-1 (25. 9. 2015) 14,8 7,63 546 11,4 

TOM-1 (21. 10. 2015) 10,3 7,94 569 53,3 

TOM-2 (19. 9. 2015) 13,1 7,73 837 19 

TOM-2 (25. 9. 2015) 12,3 7,78 850 -49,4 

TOM-2 (21. 10. 2015 10,4 7,79 816 -16,8 

TOM-3 (začiatok ČS – 18. 9. 2015) 10,0 7,88 438 - 

TOM-3 (koniec ČS – 18. 9. 2015) 10,6 7,72 438 - 

TOM-3 (18. 9. 2015) 11,4 7,59 341 37,2 

TOM-3 (25. 9. 2015) 9,3 7,51 331 36,6 

TOM-3 (21. 10. 2015) 11,0 8,50 339 31,2 

7.1.2 Poznatky o charaktere a rozsahu znečistenia, ako aj o jeho šírení 

V prvom kroku geologickej úlohy boli vytypované škodliviny, ktoré svojimi 

charakteristikami predstavujú potenciálne environmentálne a zdravotné riziká. Druh 

sledovaných anorganických i organických kontaminujúcich látok vychádzal z genézy a typu 

objektu (odkalisko popolčeka), ktoré môžu vplývať na kvalitatívne vlastnosti jednotlivých 

zložiek životného prostredia, ako aj na výsledky predchádzajúcich prác realizovaných 

v oblasti prieskumu. Na predmetnej lokalite bola v horninovom prostredí, povrchovej 

a podzemnej vode stanovovaná široká škála parametrov. V horninovom prostredí boli 

sledované tieto parametri: kyanidy, ťažké kovy (As, Cd, Pb, Hg, Cu, Zn, Ba, Cr, Ni, V, Mo, 

Sb, Na, K, Ca, Mn, Fe, Ag, B), uhľovodíky C10–C40, NEL, PAU, BTEX, TOC, mikrobiálne 

osídlenie a rádioaktivita, vo vodných výluhoch zemín ďalej amoniakálne ióny, chloridy, 

sírany, celkový fosfor a dusík, sulfán a ekotoxicita, a vo vode ďalej CHSKCr a NO2-. 

V pôdnom vzduchu boli stanovené základné skládkové plyny a prchavé organické látky. 

A) Znečistenie horninového prostredia 

Znečistenie zemín pásma prevzdušnenia 

Prieskum zemín pásma prevzdušnenia bol realizovaný prostredníctvom prieskumných sond 

TOS-1 až TOS-9, mapovacích (prieskumných) vrtov TOP-1 až TOP-25 a hydrogeologických 

(monitorovacích) vrtov TOM-1 až TOM-3.  

Znečistenie zemín pásma prevzdušnenia sa zisťovalo senzorickým zhodnotením 87 vzoriek, 

a analyticky na 83 vzorkách z realizovaných 9 prieskumných sond, 25 prieskumných vrtov 
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a 3 hydrogeologických vrtov. Zo vzoriek zemín odobratých z pásma prevzdušnenia 

hydrogeologických vrtov TOM-1 až TOM-3 boli tiež pripravené vodné výluhy, ktoré boli 

chemicky analyzované. Zhodnotená bola aj kvalita pôdneho vzduchu 81 atmogeochemickými 

meraniami a analýzami 20 vzoriek pôdneho vzduchu odobratých z 20 prieskumných vrtov. 

Pokiaľ ide o biologickú kontaktnú zónu, znečistenie zemín reprezentovali organoleptické 

charakteristiky aj výsledky analýz vzoriek odobratých z prieskumných sond TOS-1 až TOS-9 

a ďalej z vrchných partií prieskumných vrtov označených TOP (z hĺbky 0,3 – 1,5 m). Ako 

referenčné objekty boli urobené sondy TOS-3 a TOS-9. 

Organoleptické zhodnotenie vzoriek zemín pásma prevzdušnenia je spracované v nasledujúcej 

tabuľke č. 7.1.2-1. V tabuľke sú uvedené všetky hodnotené vzorky zemín, hoci žiadna vzorka 

nevykázala vizuálnu kontamináciu ani zápach (s výnimkou mierne zatuchnutého zápachu vo 

vzorke TOP-9 z hĺ. 2-3 m), takže zeminy pásma prevzdušnenia boli z tohto pohľadu 

v pomerne dobrej kvalite. 

Organoleptické vyhodnotenie vzoriek zemín pásma prevzdušnenia Tabuľka č. 7.1.2-1 

Vrt 

Hĺbkové 

rozmedzie [m] 
Vizuálna 

kontaminácia 
Zápach 

 
Vrt 

Hĺbkové 

rozmedzie [m] 
Vizuálna 

kontaminácia 
Zápach  

od do 
 

od do 

TOS-1 0 1 nie bez zápachu 
 

TOP-13 2 3 nie bez zápachu 

TOS-2 0 1 nie bez zápachu 
 

TOP-14 0,3 1,5 nie bez zápachu 

TOS-3 0 1 nie bez zápachu 
 

TOP-14 2 3 nie bez zápachu 

TOS-4 0 1 nie bez zápachu 
 

TOP-14 3 5 nie bez zápachu 

TOS-5 0 1 nie bez zápachu 
 

TOP-15 0,3 1,5 nie bez zápachu 

TOS-6 0 1 nie bez zápachu 
 

TOP-15 2 3 nie bez zápachu 

TOS-7 0 1 nie bez zápachu 
 

TOP-15 5 8 nie bez zápachu 

TOS-8 0 1 nie bez zápachu 
 

TOP-15 10 15 nie bez zápachu 

TOS-9 0 1 nie bez zápachu 
 

TOP-16 0,3 1,5 nie bez zápachu 

TOP-1 0,3 1,5 nie bez zápachu 
 

TOP-16 2 3 nie bez zápachu 

TOP-1 2 3 nie bez zápachu 
 

TOP-16 3 5 nie bez zápachu 

TOP-2 0,3 1,5 nie bez zápachu 
 

TOP-17 0,3 1,5 nie bez zápachu 

TOP-2 3 5 nie bez zápachu 
 

TOP-17 2 3 nie bez zápachu 

TOP-2 8 10 nie bez zápachu 
 

TOP-17 3 5 nie bez zápachu 

TOP-3 0,3 1,5 nie bez zápachu 
 

TOP-18 0,3 1,5 nie bez zápachu 

TOP-3 2 3 nie bez zápachu 
 

TOP-18 3 5 nie bez zápachu 

TOP-3 3 5 nie bez zápachu 
 

TOP-18 8 10 nie bez zápachu 

TOP-4 0,3 1,5 nie bez zápachu 
 

TOP-19 0,3 1,5 nie bez zápachu 

TOP-4 2 3 nie bez zápachu 
 

TOP-19 2 3 nie bez zápachu 

TOP-5 0,3 1,5 nie bez zápachu 
 

TOP-19 5 8 nie bez zápachu 

TOP-5 2 3 nie bez zápachu 
 

TOP-19 10 15 nie bez zápachu 

TOP-5 3 5 nie bez zápachu 
 

TOP-20 0,3 1,5 nie bez zápachu 

TOP-6 0,3 1,5 nie bez zápachu 
 

TOP-20 3 5 nie bez zápachu 

TOP-6 2 3 nie bez zápachu 
 

TOP-20 8 10 nie bez zápachu 

TOP-6 5 8 nie bez zápachu 
 

TOP-21 0,3 1,5 nie bez zápachu 

TOP-6 10 15 nie bez zápachu 
 

TOP-21 2 3 nie bez zápachu 

TOP-7 0,3 1,5 nie bez zápachu 
 

TOP-21 3 5 nie bez zápachu 

TOP-7 2 3 nie bez zápachu 
 

TOP-22 0,3 1,5 nie bez zápachu 

TOP-8 0,3 1,5 nie bez zápachu 
 

TOP-22 2 3 nie bez zápachu 

TOP-8 2 3 nie bez zápachu 
 

TOP-23 0,3 1,5 nie bez zápachu 

TOP-8 3 5 nie bez zápachu 
 

TOP-23 2 3 nie bez zápachu 

TOP-9 0,3 1,5 nie bez zápachu 
 

TOP-24 0,3 1,5 nie bez zápachu 

TOP-9 2 3 nie 
mierno 

zatuchnutý  
TOP-24 2 3 nie bez zápachu 

TOP-10 0,3 1,5 nie bez zápachu 
 

TOP-24 3 5 nie bez zápachu 

TOP-10 2 3 nie bez zápachu 
 

TOP-25 0,3 1,5 nie bez zápachu 

TOP-10 3 5 nie bez zápachu 
 

TOP-25 2 3 nie bez zápachu 
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Vrt 

Hĺbkové 

rozmedzie [m] 
Vizuálna 

kontaminácia 
Zápach 

 
Vrt 

Hĺbkové 

rozmedzie [m] 
Vizuálna 

kontaminácia 
Zápach  

od do 
 

od do 

TOP-11 0,3 1,5 nie bez zápachu 
 

TOP-25 3 5 nie bez zápachu 

TOP-11 2 3 nie bez zápachu 
 

TOM-1 1 1,3 nie bez zápachu 

TOP-11 3 5 nie bez zápachu 
 

TOM-1 2 2,3 nie bez zápachu 

TOP-12 0,3 1,5 nie bez zápachu 
 

TOM-1 3 3,3 nie bez zápachu 

TOP-12 3 5 nie bez zápachu 
 

TOM-1 7 8 nie bez zápachu 

TOP-12 8 10 nie bez zápachu 
 

TOM-2 4 5 nie bez zápachu 

TOP-13 0,3 1,5 nie bez zápachu  
TOM-3 3 4 nie bez zápachu 

 
TOM-3 5,3 5,6 nie bez zápachu 

V zeminách pásma prevzdušnenia sa zisťovala prítomnosť najmä vybratých ťažkých kovov 

(Na, K, Ca, As, Cd, Pb, Hg, Cu, Zn, Mn, Fe, Ba, Cr, Ni, Ag, V, Mo, B a Sb), NEL 

a uhľovodíkov C10-C40 a TOC. Vo vzorkách odobratých zo zóny prevzdušnenia 

hydrogeologických vrtov ďalej koncentrácie kyanidov, PAU, BTEX, mikrobiologické 

oživenie, rádioaktivita a vo výluhoch koncentrácie amoniakálnych Iónov, chloridov, síranov, 

sulfána, celkového N a P a ekotoxicita. Výsledky všetkých analýz sú uvedené v nasledujúcich 

tabuľkách č.  7.1.2-2 až 7.1.2-10. 

Obsahy kovov v zeminách pásma prevzdušnenia Tabuľka č. 7.1.2-2 

Objekt 

Hĺbkový 

interval 
Dátum 

odberu 

As Cd Pb Hg Cu Zn Ba Cr Ni V Mo Sb 

m mg/kg suš. 

ID 
  

65 10 250 2,5 500 1500 900 450 180 340 50 25 

IT obyt 
  

70 20 300 10 600 2500 1000 500 250 450 100 40 

IT priem 
  

140 30 800 20 1500 5000 2800 1000 500 550 240 80 

TOS-1 0-1 18.9.2015 7,06 0,4 18,1 0,2 19,5 61,4 87,5 25 22,4 32,7 0,51 0,51 

TOS-2 0-1 18.9.2015 7,76 0,4 19,9 0,2 24,3 73,8 102 27,1 27 36,2 0,71 0,5 

TOS-3 0-1 18.9.2015 7,73 0,4 16,9 0,2 14,2 58,4 72,8 21,3 14,9 28,6 0,47 1,06 

TOS-4 0-1 18.9.2015 8,26 0,4 18 0,2 22,9 61 112 28,5 26,8 34,9 0,95 0,5 

TOS-5 0-1 18.9.2015 7,32 0,4 20,5 0,2 21,4 185 100 28,2 23 35 0,55 0,5 

TOS-6 0-1 18.9.2015 11,4 0,4 19,5 0,2 23,5 71 115 30,5 29,8 30,7 0,6 0,5 

TOS-7 0-1 18.9.2015 9,46 0,4 18,4 0,2 23,9 82 119 29,6 29,5 35,5 0,64 0,5 

TOS-8 0-1 18.9.2015 10,6 0,4 20,4 0,2 27,3 605 121 35,1 34 40,6 0,7 0,5 

TOS-9 0-1 18.9.2015 7,87 0,4 16,6 0,2 12,4 60,6 81,4 15,3 15,8 22 0,4 0,5 

TOP-1 0,3-1,5 18.9.2015 9,37 0,4 16 0,2 16,1 192 90,4 21,4 22 31,1 0,48 1,18 

TOP-1 2,0-3,0 18.9.2015 5,04 0,4 12,4 0,2 12,3 42,2 106 19,7 19,5 25,6 0,4 0,5 

TOP-2 0,3-1,5 18.9.2015 11,3 0,4 20,2 0,2 19,9 165 106 21,4 23,8 31,5 0,63 0,51 

TOP-2 3,0-5,0 18.9.2015 1,91 0,4 5,1 0,2 7,3 31,7 48,4 11,2 10,5 17,5 0,4 0,5 

TOP-2 8,0-10,0 18.9.2015 1,96 0,4 5,4 0,2 6,9 32,8 49,1 12,7 14,2 18,1 0,4 0,5 

TOP-3 0,3-1,0 18.9.2015 7,31 0,4 15,4 0,2 14,5 44,1 83,6 23,6 21,8 32,4 0,46 0,65 

TOP-3 2,0-3,0 18.9.2015 8,83 0,4 19,6 0,2 20,9 50,9 111 25,9 29,6 37,3 0,61 0,53 

TOP-3 3,0-5,0 18.9.2015 16,3 0,4 12,4 0,2 19,4 57,1 117 21,1 34 30,7 0,82 2,06 

TOP-4 0,3-1,5 18.9.2015 7,92 0,4 18,4 0,2 14,1 55,9 91 24,4 19,3 31,8 0,46 1,09 

TOP-4 2,0-3,0 18.9.2015 7,7 0,4 12 0,2 13,1 38,5 100 25,9 19,6 35 0,4 1,04 

TOP-5 0,3-1,5 17.9.2015 6,63 0,4 13,6 0,2 11,7 118 71,1 19,7 16,1 25,1 0,47 0,52 

TOP-5 2,0-3,0 17.9.2015 5,9 0,4 6,5 0,2 8,1 142 53,5 12,8 10,2 17,3 0,68 0,5 

TOP-5 3,0-5,0 17.9.2015 8,04 0,4 18,5 0,2 11 42,7 83,2 21,4 17,3 29,6 0,58 0,5 

TOP-6 0,3-1,5 17.9.2015 14,9 0,4 14,6 0,2 22,6 178 113 25,9 27,2 45 0,71 0,96 

TOP-6 2,0-3,0 17.9.2015 16,7 0,4 13,3 0,2 22,2 57,2 108 28,6 26,7 56 0,61 1,3 

TOP-6 5,0-8,0 17.9.2015 15,4 0,4 4,6 0,2 54,6 26,6 272 46,4 71 156 1,66 0,85 

TOP-6 10,0-15,0 17.9.2015 20,2 0,4 7,8 0,2 57,8 41 263 51,2 54,4 175 1,49 1,01 

TOP-7 0,3-1,5 17.9.2015 53,2 0,4 17,7 0,2 52,3 70,4 285 55,1 55,8 183 1,21 1,74 

TOP-7 2,0-3,0 17.9.2015 39,3 0,4 12,4 0,2 43,4 54,3 233 40,9 42,8 156 1,16 1,49 
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Objekt 

Hĺbkový 

interval 
Dátum 

odberu 

As Cd Pb Hg Cu Zn Ba Cr Ni V Mo Sb 

m mg/kg suš. 

ID 
  

65 10 250 2,5 500 1500 900 450 180 340 50 25 

IT obyt 
  

70 20 300 10 600 2500 1000 500 250 450 100 40 

IT priem 
  

140 30 800 20 1500 5000 2800 1000 500 550 240 80 

TOP-8 0,3-1,5 16.9.2015 38,3 0,4 11,8 0,2 39 76,9 195 41 40,8 143 1,18 0,97 

TOP-8 2,0-3,0 16.9.2015 38 0,4 11 0,2 42,6 49,5 236 42,2 41,9 163 1,31 1 

TOP-8 3,0-5,0 16.9.2015 23,4 0,4 10 0,2 30,5 41,1 177 34 33,6 118 1,06 1,25 

TOP-9 0,3-1,5 16.9.2015 11,1 0,4 15,9 0,2 16 45 99,6 19,8 20,1 29,8 0,42 0,5 

TOP-9 2,0-3,0 16.9.2015 6 0,4 13 0,2 9,7 38,7 66,5 21 15,8 27,3 0,4 0,87 

TOP-10 0,3-1,5 16.9.2015 8,34 0,4 19,7 0,2 11,9 45,9 76,4 24 17,3 33,4 0,5 1,54 

TOP-10 2,0-3,0 16.9.2015 8,2 0,4 17,6 0,2 14,2 46,1 141 30,9 26,9 40,8 0,4 0,75 

TOP-10 3,0-5,0 16.9.2015 7,35 0,4 10,8 0,2 16,2 42,3 104 25,8 21,2 36,6 0,46 1,42 

TOP-11 0,3-1,5 17.9.2015 20,4 0,4 5,6 0,2 39,9 603 187 37,8 48,6 135 1,19 0,5 

TOP-11 2,0-3,0 17.9.2015 49,7 0,4 10,6 0,21 40,9 240 225 39,7 45,5 140 1,37 0,76 

TOP-11 3,0-5,0 17.9.2015 93,4 0,4 18,5 0,21 47,7 113 248 46,8 49,4 171 1,49 2,04 

TOP-12 0,3-1,5 17.9.2015 17,4 0,4 7 0,21 40,3 35,8 197 36,6 54,6 112 1,48 0,52 

TOP-12 3,0-5,0 17.9.2015 37,4 0,4 7,4 0,2 44,5 37,8 225 41,4 46,8 139 1,64 0,5 

TOP-12 8,0-10,0 17.9.2015 8,28 0,4 12,8 0,21 15,1 46,3 83,3 26,7 24 34 0,69 0,52 

TOP-13 0,3-1,5 17.9.2015 80,2 0,4 13,8 0,2 35,4 51,1 173 37,6 40 125 1,03 1,77 

TOP-13 2,0-3,0 17.9.2015 61,3 0,4 10,8 0,2 40,1 51 204 42,5 47,4 162 1,35 1,66 

TOP-14 0,3-1,5 17.9.2015 23 0,4 5,5 0,2 32,9 35,5 155 31,7 50,7 83,3 1,17 1,21 

TOP-14 2,0-3,0 17.9.2015 39,6 0,4 8,6 0,2 41,8 47,6 200 39,5 44,3 127 1,19 1,25 

TOP-14 3,0-5,0 17.9.2015 27,5 0,4 4,9 0,2 35,7 32,9 200 34,4 42,4 113 1,02 0,78 

TOP-15 0,3-1,5 16.9.2015 47,9 0,4 8,4 0,2 39,1 58,1 197 40,1 47,1 134 1,18 0,5 

TOP-15 2,0-3,0 16.9.2015 53,6 0,4 11 0,2 42,7 69 251 43,5 49,7 160 1,39 0,88 

TOP-15 5,0-8,0 16.9.2015 43,4 0,4 11,2 0,2 50,3 59,4 253 47,1 49,6 162 1,46 1,46 

TOP-15 10,0-15,0 16.9.2015 8,33 0,4 10 0,2 9,4 31,1 87,3 15,6 15,2 27,3 0,4 0,83 

TOP-16 0,3-1,5 16.9.2015 22,3 0,4 6,8 0,21 35,9 35,6 208 39,2 39,9 138 1,16 0,52 

TOP-16 2,0-3,0 16.9.2015 29,9 0,4 7,2 0,2 38,4 33 221 38,3 42,7 164 1,4 0,94 

TOP-16 3,0-5,0 16.9.2015 56,9 0,4 8,4 0,2 46,1 38,7 235 43,7 44,5 157 1,36 1,63 

TOP-17 0,3-1,5 16.9.2015 34,6 0,4 6,9 0,2 41,6 58,1 224 42 47,3 157 1,3 1,08 

TOP-17 2,0-3,0 16.9.2015 39,9 0,4 10,7 0,2 50,3 56,7 248 49,1 52,3 183 1,43 1,41 

TOP-17 3,0-5,0 16.9.2015 33,2 0,4 7,8 0,2 46,9 41,6 234 44,1 47 164 1,48 0,86 

TOP-18 0,3-1,5 16.9.2015 7,63 0,4 13,2 0,2 15,4 43,6 121 30,7 22,2 37,7 1,13 0,5 

TOP-18 3,0-5,0 16.9.2015 54,1 0,4 18,8 0,2 70,3 79 312 55,9 64,8 230 1,4 0,5 

TOP-18 8,0-10,0 16.9.2015 25,8 0,4 8,4 0,2 41,8 346 201 39,5 50,1 98 1,1 0,51 

TOP-19 0,3-1,5 16.9.2015 43,3 0,4 10,1 0,2 44,1 164 228 40 45,3 149 1,13 1,47 

TOP-19 2,0-3,0 16.9.2015 17,8 0,4 6 0,2 43,7 54 220 38,2 46,4 115 1,11 0,68 

TOP-19 5,0-8,0 16.9.2015 22,4 0,4 6,1 0,21 54,8 34,7 286 52,4 58,6 191 1,74 0,52 

TOP-19 10,0-15,0 16.9.2015 25,7 0,4 12,7 0,2 62,6 56,2 319 59,1 76,7 241 2,37 1,92 

TOP-20 0,3-1,5 17.9.2015 43,5 0,4 7,9 0,2 43,8 51,8 210 38,8 48,1 155 1,43 0,5 

TOP-20 3,0-5,0 17.9.2015 57 0,4 13,9 0,2 53,9 54,4 264 53,2 51,3 190 1,42 0,5 

TOP-20 8,0-10,0 17.9.2015 22,5 0,4 10,2 0,2 62,1 46,4 247 54,4 55,8 189 1,6 1,27 

TOP-21 0,3-1,5 17.9.2015 30,8 0,4 9,1 0,2 40,9 35,9 224 43 50,7 184 1,6 0,5 

TOP-21 2,0-3,0 17.9.2015 77 0,4 14 0,2 30,4 68,3 158 34,3 37,3 116 1,05 2,37 

TOP-21 3,0-5,0 17.9.2015 11,7 0,4 8,2 0,2 11,4 58 81,8 12,8 14 36,2 0,65 1,07 

TOP-22 0,3-1,5 17.9.2015 10,2 0,4 12,3 0,2 16,8 47,8 146 37,3 26,2 45,6 0,47 0,72 

TOP-22 2,0-3,0 17.9.2015 6,16 0,4 11,5 0,2 11,9 34,2 94,4 21,6 17 30 0,4 0,88 

TOP-23 0,3-1,5 18.9.2015 8,63 0,4 15,7 0,2 15,2 43,2 101 25,9 19,2 33,8 0,46 0,66 

TOP-23 2,0-3,0 18.9.2015 7,79 0,4 17,9 0,2 22,2 50,5 78,2 24,6 28,6 36,5 0,5 1,43 

TOP-24 0,3-1,5 18.9.2015 15,1 0,4 7,8 0,2 48,4 83,2 234 49,4 53,4 172 1,6 1,25 

TOP-24 2,0-3,0 18.9.2015 18,6 0,4 6,2 0,2 59,7 47,5 284 66,4 73,4 225 1,85 1,01 

TOP-24 3,0-5,0 18.9.2015 15,3 0,4 5,8 0,2 48,2 37,7 274 44,4 52,2 146 1,33 0,5 

TOP-25 0,3-1,5 17.9.2015 29,1 0,4 8,4 0,2 39,4 65 190 38,9 51 123 1,15 1,03 

TOP-25 2,0-3,0 17.9.2015 53,7 0,4 15,2 0,2 48,6 65,3 255 45,9 49,5 172 1,51 1,65 

TOP-25 3,0-5,0 17.9.2015 108 0,4 17,9 0,21 50,7 89,2 265 47,3 48,8 185 1,38 2,21 
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Objekt 

Hĺbkový 

interval 
Dátum 

odberu 

As Cd Pb Hg Cu Zn Ba Cr Ni V Mo Sb 

m mg/kg suš. 

ID 
  

65 10 250 2,5 500 1500 900 450 180 340 50 25 

IT obyt 
  

70 20 300 10 600 2500 1000 500 250 450 100 40 

IT priem 
  

140 30 800 20 1500 5000 2800 1000 500 550 240 80 

TOM-1 7,0-8,0 14.9.2015 10,4 0,4 10,5 0,21 21,4 65 73,6 9,43 13,5 26,4 0,41 0,72 

TOM-2 4,0-5,0 16.9.2015 15,7 0,4 6,1 0,2 47,9 34,8 227 42,4 48 140 1,18 1,59 

TOM-3 3,0-4,0 15.9.2015 21,8 0,4 10,8 0,2 31,2 57,7 152 31,7 39,8 71,8 0,84 0,5 

Vysvetlivky:  hodnoty písané kurzívou značia koncentráciu pod medzou detekcie analytickej metódy  

Koncentrácie NEL, uhľovodíkov C10-C40 a TOC v zeminách pásma prevzdušnenia  

 Tabuľka č. 7.1.2-3 

Objekt 

Hĺbkový 

interval 
Dátum 

odberu 

NEL C10-C40 TOC 
 Objekt 

Hĺbkový 

interval 
Dátum 

odberu 

NEL C10-C40 TOC 

m mg/kg suš. 
 

m mg/kg suš. 

ID 
  

400 200 
  

ID 
  

400 200 
 

IT obyt 
  

500 250 
  

IT obyt 
  

500 250 
 

IT priem 
  

1000 500 
  

IT priem 
  

1000 500 
 

TOS-3 0-1 18.9.2015 28 50 13 200 
 

TOP-14 2,0-3,0 17.9.2015 99 50 20 800 

TOS-9 0-1 18.9.2015 20 50 17 600 
 

TOP-14 3,0-5,0 17.9.2015 20 50 31 000 

TOP-1 0,3-1,5 18.9.2015 36 50 7 520 
 

TOP-15 0,3-1,5 16.9.2015 29 50 20 200 

TOP-1 2,0-3,0 18.9.2015 23 50 19 900 
 

TOP-15 2,0-3,0 16.9.2015 20 50 12 100 

TOP-3 0,3-1,0 18.9.2015 20 50 5 270 
 

TOP-15 5,0-8,0 16.9.2015 20 50 31 600 

TOP-3 2,0-3,0 18.9.2015 20 50 1 510 
 

TOP-15 10,0-15,0 16.9.2015 20 50 5 490 

TOP-3 3,0-5,0 18.9.2015 20 50 1 000 
 

TOP-16 0,3-1,5 16.9.2015 20 50 19 000 

TOP-4 0,3-1,5 18.9.2015 20 50 10 500 
 

TOP-16 2,0-3,0 16.9.2015 20 50 9 360 

TOP-4 2,0-3,0 18.9.2015 20 50 3 330 
 

TOP-16 3,0-5,0 16.9.2015 20 50 14 600 

TOP-5 0,3-1,5 17.9.2015 24 50 6 380 
 

TOP-17 0,3-1,5 16.9.2015 47 50 31 200 

TOP-5 2,0-3,0 17.9.2015 29 50 2 700 
 

TOP-17 2,0-3,0 16.9.2015 20 50 37 500 

TOP-5 3,0-5,0 17.9.2015 20 50 34 000 
 

TOP-17 3,0-5,0 16.9.2015 45 50 17 200 

TOP-6 0,3-1,5 17.9.2015 20 50 26 100 
 

TOP-19 0,3-1,5 16.9.2015 36 50 18 400 

TOP-6 2,0-3,0 17.9.2015 20 50 67 700 
 

TOP-19 2,0-3,0 16.9.2015 31 50 33 600 

TOP-6 5,0-8,0 17.9.2015 20 50 34 300 
 

TOP-19 5,0-8,0 16.9.2015 20 50 30 400 

TOP-6 10,0-15,0 17.9.2015 51 50 3 720 
 

TOP-19 10,0-15,0 16.9.2015 20 50 9 990 

TOP-7 0,3-1,5 17.9.2015 66 126 22 000 
 

TOP-21 0,3-1,5 17.9.2015 31 50 17 200 

TOP-7 2,0-3,0 17.9.2015 20 50 17 600 
 

TOP-21 2,0-3,0 17.9.2015 20 50 8 430 

TOP-8 0,3-1,5 16.9.2015 41 50 16 600 
 

TOP-21 3,0-5,0 17.9.2015 20 50 4 150 

TOP-8 2,0-3,0 16.9.2015 46 62 17 300 
 

TOP-22 0,3-1,5 17.9.2015 20 50 2 370 

TOP-8 3,0-5,0 16.9.2015 36 50 17 400 
 

TOP-22 2,0-3,0 17.9.2015 20 50 1 740 

TOP-9 0,3-1,5 16.9.2015 38 50 6 750 
 

TOP-23 0,3-1,5 18.9.2015 26 50 4 560 

TOP-9 2,0-3,0 16.9.2015 20 50 2 600 
 

TOP-23 2,0-3,0 18.9.2015 20 50 1 750 

TOP-10 0,3-1,5 16.9.2015 20 50 4 140 
 

TOP-24 0,3-1,5 18.9.2015 20 50 14 800 

TOP-10 2,0-3,0 16.9.2015 20 50 2 080 
 

TOP-24 2,0-3,0 18.9.2015 20 50 24 400 

TOP-10 3,0-5,0 16.9.2015 20 50 1 320 
 

TOP-24 3,0-5,0 18.9.2015 94 93 37 600 

TOP-11 0,3-1,5 17.9.2015 24 50 17 500 
 

TOP-25 0,3-1,5 17.9.2015 45 50 14 900 

TOP-11 2,0-3,0 17.9.2015 20 50 27 600 
 

TOP-25 2,0-3,0 17.9.2015 20 50 10 600 

TOP-11 3,0-5,0 17.9.2015 42 50 21 100 
 

TOP-25 3,0-5,0 17.9.2015 20 50 12 100 

TOP-13 0,3-1,5 17.9.2015 44 50 18 100 
 

TOM-1 7,0-8,0 14.9.2015 20 50 1 000 

TOP-13 2,0-3,0 17.9.2015 20 50 13 800 
 

TOM-2 4,0-5,0 16.9.2015 20 50 26 200 

TOP-14 0,3-1,5 17.9.2015 20 50 29 800 
 

TOM-3 3,0-4,0 15.9.2015 20 50 8 640 

Vysvetlivky:  hodnoty písané kurzívou značia koncentráciu pod medzou detekcie analytickej metódy  
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Obsahy kyanidov, PAU a BTEX v zeminách pásma prevzdušnenia Tabuľka č. 7.1.2-4 

Objekt 

Hĺbkový 

interval 
Dátum 

odberu 

PAU 

(suma 16) 
benzen toluen ethylbenzen xyleny 

Kyanidy 

ceľk 

Kyanidy 

uvoľ 

m mg/kg suš. 

ID 
  

190 0,5 50 25 25 15 8 

IT obyt 
  

280 0,8 100 50 30 20 10 

IT priem 
  

640 5 150 75 75 75 30 

TOM-1 7,0-8,0 14.9.2015 0,3 0,01 0,01 0,01 0,02 0,2 0,2 

TOM-2 4,0-5,0 16.9.2015 0,3 0,01 0,01 0,01 0,02 0,45 0,2 

TOM-3 3,0-4,0 15.9.2015 0,3 0,01 0,01 0,01 0,02 0,35 0,2 

Vysvetlivky:  hodnoty písané kurzívou značia koncentráciu pod medzou detekcie analytickej metódy 

Koncentrácie ostatných látok v zeminách pásma prevzdušnenia Tabuľka č. 7.1.2-5 

Objekt 
Hĺbkový interval Dátum 

odberu 

Mn Fe Ag Na K Ca B 

m mg/kg suš. 

TOS-1 0-1 18.9.2015 705 24 200 0,5 54 1 980 2 960 2,7 

TOS-2 0-1 18.9.2015 826 26 100 0,5 70 2 430 6 480 4 

TOS-3 0-1 18.9.2015 578 19 200 0,5 67 1 580 1 960 3 

TOS-4 0-1 18.9.2015 903 25 100 0,5 65 2 080 4 180 3,4 

TOS-5 0-1 18.9.2015 738 24 200 0,5 68 2 480 3 450 4,5 

TOS-6 0-1 18.9.2015 744 29 500 0,5 67 2 500 4 160 4,8 

TOS-7 0-1 18.9.2015 647 25 800 0,5 65 2 640 4 010 5,1 

TOS-8 0-1 18.9.2015 852 31 200 0,5 73 2 810 4 150 5,4 

TOS-9 0-1 18.9.2015 529 17 100 0,5 48 1 010 2 630 2,5 

TOP-1 0,3-1,5 18.9.2015 614 23 700 0,5 117 1 670 10 600 3,4 

TOP-1 2,0-3,0 18.9.2015 224 15 700 0,5 109 1 050 2 990 3,2 

TOP-2 0,3-1,5 18.9.2015 572 26 200 0,5 104 2 130 13 000 3,5 

TOP-2 3,0-5,0 18.9.2015 436 16 600 0,5 232 1 690 103 000 4,2 

TOP-2 8,0-10,0 18.9.2015 219 15 300 0,5 246 2 020 95 600 4,6 

TOP-3 0,3-1,0 18.9.2015 722 24 100 0,5 59 1 570 1 080 2,5 

TOP-3 2,0-3,0 18.9.2015 825 28 800 0,5 73 2 070 1 740 3,3 

TOP-3 3,0-5,0 18.9.2015 805 28 700 0,5 94 1 900 1 700 2,6 

TOP-4 0,3-1,5 18.9.2015 866 22 500 0,5 72 1 440 4 190 2,7 

TOP-4 2,0-3,0 18.9.2015 326 23 100 0,5 67 1 380 1 750 1,7 

TOP-5 0,3-1,5 17.9.2015 551 19 200 0,5 95 1 360 11 600 2,2 

TOP-5 2,0-3,0 17.9.2015 416 15 500 0,5 190 1 750 64 400 2,3 

TOP-5 3,0-5,0 17.9.2015 1 080 22 100 0,5 87 1 080 2 080 1,3 

TOP-6 0,3-1,5 17.9.2015 694 25 800 0,5 239 2 150 27 200 10,8 

TOP-6 2,0-3,0 17.9.2015 509 23 700 0,5 258 1 700 6 870 16,4 

TOP-6 5,0-8,0 17.9.2015 465 45 800 0,5 1 730 4 090 18 000 104 

TOP-6 10,0-15,0 17.9.2015 396 38 700 0,5 1 800 4 140 20 500 108 

TOP-7 0,3-1,5 17.9.2015 289 33 900 0,5 1 210 3 520 17 300 76,4 

TOP-7 2,0-3,0 17.9.2015 218 26 900 0,5 872 4 180 10 300 74,7 

TOP-8 0,3-1,5 16.9.2015 302 26 600 0,5 750 3 100 16 800 55,8 

TOP-8 2,0-3,0 16.9.2015 230 27 100 0,5 990 4 210 13 800 82,3 

TOP-8 3,0-5,0 16.9.2015 304 22 700 0,5 730 3 160 8 000 54,8 

TOP-9 0,3-1,5 16.9.2015 955 23 500 0,5 109 1 990 28 400 5,2 

TOP-9 2,0-3,0 16.9.2015 417 20 000 0,5 69 1 270 1 070 3,2 

TOP-10 0,3-1,5 16.9.2015 648 25 000 0,5 64 1 420 1 240 3 

TOP-10 2,0-3,0 16.9.2015 746 27 900 0,5 82 1 400 1 640 1,6 

TOP-10 3,0-5,0 16.9.2015 344 24 300 0,5 110 1 490 1 800 3 

TOP-11 0,3-1,5 17.9.2015 390 33 500 0,5 953 2 700 12 400 61,4 

TOP-11 2,0-3,0 17.9.2015 285 29 200 0,5 1 060 3 860 11 500 83,4 

TOP-11 3,0-5,0 17.9.2015 304 30 700 0,5 1 220 4 470 17 600 87 

TOP-12 0,3-1,5 17.9.2015 655 58 100 0,5 850 4 070 9 540 54,9 

TOP-12 3,0-5,0 17.9.2015 312 35 100 0,5 1 050 4 470 10 600 70,5 



Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže 

ZA (1840) / ŽILINA – TRNOVÉ – ODKALISKO POPOLČEKA Záverečná správa, október 2015 

Objednávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR 52 Zhotoviteľ: Skupina dodaváteľov GHM Group 

 

Objekt 
Hĺbkový interval Dátum 

odberu 

Mn Fe Ag Na K Ca B 

m mg/kg suš. 

TOP-12 8,0-10,0 17.9.2015 244 27 300 0,5 92 1 900 2 640 3,4 

TOP-13 0,3-1,5 17.9.2015 314 27 900 0,5 815 3 080 11 500 56,7 

TOP-13 2,0-3,0 17.9.2015 334 28 600 0,5 1 070 3 220 14 300 91,1 

TOP-14 0,3-1,5 17.9.2015 610 64 000 0,5 692 3 340 7 500 42,8 

TOP-14 2,0-3,0 17.9.2015 306 32 700 0,5 892 3 110 34 000 56,3 

TOP-14 3,0-5,0 17.9.2015 308 36 000 0,5 774 3 040 7 990 58 

TOP-15 0,3-1,5 16.9.2015 311 32 300 0,5 1 020 3 370 14 400 80,3 

TOP-15 2,0-3,0 16.9.2015 279 31 000 0,5 1 020 3 730 16 100 85,7 

TOP-15 5,0-8,0 16.9.2015 291 30 400 0,5 1 340 4 300 15 200 92 

TOP-15 10,0-15,0 16.9.2015 469 21 700 0,5 126 726 2 460 10,1 

TOP-16 0,3-1,5 16.9.2015 333 27 000 0,5 972 3 200 11 600 72 

TOP-16 2,0-3,0 16.9.2015 314 27 400 0,5 1 130 3 030 13 300 95,1 

TOP-16 3,0-5,0 16.9.2015 253 27 800 0,5 1 260 3 900 15 600 89,2 

TOP-17 0,3-1,5 16.9.2015 288 32 600 0,5 1 010 3 260 11 700 79,5 

TOP-17 2,0-3,0 16.9.2015 242 31 400 0,5 1 270 3 800 13 600 88,1 

TOP-17 3,0-5,0 16.9.2015 267 29 400 0,5 1 200 3 880 12 800 96,3 

TOP-18 0,3-1,5 16.9.2015 534 26 600 0,5 104 2 010 2 450 4,7 

TOP-18 3,0-5,0 16.9.2015 241 37 200 0,5 1 300 4 850 12 100 77,8 

TOP-18 8,0-10,0 16.9.2015 639 56 800 0,5 859 4 460 10 100 47,2 

TOP-19 0,3-1,5 16.9.2015 252 26 500 0,5 948 3 240 10 900 72,7 

TOP-19 2,0-3,0 16.9.2015 522 46 100 0,5 944 4 020 8 810 64,3 

TOP-19 5,0-8,0 16.9.2015 382 39 400 0,5 1 730 3 520 19 500 124 

TOP-19 10,0-15,0 16.9.2015 567 52 400 0,5 2 270 4 060 33 700 255 

TOP-20 0,3-1,5 17.9.2015 346 28 400 0,5 846 2 390 11 000 67,7 

TOP-20 3,0-5,0 17.9.2015 260 32 500 0,5 1 440 5 050 14 700 102 

TOP-20 8,0-10,0 17.9.2015 383 37 400 0,5 1 840 4 450 26 100 136 

TOP-21 0,3-1,5 17.9.2015 376 37 400 0,5 1 200 3 580 13 100 106 

TOP-21 2,0-3,0 17.9.2015 407 27 100 0,5 645 2 430 9 970 49,8 

TOP-21 3,0-5,0 17.9.2015 442 23 000 0,5 164 1 580 4 020 12,9 

TOP-22 0,3-1,5 17.9.2015 480 30 500 0,5 109 1 730 1 850 5,8 

TOP-22 2,0-3,0 17.9.2015 405 19 700 0,5 75 984 1 250 3,4 

TOP-23 0,3-1,5 18.9.2015 594 26 100 0,5 104 1 790 17 400 5,6 

TOP-23 2,0-3,0 18.9.2015 888 28 100 0,5 77 2 020 4 830 5,6 

TOP-24 0,3-1,5 18.9.2015 488 41 000 0,5 1 350 3 250 42 500 88,9 

TOP-24 2,0-3,0 18.9.2015 610 58 200 0,5 1 850 3 260 28 000 132 

TOP-24 3,0-5,0 18.9.2015 539 45 100 0,5 1 290 3 740 14 200 89,4 

TOP-25 0,3-1,5 17.9.2015 441 42 500 0,5 807 3 440 11 100 63,7 

TOP-25 2,0-3,0 17.9.2015 358 33 700 0,5 1 270 4 250 15 400 108 

TOP-25 3,0-5,0 17.9.2015 233 30 100 0,5 1 170 4 680 12 400 93,4 

TOM-1 7,0-8,0 14.9.2015 985 25 600 0,5 138 1 700 5 210 9,9 

TOM-2 4,0-5,0 16.9.2015 354 37 500 0,5 1 180 4 460 10 500 73 

TOM-3 3,0-4,0 15.9.2015 635 42 100 0,5 536 2 440 12 200 23,4 

Vysvetlivky:  hodnoty písané kurzívou značia koncentráciu pod medzou detekcie analytickej metódy  

Obsahy kovov vo výluhoch zemín pásma prevzdušnenia Tabuľka č. 7.1.2-6 

Objekt 

Hĺbkový 

interval 
Dátum 

odberu 

As Cd Pb Hg Cu Zn Ba Cr Ni V Mo B Sb 

m mg/l 

ID 
  

0,05 0,005 0,1 0,002 1,0 1,5 1,0 0,15 0,1 0,15 0,18 0,5 0,025 

IT 
  

0,1 0,02 0,2 0,005 2,0 5,0 2,0 0,3 0,2 0,3 0,35 5,0 0,05 

TOM-1 14.9.2015 7,0-8,0 0,005 0,0004 0,005 0,01 0,0011 0,0141 0,0713 0,001 0,002 0,001 0,002 0,014 0,01 

TOM-2 16.9.2015 4,0-5,0 0,005 0,0004 0,005 0,01 0,001 0,0297 0,0954 0,0029 0,002 0,0686 0,0048 0,088 0,01 

TOM-3 15.9.2015 3,0-4,0 0,005 0,0004 0,005 0,01 0,0021 0,0245 0,121 0,001 0,002 0,001 0,002 0,031 0,01 

Vysvetlivky:  hodnoty písané kurzívou značia koncentráciu pod medzou detekcie analytickej metódy 
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Koncentrácie ostatných látok vo výluhoch zemín pásma prevzdušnenia Tabuľka č. 7.1.2-7 

Objekt 

Hĺbkový 
interval 

Dátum 

odberu 

NH4
+ Cl- Na K Ca Mn Fe SO4

2- sulfan 
P 

celkový 
N 

celkový 
Ag 

m mg/l 

ID 
  

1,2 150 
          

IT 
  

2,4 250 
          

TOM-1 14.9.2015 7,0-8,0 0,081 1 2,53 0,745 9,48 0,0162 0,451 5 0,2 0,284 0,65 0,001 

TOM-2 16.9.2015 4,0-5,0 0,05 1 1,69 2,01 18,8 0,00126 0,0044 6,27 0,2 0,016 0,56 0,001 

TOM-3 15.9.2015 3,0-4,0 0,05 3 4,56 0,522 24,3 0,11 0,314 9,17 0,2 0,047 1,52 0,001 

Vysvetlivky:  hodnoty písané kurzívou značia koncentráciu pod medzou detekcie analytickej metódy 

Mikrobiálne oživenie zemín pásma prevzdušnenia Tabuľka č. 7.1.2-8 

Objekt 

Hĺbkový 

interval 
Dátum 

odberu 

aerobné heterotrofné 

baktérie 

baktérie oxidujúce ropné 

uhľovodíky 

Clostridium 

perfringens 

m KTJ/g KTJ/g KTJ/g 

TOM-1 7,0-8,0 14.9.2015 4 800 000 2 600 000 10 

TOM-2 4,0-5,0 16.9.2015 14 000 000 2 400 000 10 

TOM-3 3,0-4,0 15.9.2015 4 900 000 4 300 000 10 

Vysvetlivky:  hodnoty písané kurzívou značia koncentráciu pod medzou detekcie analytickej metódy 

Rádioaktivita zemín pásma prevzdušnenia Tabuľka č. 7.1.2-9 

Objekt 
Hĺbkový interval 

Dátum odberu 

celková objemová 

aktivita alfa 

celková objemová 

aktivita beta 

m Bq/kg suš. Bq/kg suš. 

TOM-1 7,0-8,0 14.9.2015 820 990 

TOM-2 4,0-5,0 16.9.2015 1030 820 

TOM-3 3,0-4,0 15.9.2015 800 730 

Ekotoxicita zemín pásma prevzdušnenia Tabuľka č. 7.1.2-10 

Objekt 

Hĺbkový 

interval 
Dátum 

odberu 

 Daphnia 

magna - 

imobilizácia 

Scenedesmus 

(Desmodesmus) 

subspicatus - 

inhibice 

Poecilia 

reticulata 

- 

mortalita 

Sinapis 

alba - 

inhibice 

Sinapis 

alba - 

stimulácia 

Desmodesmus 

subspicatus - 

stimulácia 

m % % % % % % 

TOM-1 7,0-8,0 14.9.2015 0 - 0 15,8 - 1,8 

TOM-2 4,0-5,0 16.9.2015 0 3,8 0 - 8,5 - 

TOM-3 3,0-4,0 15.9.2015 0 11,7 0 0,9 - - 

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, vo 

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. 

Koncentrácie ostatných sledovaných kovov, ako aj organických látok boli pomerne nízke. 

Obsahy Cd, Hg a Ag boli pod medzami detekcií analytických metód, obsahy uhľovodíkov 

C10-C40 boli takmer vždy pod detekčnými limity analytických metód, a koncentrácie PAU 

a BTEX v zóne prevzdušnenia hydrogeologických vrtov boli vždy pod medzou detekcie. 

Obsahy celkových kyanidov, ktoré boli sledované iba vo vzorkách zemín zo zóny 

prevzdušnenia hydrogeologických vrtov, boli vo vrtoch TOM-2 a TOM-3 merateľné, i keď vo 

veľmi nízkych koncentráciach. 

Z výsledkov uvedených v tabuľke č. 7.1.2-3 je vidno, že referenčné koncentrácie TOC boli 

okolo 15 000 mg/kg suš., zatiaľ čo v popolčeku sa pohybovali v rozmedziu od 1 000 do 
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67 700 mg/kg suš., čo je pomerne prirodzené pre materiály vznikajúce tepelnými premenami 

organickej hmoty tak ako v prípade na lokalite skládkovaných odpadov z teplárni.  

Nízke koncentrácie sledovaných látok boli zistené aj vo vodných výluhoch vzoriek zemín 

z pásma prevzdušnenia horninového prostredia hydrogeologických vrtov, a v žiadnej 

parametre nebola prekročená hodnota kritéria ID lebo IT. 

Zeminy z pásma prevzdušnenia horninového prostredia hydrogeologických vrtov vykázali 

vyššie mikrobiologické oživenie aeróbnymi heterotrofnými baktériami iba v prípade vrtu 

TOM-2 (14 × 106 KTJ/g) a pomerne nízku ekotoxicitu. 

Čo sa týka výsledkov meranie rádioaktivity (celkovej objemovej aktivity 222Rn) vo vzorkách 

zemín zo zóny prevzdušnenia hydrogeologických vrtov uvedených v tabuľke č. 7.1.2-9, 

celkové objemové aktivity alfa i beta boli vo vrtoch TOM-1 až TOM-3 oproti detekčnému 

limitu analytickej metódy pomerne vysoké, v prípade vzorky z vrtu TOM-2 dokonca 

1 030 Bq/kg suš. S ohľadom na to, že Smernica MŽP SR č.1/2015-7 neudáva hodnoty kritérií 

pre tieto parametri v zeminách, a ani v Pokyne Ministerstva pre správu a privatizáciu 

národného majetku Slovenskej republiky a MŽP SR č. 1617/97 nie sú pre 222Rn stanovené 

normatívy, nie je možné zistené hodnoty vyhodnotiť ako absolútne, hoci v porovnaní s inými 

odkaliskami popolčeka, kde sú aktivity 222Rn okolo medze detekcie (500 Bq/kg suš), sa tu 

jedná o relatívne vyššie hodnoty. 

Plošné rozšírenie vybraných znečisťujúcich látok je spracované formou máp znečistenia, 

ktoré tvoria grafickú prílohu č. 6 a 7.  

Kvalita pôdneho vzduchu v pásmu prevzdušnenia horninového prostredia bola sledovaná 

prostredníctvom poľných atmogeochemických meraní vykonávaných v priebehu vrtných prác 

na lokalite, pri ktorých boli sledované obsahy celkových uhľovodíkov vrátane metánu (TP), 

prchavých látok s kalibráciou meraní na dekan, a ďalej orientačné koncentrácie vybratých 

skládkových plynov metánu a CO2. Výsledky atmogenochemických meraní sú zhrnuté 

v tabuľke č. 7.1.2-11, vo ktorej je uvedený takisto percentuálny obsah kyslíka v pôdnom 

vzduchu zóny prevzdušnenia. Z vybraných prieskumných vrtov boli následne bezprostredne 

po dokončeniu vrtných prác odobraté vzorky pôdneho vzduchu na sorpčné trubičky, ktoré 

boli podrobené analýzam konkrétnych prchavých organických látok (VOC), najmä 

monoaromatických uhľovodíkov, chlórovaných alifatických uhľovodíkov a NEL. Výsledky 

týchto analýz sú sprehľadnené v tabuľke č. 7.1.2-12. 

Výsledky atmogeochemických meraní Tabuľka č. 7.1.2-11 

Označenie 

vrtu 

Hĺbka 

meranie 

Koncentrácia 

dekánu 

Koncentrácia 

metánu 

Koncentrácia 

TPH 

Koncentrácia 

CO2 
Obsah O2 

[m] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [%] 

TOS-1  0-1 1,0.10-4 32,340 8,157 766,42 19,21 

TOS-2  0-1 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 412,12 19,24 

TOS-3  0-1 1,0.10-4 12,193 0,597 618,86 19,23 

TOS-5  0-1 5,84.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 427,68 19,26 

TOS-6  0-1 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 486,41 19,17 

TOS-7  0-1 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 515,50 19,2 

TOS-8  0-1 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 445,73 19,19 

TOS-9  0-1 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 642,79 19,25 

TOP-1  0-1 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 763,25 19,99 

TOP-1  0-1 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 785,25 20,05 

TOP-1  0-1 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 554,38 19,21 

TOP-2  0-1 1,0.10-4 63,926 39,921 1891,80 18,88 

TOP-3  0-1 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 443,85 19,27 

TOP-4  0-1 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 3350,54 19,19 
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Označenie 

vrtu 

Hĺbka 

meranie 

Koncentrácia 

dekánu 

Koncentrácia 

metánu 

Koncentrácia 

TPH 

Koncentrácia 

CO2 
Obsah O2 

[m] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [%] 

TOP-5  0-1 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 1335,21 19,27 

TOP-6  0-1 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 586,81 19,32 

TOP-7  0-1 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 1354,76 19,32 

TOP-8  0-1 1,0.10-4 4,337 55,237 86801,33 1,15 

TOP-9  0-1 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 364,89 19,28 

TOP-10  0-1 8,03.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 15489,60 17,91 

TOP-11  0-1 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 1438,91 19,5 

TOP-12  0-1 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 6510,93 19,29 

TOP-13  0-1 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 1384,82 19,54 

TOP-14  0-1 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 7253,94 19,41 

TOP-15  0-1 1,0.10-4 9923,737 9120,492 63193,33 12,67 

TOP-16  0-1 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 26730,24 16,69 

TOP-17  0-1 1,0.10-4 440,624 205,269 137872,80 1,55 

TOP-18  0-1 1,0.10-4 157,280 15,363 159060,60 2,1 

TOP-19  0-1 1,0.10-4 299,414 379,455 75244,93 0,94 

TOP-20  0-1 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 467,23 19,43 

TOP-21  0-1 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 472,47 19,46 

TOP-22  0-1 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 1891,55 19,45 

TOP-23  0-1 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 4159,95 19,08 

TOP-24  0-1 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 934,76 19,24 

TOP-25  0-1 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 740,63 19,34 

TOM-1 0,5 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 355,85 18,7 

TOM-1 2,5 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 357,74 18,79 

TOM-1 4,5 1,0.10-4 1,0.10-4 5,911 339,66 18,64 

TOM-1 6,5 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 347,59 18,86 

TOM-1 8,5 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 345,57 18,88 

TOM-1 10,5 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 289,40 18,79 

TOM-1 12,5 0,502 1,0.10-4 1,0.10-4 332,65 18,82 

TOM-1 14,5 0,126 1,0.10-4 1,0.10-4 334,08 18,94 

TOM-1 16,5 0,453 1,0.10-4 1,0.10-4 334,93 18,88 

TOM-1 18,5 0,155 1,0.10-4 1,0.10-4 339,24 18,81 

TOM-2 0,5 0,542 1,0.10-4 1,0.10-4 442,60 19,03 

TOM-2 2,5 0,650 1,0.10-4 1,0.10-4 476,28 18,92 

TOM-2 4,5 0,889 1,0.10-4 1,0.10-4 479,39 18,92 

TOM-2 6,5 1,106 1,0.10-4 1,0.10-4 415,12 18,94 

TOM-2 8,5 1,824 1,0.10-4 1,0.10-4 403,33 18,94 

TOM-2 10,5 1,377 1,0.10-4 1,0.10-4 434,27 18,9 

TOM-2 12,5 3,729 1,0.10-4 1,0.10-4 408,58 18,88 

TOM-2 14,5 1,539 1,0.10-4 1,0.10-4 410,86 18,86 

TOM-2 16,5 0,113 1,0.10-4 1,0.10-4 403,38 18,84 

TOM-2 18,5 0,917 1,0.10-4 1,0.10-4 408,67 18,82 

TOM-2 20,5 0,422 1,0.10-4 1,0.10-4 401,17 18,81 

TOM-3 0,5 7,013 1,0.10-4 1,0.10-4 383,08 18,82 

TOM-3 1,5 6,591 1,0.10-4 1,0.10-4 514,41 18,69 

TOM-3 2,5 6,302 1,0.10-4 1,0.10-4 357,05 18,74 

TOM-3 3,5 0,084 1,0.10-4 1,0.10-4 352,44 18,71 

TOM-3 4,5 2,584 1,0.10-4 1,0.10-4 349,06 18,72 

TOM-3 5,5 9,451 1,0.10-4 1,0.10-4 320,42 18,6 

TOM-3 6,5 0,276 1,0.10-4 1,0.10-4 353,45 18,69 

TOM-3 7,5 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 348,99 18,66 

TOM-3 8,5 3,513 1,0.10-4 1,0.10-4 281,65 15,38 

Vysvetlivky:  hodnoty písané kurzívou značia koncentráciu pod medzou detekcie prístroja 
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Z výsledkov atmogeochemických meraní uvedených v tabuľke č. 7.1.2-11 je zrejmé, že 

namerané koncentrácie VOC kalibrované na dekan, rovnako ako metánu boli takmer vo 

všetkých vzorkách nízke, väčšinou pod medzou detekcie metódy merania. Niekoľko 

merateľných koncentrácií VOC bolo zistených skôr v zóne prevzdušnenia hydrogeologických 

vrtov ako v horizontoch s popolčekom. Relatívne zvýšené koncentrácie metánu a CO2 boli 

zistené najmä v pôdnom vzduchu prieskumných sond TOP-15 až TOP-20. Pokiaľ ide 

o analytické výsledky odobratých vzoriek pôdneho vzduchu (vid. tabuľku č. 7.1.2-12), 

merateľná hodnota bola nelezené iba v prípade TCE zo sondy TOP-15, vo ktorej boli tiež 

namerané najvyššie obsahy TPH (cca 9 120 ppm), a to vo výši 0,14 mg/m3. 

Koncentrácie VOC v pôdnom vzduchu zóny  

prevzdušnenia horninového prostredia Tabuľka č. 7.1.2-12 

Objekt 
Dátum 

odberu 

benzén ethylbenzén xylény toluén 

meta-

&para-

xylén 

orto-

xylén 

cis-1,2-

DCE 
TCE PCE NEL 

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

TOP-1 18.9.2015 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,2 0,5 

TOP-5 17.9.2015 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,2 0,5 

TOP-6 17.9.2015 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,2 0,5 

TOP-7 17.9.2015 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,2 0,5 

TOP-8 16.9.2015 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,2 0,5 

TOP-10 16.9.2015 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,2 0,5 

TOP-11 17.9.2015 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,2 0,5 

TOP-12 17.9.2015 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,2 0,5 

TOP-13 17.9.2015 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,2 0,5 

TOP-14 17.9.2015 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,2 0,5 

TOP-15 16.9.2015 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,14 0,2 0,5 

TOP-16 16.9.2015 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,2 0,5 

TOP-17 16.9.2015 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,2 0,5 

TOP-18 16.9.2015 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,2 0,5 

TOP-19 16.9.2015 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,2 0,5 

TOP-20 17.9.2015 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,2 0,5 

TOP-21 17.9.2015 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,2 0,5 

TOP-22 17.9.2015 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,2 0,5 

TOP-24 18.9.2015 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,2 0,5 

TOP-25 17.9.2015 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,2 0,5 

Vysvetlivky:  PCE – tetrachlorethen, TCE – trichlorethen, DCE – dichlorethen 

 hodnoty písané kurzívou značia koncentráciu pod medzou detekcie analytickej metódy 

Znečistenie zemín pásma nasýtenia 

Prieskum zemín pásma nasýtenia bol realizovaný prostredníctvom organoleptického 

hodnotenia a analýz vzoriek odobratých z hydrogeologických vrtov TOM-1 až TOM-3. 

Znečistenie zemín pásma nasýtenia sa zisťovalo senzorickým zhodnotením a  analyticky na 3 

vzorkách. Zhodnotená bola aj kvalita pôdneho vzduchu 24 atmogeochemickými meraniami 

realizovanými v pásmu nasýtenia hydrogeologických vrtov. 

Organoleptické zhodnotenie vzoriek zemín pásma nasýtenia je spracované v nasledujúcej 

tabuľke č. 7.1.2-13 a v grafickej prílohe č. 8. V tabuľke sú uvedené výsledky všetkých 

organoleptických skúšok, hoci žiadna vzorka nevykazovali vizuálnu kontamináciu lebo 

zápach. 
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Organoleptické vyhodnotenie vzoriek zemín pásma nasýtenia Tabuľka č. 7.1.2-13 

Vrt 
Hĺbkové rozmedzie [m] 

Vizuálna kontaminácia Zápach 

od do 

TOM-1 20 21 nie bez zápachu 

TOM-2 21 22 nie bez zápachu 

TOM-3 9 10 nie bez zápachu 

V zeminách pásma nasýtenia sa zisťovala prítomnosť anorganických látok – kyanidov 

a vybratých ťažkých kovov (Na, K, Ca, As, Cd, Pb, Hg, Cu, Zn, Mn, Fe, Ba, Cr, Ni, Ag, V, 

Mo, B a Sb), organických polutantov (NEL, C10-C40, PAU, BTEX), koncentrácia TOC, 

mikrobiálne oživenie a rádioaktivita. Vo vodných výluhoch zo vzoriek zemín boli stanovené 

koncentrácie ťažkých kovov, amoniakálnych iónov, chloridov, síranov, sulfana, celkový P 

a N, a ekotoxicita. Výsledky analýz odobratých vzoriek sú zhrnuté v nasledujúcich tabuľkách 

č.  7.1.2-14 až 7.1.2-20. 

Obsahy ťažkých kovov v zeminách pásma nasýtenia Tabuľka č. 7.1.2-14 

Objekt 

Hĺbkový 

interval 
Dátum 

odberu 

As Cd Pb Hg Cu Zn Ba Cr Ni V Mo Sb 

m mg/kg suš. 

ID 
  

65 10 250 2,5 500 1500 900 450 180 340 50 25 

IT obyt 
  

70 20 300 10 600 2500 1000 500 250 450 100 40 

IT priem 
  

140 30 800 20 1500 5000 2800 1000 500 550 240 80 

TOM-1 20,2-21,0 14.9.2015 5,88 0,4 12,6 0,2 30,1 63,1 111 27,7 38,1 32,4 1,26 1,08 

TOM-2 21,0-22,0 16.9.2015 3,74 0,4 7,2 0,2 14,1 39,9 63,9 15,8 20,4 21,1 0,57 0,5 

TOM-3 9,0-10,0 15.9.2015 6,42 1,51 9,4 0,2 19 52,8 108 20,2 29,5 28 0,43 0,5 

Vysvetlivky:  hodnoty písané kurzívou značia koncentráciu pod medzou detekcie analytickej metódy 

Koncentrácie organických látok a kyanidov v zeminách pásma nasýtenia Tabuľka č. 7.1.2-15 

Objekt 

Hĺbkový 

interval 
Dátum 

odberu 

NEL C10-C40 
PAU 

(suma 16) 
benzen toluen ethylbenzen xyleny 

Kyanidy 

ceľk 

Kyanidy 

uvoľ 

m mg/kg suš. 

ID 
  

400 200 190 0,5 50 25 25 15 8 

IT obyt 
  

500 250 280 0,8 100 50 30 20 10 

IT priem 
  

1000 500 640 5 150 75 75 75 30 

TOM-1 20,2-21,0 14.9.2015 33 50 0,3 0,01 0,01 0,01 0,02 0,2 0,2 

TOM-2 21,0-22,0 16.9.2015 20 50 0,315 0,01 0,01 0,01 0,02 0,2 0,2 

TOM-3 9,0-10,0 15.9.2015 20 50 0,3 0,01 0,01 0,01 0,02 0,2 0,2 

Vysvetlivky:  hodnoty písané kurzívou značia koncentráciu pod medzou detekcie analytickej metódy 

Obsahy ostatných sledovaných látok v zeminách pásma nasýtenia Tabuľka č. 7.1.2-16 

Objekt 
Hĺbkový interval 

Dátum odberu 
Mn Fe Ag Na K Ca B TOC 

m mg/kg suš. 

TOM-1 20,2-21,0 14.9.2015 509 29 600 0,5 1 580 3 400 71 200 14,3 10 700 

TOM-2 21,0-22,0 16.9.2015 290 19 100 0,5 574 2 160 61 100 10,4 5 380 

TOM-3 9,0-10,0 15.9.2015 833 25 300 0,5 238 2 100 45 800 15,5 4 790 

Vysvetlivky:  hodnoty písané kurzívou značia koncentráciu pod medzou detekcie analytickej metódy 
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Výsledky analýz výluhov zemín pásma nasýtenia Tabuľka č. 7.1.2-17 

Objekt 

Hĺbkový 

interval 
Dátum 

odberu 

As Cd Pb Hg Cu Zn Ba Cr Ni V Mo B Sb 

m mg/l 

ID 
  

0,05 0,005 0,1 0,002 1,0 1,5 1,0 0,15 0,1 0,15 0,18 0,5 0,025 

IT 
  

0,1 0,02 0,2 0,005 2,0 5,0 2,0 0,3 0,2 0,3 0,35 5,0 0,05 

TOM-1 14.9.2015 20,2-21,0 0,005 0,0004 0,005 0,01 0,0047 0,0155 0,172 0,0016 0,0075 0,0027 0,0094 0,257 0,01 

TOM-2 16.9.2015 21,0-22,0 0,005 0,0004 0,005 0,01 0,0012 0,008 0,142 0,001 0,0029 0,001 0,014 0,139 0,01 

TOM-3 15.9.2015 9,0-10,0 0,005 0,0004 0,005 0,01 0,001 0,01 0,094 0,001 0,002 0,001 0,005 0,022 0,01 

 pokračovanie tabuľky č. 7.1.2-17 

Objekt 

Hĺbkový 

interval 
Dátum 

odberu 

NH4
+ Cl- Na K Ca Mn Fe SO4

2- sulfan 
P 

celkový 

N 

celkový 
Ag 

m mg/l 

ID 
  

1,2 150 
          

IT 
  

2,4 250 
          

TOM-1 14.9.2015 20,2-21,0 2,34 1 73,5 5,68 5,97 0,0239 1,46 90,9 0,2 0,3 2,70 0,001 

TOM-2 16.9.2015 21,0-22,0 0,665 5,75 27,7 3,78 12,9 0,013 0,287 47,1 0,2 0,016 1,31 0,001 

TOM-3 15.9.2015 9,0-10,0 0,05 1 3,3 1,19 16,9 0,0171 0,234 6,18 0,2 0,042 0,55 0,001 

Vysvetlivky:  hodnoty písané kurzívou značia koncentráciu pod medzou detekcie analytickej metódy 

Mikrobiálne oživenie zemín pásma nasýtenia Tabuľka č. 7.1.2-18 

Objekt 

Hĺbkový 

interval 
Dátum 

odberu 

aerobné heterotrofné 

baktérie 

baktérie oxidujúce ropné 

uhľovodíky 

Clostridium 

perfringens 

m KTJ/g KTJ/g KTJ/g 

TOM-1 20,0-21,0 14.9.2015 100 000 90 000 10 

TOM-2 21,0-22,0 16.9.2015 4 000 000 1 600 000 10 

TOM-3 9,0-10,0 15.9.2015 8 800 000 1 800 000 10 

Vysvetlivky:  hodnoty písané kurzívou značia koncentráciu pod medzou detekcie analytickej metódy 

Rádioaktivita zemín pásma nasýtenia Tabuľka č. 7.1.2-19 

Objekt 
Hĺbkový interval 

Dátum odberu 

celková objemová 

aktivita alfa 

celková objemová 

aktivita beta 

m Bq/kg suš. Bq/kg suš. 

TOM-1 20,0-21,0 14.9.2015 510 860 

TOM-2 21,0-22,0 16.9.2015 530 690 

TOM-3 9,0-10,0 15.9.2015 500 640 

Vysvetlivky:  hodnoty písané kurzívou značia koncentráciu pod medzou detekcie analytickej metódy 

Ekotoxicita zemín pásma nasýtenia Tabuľka č. 7.1.2-20 

Objekt 

Hĺbkový 

interval 
Dátum 

odberu 

 Daphnia 

magna - 

imobilizácia 

Scenedesmus 

(Desmodesmus) 

subspicatus - 

inhibice 

Poecilia 

reticulata 

- 

mortalita 

Sinapis 

alba - 

inhibícia 

Sinapis 

alba - 

stimulácia 

Desmodesmus 

subspicatus - 

stimulácia 

m % % % % % % 

TOM-1 20,0-21,0 14.9.2015 0 - 0 2,0 - 0,1 

TOM-2 21,0-22,0 16.9.2015 0 - 0 14,4 - 11,5 

TOM-3 9,0-10,0 15.9.2015 0 - 0 16,4 - 8,4 

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. Veľmi mierne zvýšené koncentrácie (vo vzťahu k ostatných 
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výsledkom analýz) boli zistené vo vzorke zeminy zo zóny nasýtenia horninového prostredia 

vo vrte TOM-1 v parametroch NEL, antimón a celkový organicky viazaný uhlík (TOC). Vo 

vrte TOM-2 bola zistená merateľná koncentrácia PAU, a vo vrte TOM-3 Cd. Vo výluhu 

vzorky zeminy zo zóny nasýtenia horninového prostredia vrtu TOM-1 bola identifikovaná 

koncentrácia amoniakálnych iónov, ktorá prekročila hodnotu kritéria ID. V ďalších 

parametrov vodných výluhov neboli kritéria ID alebo IT prekročené v žiadnej vzorke zo zóny 

nasýtenia. Niektoré ukazovatele boli síce mierne zvýšené (opäť vo vzťahu k ostatných 

výsledkom analýz), najmä v zemine vrtu TOM-1, hoci sa jednalo o obsahy pomerne nízke. 

Celkové mikrobiálne oživenie aeróbnymi heterotrofnými mikroorganizmami vzoriek zemín 

bolo pomerne nízke práve vo vrte TOM-1, naopak najvyššie bolo vo vrte TOM-3 (8,8 x 106 

KTJ/g), ako aj v prípade baktérií degradujúcich ropné uhľovodíky (1,8 x 106 KTJ/g). Napriek 

tomu, že v zemine vrtu TOM-1 bolo zistené minimálne mikrobiálne oživenie, ekotoxicita tejto 

zeminy bola zo všetkých 3 vzorkou nasýtenej zóny najnižšia. Súčasne však táto vzorka 

vykázala najvyšší celkovú objemovú aktivitu beta 222Rn (860 Bq/kg suš.). 

Z laboratórnych analýz výluhov a niektorých stanovení v sušine, ktoré sú k dispozícii a sú 

v súlade s Vyhl. MŽP SR 310/2013, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 

odpadoch vyplýva nasledujúce (tu je hodnotené i pásmo prevzdušnenia): 

 Pri prípadnej sanácii ex-situ by materiál odkaliska mohol byť likvidovaný na 

skládkach kategórie SKIO podľa schváleného prevádzkového riadu príslušnej skládky. 

 Rovnako bude nutné doplniť potrebné laboratórne analýzy v súlade s prevádzkovým 

riadom vybratej skládky a platnou legislatívou – Vyhl. MŽP SR č. 310/2013. 

 Na predmetnom územiu sa z hľadiska platnej legislatívy môže nachádzať 

kontaminácia ukazovateľom V, preto by pri likvidácii týchto odpadov malo byť 

v prevádzkom riadu sanácie uvedená zvýšená čestnosť sledovania tohto ukazovateľa. 

Kvalita pôdneho vzduchu v pásmu nasýtenia horninového prostredia bola sledovaná 

prostredníctvom poľných atmogeochemických meraní vykonávaných v priebehu vrtných 

prác, a ich výsledky sú uvedené v tabuľke č. 7.1.2-21. Väčšina nameraných hodnôt bola 

veľmi nízka, často pod medzami detekcií metódy meraní, max. v jednotkách ppm. 

Výsledky atmogeochemických meraní Tabuľka č. 7.1.2-21 

Označenie 

vrtu 

Hĺbka 

meranie 

Koncentrácia 

dekánu 

Koncentrácia 

metánu 

Koncentrácia 

TPH 

Koncentrácia 

CO2 
Obsah O2 

[m] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [%] 

TOM-1 20,5 0,556 1,0.10-4 1,0.10-4 334,49 18,85 

TOM-1 22,5 1,196 1,0.10-4 1,0.10-4 268,96 18,79 

TOM-1 24,5 0,199 1,0.10-4 1,0.10-4 286,51 18,66 

TOM-1 26,5 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 334,07 18,83 

TOM-1 28,5 0,519 1,0.10-4 1,0.10-4 332,22 18,81 

TOM-1 30,5 0,026 1,0.10-4 1,0.10-4 340,97 18,73 

TOM-1 32,5 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 327,95 18,75 

TOM-1 34,5 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 323,16 18,7 

TOM-1 36,5 0,194 1,0.10-4 1,0.10-4 330,84 18,7 

TOM-1 38,5 0,058 1,0.10-4 1,0.10-4 296,05 18,52 

TOM-2 22,5 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 385,35 18,78 

TOM-2 24,5 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 355,23 13,88 

TOM-2 26,5 6,003 1,0.10-4 1,0.10-4 381,75 18,42 

TOM-2 28,5 3,317 1,0.10-4 1,0.10-4 378,63 18,73 

TOM-2 29,5 2,644 1,0.10-4 1,0.10-4 384,32 18,7 

TOM-3 9,5 1,0.10-4 1,0.10-4 1,0.10-4 342,74 18,37 

Vysvetlivky:  hodnoty písané kurzívou značia koncentráciu pod medzou detekcie analytickej metódy 
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B) Podzemné a povrchové vody 

Kvalita vody bola zisťovaná v prvom rade po odobratí kontrolných vzoriek  pomocou 

senzorického a organoleptického vyhodnotenia a následne pomocou analytického stanovenia 

koncentrácií organických a anorganických znečisťujúcich látok. Vzorkovanie podzemných 

vôd sa realizovalo na existujúcich vrtoch TOE-1 a TOE-2, a novovybudovaných 

hydrogeologických vrtoch TOM-1 až TOM-3. Vzorkovanie povrchových vôd sa realizovalo 

na troch odberných bodoch (OB) umiestených na potoku nad odkaliskom (TOO-1), pod 

odkaliskom (TOO-2) a na prítoku vody z hrádznej drenáže (TOO-3). Vzorkovanie sa 

uskutočnilo v troch vzorkovacích etapách označených A až C, ktoré boli uskutočnené v dňoch 

5. 9. 2015, 18. a 19. 9. 2015 a 24. až 26. 9. 2015.  

Pri vzorkovaní boli vzorky vody podrobené senzorickému a organoleptickému vyhodnoteniu. 

Výsledky hodnotenia sú zhrnuté v tabuľke č. 7.1.2-22, zo ktorej vyplýva, že v podzemnej 

vode bol často zastihnutý popolček, ktorého prítomnosť spôsobovala sivú až čiernu farbu, 

sediment aj zákal. Vo vzorkách povrchovej vody bo, zistený maximálne slabý sediment či 

zákal spôsobený prítomnosťou rias. Voľna fáza ani film po ropných látkach nebol 

identifikovaný ani v jednom z odobratých vzorkou. 

Výsledky organoleptických skúšok vo vode Tabuľka č. 7.1.2-22 

Hodnotená vzorka 

vody 

Dátum 

vyhodnotenia 

Hodnotené parametre 

Zdanlivá farba Pach Sediment Zákal 

TOE-1 5.9.2015 svetlo hnedá nezistený drobné usadeniny nezistený 

TOE-1 18.9.2015 čierna nezistený áno popolček 

TOE-1 26.9.2015 tmavo sivá až čierna jemný popolček popolček 

TOE-2 26.9.2015 tmavo sivá až čierna nezistený popolček popolček 

TOM-1 19.9.2015 hnedá nezistený 10% popolček 

TOM-1 25.9.2015 takmer číra nezistený nezistený nezistený 

TOM-2 19.9.2015 čierna nezistený 10% popolček 

TOM-2 24.9.2015 sivá až čierna anorganický popolček popolček 

TOM-3 18.9.2015 číra nezistený nezistený nezistený 

TOM-3 25.9.2015 číra nezistený nezistený nezistený 

TOO-1 5.9.2015 číra nezistený nezistený nezistený 

TOO-1 18.9.2015 číra nezistený nezistený nezistený 

TOO-1 25.9.2015 číra nezistený nezistený nezistený 

TOO-2 5.9.2015 číra po septiku nezistený nezistený 

TOO-2 18.9.2015 číra nezistený nezistený nezistený 

TOO-2 25.9.2015 takmer číry organ. jemno drobné riasy veľmi slabý 

TOO-3 5.9.2015 číra nezistený nezistený nezistený 

TOO-3 25.9.2015 takmer číry organ. slabo drobné riasy veľmi slabý 

V rámci analytických rozborov vzoriek vody boli sledované koncentrácie najmä 

anorganických látok (vybraté ťažké kovy, kyanidy), organických látok (NEL, C10-C40, PAU, 

BTEX) a makrozložiek (dusitany, amoniakálne ióny, chloridy, sírany, sulfan, chloridy, 

celkový P a N), parametri ChSKCr a TOC, a ďalej mikrobiologické oživenie podzemnej vody, 

jej ekotoxicita a radioaktivita. Výsledky analytických stanovení sú uvedené v tabuľkách 

č. 7.1.2-23 až 7.1.2-29. 
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Koncentrácie ťažkých kovov a TOC vo vode Tabuľka č. 7.1.2-23 

Vzorkovaný objekt Dátum odberu 
As Cd Pb Hg Cu Zn Ba Cr Ni V Mo B Sb TOC 

µg/l mg/l 

ID 
 

50 5 100 2 1000 1500 1000 150 100 150 180 500 25 2,0 

IT 
 

100 20 200 5 2000 5000 2000 300 200 300 350 5000 50 5,0 

TOE-1 5.9.2015 10 1 10 0,5 10 156 130 10 10 10 864 91330 10 14,9 

TOE-1 18.9.2015 10 1 21,2 0,5 10 130 237 10 10,3 10 10 745 10 5,46 

TOE-1 26.9.2015 12,5 1,23 10 0,5 10 20 44 10 10 10 22,2 2354 10 3,54 

TOE-2 26.9.2015 10 1,01 10 0,5 10 20 26,7 10 10 10 25,1 2748 10 18,1 

TOM-1 19.9.2015 10 2,4 10 0,5 10 20 906 10 17,5 10 21,1 830 10 144 

TOM-1 25.9.2015 10 1 10 0,5 10 112 231 10 10,5 10 20 282 10 3 

TOM-2 19.9.2015 24,7 1,06 10 0,5 10 20 49,5 10 10 17,5 31,8 3160 10 4,99 

TOM-2 24.9.2015 26,9 1 10 0,5 10 20 41,9 10 10 10 30,8 3194 10 12,6 

TOM-3 18.9.2015 10 1 10 0,5 10 20 34,2 10 10 10 20 35,9 10 0,81 

TOM-3 25.9.2015 10 53,3 10 0,5 10 20 32,3 10 10 10 20 27,3 10 3 

Limitné hodnoty pre povrchovú vodu RP * RP 0,07 RP RP - RP RP 20 - - - 11 

TOO-1 5.9.2015 10 2,31 10 0,5 10 20 52,7 10 10 10 20 50 10 4,46 

TOO-1 18.9.2015 10 2,94 10 0,5 10 20 46 10 10 10 10 78,9 10 3,66 

TOO-1 25.9.2015 10 2,14 10 0,5 10 20 43,5 10 10 10 20 30,6 10 4,03 

TOO-2 5.9.2015 10 1,18 10 0,5 10 455 68,7 10 10 10 20 150 10 3,09 

TOO-2 18.9.2015 10 2,72 10 0,5 10 20 69,3 10 10 10 20 1496 10 1,88 

TOO-2 25.9.2015 10 1 10 0,5 10 20 44,5 10 10 10 20 28,8 10 4,34 

TOO-3 5.9.2015 10 1,87 10 0,5 10 20 70,6 10 10 10 20 1310 10 3,37 

TOO-3 25.9.2015 10 1 10 0,5 10 20 46,3 10 10 10 20 67,7 10 4,28 

 Vysvetlivky:  hodnoty písané kurzívou značia koncentráciu pod medzou detekcie analytickej metódy 

* nebola zistená tvrdosť vody, avšak boli prekročené takmer všetky hodnoty; 

RP limitní koncentrácie majú uvedený iba ročný priemer (tie neboli sledované). 

Koncentrácie organických látok vo vode Tabuľka č. 7.1.2-24 

Vzorkovaný objekt Dátum odberu 
NEL C10-C40 PAU (suma 16) benzén toluén ethylbenzén xylény 

mg/l µg/l 

ID 
 

0,5 0,25 60 15 350 150 250 

IT 
 

1,0 0,5 120 30 700 300 500 

TOE-1 18.9.2015 0,29 0,1 1,37 1 2 128 2 

TOE-1 26.9.2015 0,05 0,1 0,3 1 1 1 2 

TOE-2 26.9.2015 0,05 0,1 0,3 1 1 1 2 

TOM-1 19.9.2015 0,05 0,1 0,3 1 1 1 2 

TOM-1 25.9.2015 0,05 0,2 0,3 1 1 1 2 

TOM-2 19.9.2015 0,06 0,1 0,3 1 1 1 2 

TOM-2 24.9.2015 0,05 0,1 0,3 1 1 1 2 

TOM-3 18.9.2015 0,05 0,2 0,3 1 1 1 2 

TOM-3 25.9.2015 0,05 0,1 0,3 1 1 1 2 

 Vysvetlivky:  hodnoty písané kurzívou značia koncentráciu pod medzou detekcie analytickej metódy 

Koncentrácie ostatných látok vo vode Tabuľka č. 7.1.2-25 

Vzorkovaný objekt Dátum odberu 
NH4

+ Cl- NO2
- 

Kyanidy 

celkové 

Kyanidy 

uvolnitelné 

mg/l 

ID 
 

1,2 150 0,4 0,1 0,04 

IT 
 

2,4 250 0,5 0,2 0,075 

TOE-1 5.9.2015 0,9 560 - - - 

TOE-1 18.9.2015 34,39 900 0,02 0,005 0,005 

TOE-1 26.9.2015 0,26 11 0,04 0,005 0,005 

TOE-2 26.9.2015 0,19 11 0,01 0,005 0,005 

TOM-1 19.9.2015 2,01 69 0,1 0,005 0,005 
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Vzorkovaný objekt Dátum odberu 
NH4

+ Cl- NO2
- 

Kyanidy 

celkové 

Kyanidy 

uvolnitelné 

mg/l 

ID 
 

1,2 150 0,4 0,1 0,04 

IT 
 

2,4 250 0,5 0,2 0,075 

TOM-1 25.9.2015 1,47 14 0,19 0,01 0,005 

TOM-2 19.9.2015 0,1 10 1,12 0,005 0,005 

TOM-2 24.9.2015 0,52 9 0,01 0,005 0,005 

TOM-3 18.9.2015 0,1 23 0,04 0,005 0,005 

TOM-3 25.9.2015 0,1 16 0,09 0,006 0,005 

Limitné hodnoty pre povrchovú vodu 1,29 200 0,066 RP - 

TOO-1 5.9.2015 0,1 18 - - - 

TOO-1 18.9.2015 0,1 22 0,06 0,009 0,005 

TOO-1 25.9.2015 0,1 20 0,01 - - 

TOO-2 5.9.2015 0,1 20 - - - 

TOO-2 18.9.2015 0,1 23 0,01 0,008 0,005 

TOO-2 25.9.2015 0,1 21 0,01 - - 

TOO-3 5.9.2015 0,1 23 - - - 

TOO-3 25.9.2015 0,1 22 0,01 - - 

Vysvetlivky:  hodnoty písané kurzívou značia koncentráciu pod medzou detekcie analytickej metódy; 

RP limitní koncentrácie majú uvedený iba ročný priemer (tie neboli sledované). 

Koncentrácie ostatných sledovaných látok vo vode Tabuľka č. 7.1.2-26 

Vzorkovaný objekt Dátum odberu 
Na K Ca SO4

2- CHSKCr sulfan Mn Fe Ag 
P 

celkový 

N 

celkový 

mg/l 

TOE-1 5.9.2015 - - - 1 45 10,8 - - 10 0,1 0,65 

TOE-1 18.9.2015 9 4,07 136 2,7 97 2,7 5,76 477 10 0,1 0,5 

TOE-1 26.9.2015 25,3 7,51 66,6 77,6 10 0,2 0,24 0,51 10 0,1 0,5 

TOE-2 26.9.2015 28,4 6,75 58,7 126 10 1,75 0,15 0,14 10 0,1 0,5 

TOM-1 19.9.2015 93,9 4,02 41 
 

10 0,2 0,05 0,1 10 0,1 2,75 

TOM-1 25.9.2015 259 8 6,3 18,7 105 0,2 1,33 0,1 10 0,1 2,37 

TOM-2 19.9.2015 30,4 6,38 53,8 101 10 0,2 0,15 0,5 10 0,1 0,51 

TOM-2 24.9.2015 33,1 6,54 55 94,7 10 0,2 0,137 0,1 10 0,1 0,51 

TOM-3 18.9.2015 8,9 0,86 71,1 41,9 10 0,2 0,09 0,1 10 0,1 2,81 

TOM-3 25.9.2015 9,4 0,93 70,7 43,7 10 0,2 0,087 0,1 10 0,1 2,44 

Limitné hodnoty pre povrchovú vodu 100 - 100 250 35 0,02 0,3 2 0,005 0,4 9 

TOO-1 5.9.2015 - - - 25,7 10 0,2 - - 10 0,1 4,08 

TOO-1 18.9.2015 11,2 2,27 66,1 22,4 12 0,2 0,05 16,3 10 0,1 1,65 

TOO-1 25.9.2015 11,8 2,13 71 25,1 10 0,2 0,05 0,1 10 0,1 3 

TOO-2 5.9.2015 - - - 31,1 10 0,2 - - 10 0,1 1,17 

TOO-2 18.9.2015 22,6 4,38 91,8 54,4 10 0,2 0,16 0,1 10 0,1 0,75 

TOO-2 25.9.2015 11,8 2,2 72,5 24,8 11 0,2 0,05 0,1 10 0,1 2,02 

TOO-3 5.9.2015 - - - 52,8 10 0,2 - - 10 0,12 1,60 

TOO-3 25.9.2015 12,3 2,43 76,2 26,6 11 0,2 0,14 0,1 10 0,1 1,81 

 Vysvetlivky:  hodnoty písané kurzívou značia koncentráciu pod medzou detekcie analytickej metódy 
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Mikrobiálne oživenie podzemnej vody Tabuľka č. 7.1.2-27 

Objekt 
Dátum 

odberu 

baktérie 

oxidujúce 

ropné 

uhľovodíky 

Clostridium 

perfringens 

mezofilné 

baktérie 

mikr.kult.pri 

22°C 

mikr.kult.pri 

36°C 

psychrofilné 

baktérie 

KTJ/ml KTJ/100ml KTJ/ml KTJ/ml KTJ/ml KTJ/ml 

TOM-1 19.9.2015 240 000 0 1 200 000 2 600 000 1 200 000 2 600 000 

TOM-2 19.9.2015 2 800 0 3 000 3 900 2 700 3 800 

TOM-3 18.9.2015 3 000 0 8 600 9 500 8 400 9 700 

TOE-1 18.9.2015 320 0 150 180 140 180 

Ekotoxicita podzemnej vody Tabuľka č. 7.1.2-28 

Podzemná voda z vrtu TOM-2 (19.9.2015) 
jednotka výsledok 

Hodnotený parameter 

Daphnia magna –  imobilizácia % 0 

Bakteriálny bioluminiscenčný test – inhibícia % 18,5 

Scenedesmus (Desmodesmus) subspicatus – inhibícia % 3,8 

Sinapis alba – inhibícia % 12,9 

Rádioaktivita podzemnej vody Tabuľka č. 7.1.2-29 

Objekt Dátum odberu 

celková 

objemová 

aktivita alfa 

celková 

objemová 

aktivita beta 

beta aktivita kor. 

na K 40 
Rn 

Bq/L Bq/L Bq/L Bq/L 

TOM-1 19.9.2015 0,43 0,4 0,28 2,8 

TOM-2 19.9.2015 0,28 0,24 0,1 1 

TOM-3 18.9.2015 0,05 0,1 0,1 33,7 

TOE-1 18.9.2015 3,37 0,23 0,1 1 

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.  

Všeobecne najvyššie a najčastejšie znečistenie podzemnej vody bolo zaznamenané vo vrte 

TOE-1, vo ktorom boli v rámci vzorkovacie Etapy 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 vzorkovacie 

Etapy B boli v tomto vrtu zistené nad kritériom IT koncentrácie chloridov, amoniakálnych 

iónov a TOC, zatiaľ čo koncentrácia B prekračovala iba kritérium ID, rovnako ako pri Etape 

C spoločne s hodnotou TOC. V podzemnej vode vrtu TOE-2, ktorá bola vzorkovaná iba 

v rámci Etapy 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 

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

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

V podzemnej vode tohto vrtu boli tiež zisťované najvyššie obsahy bárya, pri Etape B dokonca 

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

vzorkovacie Etape B) prekročená hodnota kritéria IT pre dusitany, opakovane prekročená 

hodnota kritéria ID pre bór a TOC (pri Etape C dokonca prekročené kritérium IT). Vo vrte 
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TOM-3 mala podzemná voda relatívne dobrú kvalitu a iba v rámci vzorkovacie Etapy C bola 

jednorázovo zistená zvýšená koncentrácia Cd ktorá prekračovala hodnotu kritéria IT. 

Obsahy ostatných sledovaných parametrov, pre ktoré nie sú stanovené hodnoty kritérií 

v zmysle Smernice MŽP SR č.1/2015-7, viac-menej odrážali mieru znečistenia podzemnej 

vody tak, ako bola popísaná v predchádzajúcom texte, a to najmä v parametroch Na, sírany, 

ChSKCr, Mn, Fe a celkový N. Vo vrtoch TOE-1 a TOE-2 bola tiež opakovane zisťovaná 

merateľná koncentrácia sulfidickej síry, čo má opäť väzbu na skládkovaný popolček po 

spaľovaní uhlia. Všeobecne ide o to, že väčšina kovov je v uhlí a produktoch jeho spaľovania 

viazaná na sulfidické minerálne fázy. Aj keď pH podzemnej vody na lokalite nie je extrémne 

nízke, môže dochádzať k postupnému rozpúšťaniu týchto sulfidov, vzniku sulfánu, 

a uvoľňovaniu viazaných kovov do podzemnej vody.    

Pomerne zaujímavé výsledky poskytla analýza mikrobiálneho oživenia podzemnej vody na 

lokalite, kedy takmer žiadne oživenie nie je v podzemnej vode vrtu TOE-1 a v podzemnej 

vode novovybudovaných vrtov TOM-2 a TOM-3 je iba veľmi nízke, v podzemnej vode vrtu 

TOM-1 je naopak veľmi vysoké, čo môže byť ovplyvnené aj tým, že v tejto podzemnej vode 

sú pomerne vyššie obsahy látok, ktoré môžu byť baktériami využívané ako heterotrofný 

substrát a živiny. Ekotoxicita podzemnej vody, ktorá bola sledovaná vo vrte TOM-2, nie je 

nijako extrémna, kedy inhibícia mikroorganizmov je nižšia ako 50 %. 

Pokiaľ ide o výsledky meraní rádioaktivity, resp. objemovej aktivity 222Rn v podzemnej vode, 

jej výsledky boli zrovnané so smernými hodnotami danými Tabuľkou č. 2 Prílohy č. 4 

Vyhlášky č. 528/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie 

ožiarenia z prírodného žiarenia, a ktorá ustanovuje limity v pramenitej pitnej vode pre 

objemovú aktivitu α vo výši 0,2 Bq/l, pre objemovú aktivitu β vo výši 0,5 Bq/l a pre 

objemovú aktivitu 222Rn vo výši 100 Bq/l. Porovnaním zistených hodnôt uvedených v tabuľke 

č. 7.1.2-29 je zrejmé, že v podzemnej vode z vrtov TOM-1, TOM-2 a najmä TOE-1 bol limit 

stanovený pre objemovú aktivitu α prekročený. 

Povrchová voda mala oproti podzemnej vode všeobecne lepšiu kvalitu. Boli zaznamenané 

zvýšené koncentrácie Cd a Zn, tie ale nie sú preukázateľné voči legislatívnemu rámci  

Predpisu č. 269/2010 Z. z. pre povrchové vody. Prvok, ktorý limitné hodnoty prekračoval, 

bolo Fe a to pri druhej etape vzorkovania pri odberovom mieste TOO-1, ktoré sa ale nachádza 

v horné časti potoka. 

Vo vzorkách boli zistené takisto zvýšené koncentrácie TOC (vo všetkých TOO) a B (v TOO-

2 a TOO-3), ale tie neprekračovali limitné hodnoty. Za zmienku stojí obsahy celkových 

kyanidov, ktoré boli v TOO-1 a TOO-2 (Etapa B) zistené v merateľných koncentráciách, aj 

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

tesne nad ňou. 

7.2 Hodnotenie výsledkov z hľadiska cieľov projektu 

Overenie a potvrdenie prítomnosti environmentálnej záťaže v skúmanom území 

Vykonané prieskumné práce preukázali, že v území je prítomné znečistenie horninového 

prostredia v koncentráciách prekračujúcich hodnoty kritéria ITobyt. vo zmysle Smernice MŽP 

SR č. 1/2015-7. Dominujúcou znečisťujúcou látkou bol arzén. Jedná sa o vzorky, v ktorých 

bol zastúpený popolček. Vo väčšine vzoriek s popolčekom neboli zvýšené koncentrácie As 

zistené, z čoho možno usudzovať, že As je distribuovaný v popolčeku iba lokálne. Zvýšené 

boli koncentrácie organicky viazaného uhlíka. Referenčné koncentrácie TOC boli okolo 

15 000 mg/kg suš., zatiaľ čo v popolčeku sa pohybovali v rozmedziu od 1 000 do 
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67 700 mg/kg suš., čo je pomerne prirodzené pre materiály vznikajúce tepelnými premenami 

organickej hmoty tak ako v prípade na lokalite skládkovaných odpadov z teplárni.  

Zeminy z pásma prevzdušnenia horninového prostredia hydrogeologických vrtov vykázali 

vyššie mikrobiologické oživenie aeróbnymi heterotrofnými baktériami iba v prípade vrtu 

TOM-2 (14 x 106 KTJ/g) a pomerne nízku ekotoxicitu. 

Celkové objemové aktivity alfa i beta boli vo vzorkách zemín zo zóny prevzdušnenia vo 

vrtoch TOM-1 až TOM-3 oproti detekčnému limitu analytickej metódy pomerne vysoké, 

v prípade vzorky z vrtu TOM-2 dokonca 1 030 Bq/kg suš. 

Z výsledkov atmogeochemických meraní je zrejmé, že namerané koncentrácie VOC 

kalibrované na dekán, rovnako ako metánu, boli takmer vo všetkých vzorkách nízke, väčšinou 

pod medzou detekcie metódy merania. Niekoľko merateľných koncentrácií VOC bolo 

zistených skôr v zóne prevzdušnenia hydrogeologických vrtov ako v horizontoch 

s popolčekom. Relatívne zvýšené koncentrácie metánu a CO2 boli zistené najmä v pôdnom 

vzduchu prieskumných sond TOP-15 až TOP-20. Pokiaľ ide o analytické výsledky 

odobratých vzoriek pôdneho vzduchu, merateľná hodnota bola zistená iba v prípade TCE zo 

sondy TOP-15, vo ktorej boli tiež namerané najvyššie obsahy TPH (cca 9 120 ppm), a to vo 

výške 0,14 mg/m3. 

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. Veľmi mierne zvýšené koncentrácie (vo vzťahu 

k ostatných výsledkom analýz) boli zistené vo vzorke zeminy zo zóny nasýtenia horninového 

prostredia vo vrte TOM-1 v parametroch NEL, antimón a celkový organicky viazaný uhlík 

(TOC). Vo vrte TOM-2 bola zistená merateľná koncentrácia PAU, a vo vrte TOM-3 kadmia. 

Vo výluhu vzorky zeminy zo zóny nasýtenia horninového prostredia z vrtu TOM-1 bola 

identifikovaná koncentrácia amoniakálnych iónov, ktorá prekročila hodnotu kritéria ID. 

V ďalších parametrov vodných výluhov neboli kritéria ID alebo IT prekročené v žiadnej 

vzorke zo zóny nasýtenia. Niektoré ukazovatele boli síce mierne zvýšené (opäť vo vzťahu 

k ostatným výsledkom analýz), najmä v zemine z vrtu TOM-1, hoci sa jednalo o obsahy 

pomerne nízke. 

Celkové mikrobiálne oživenie aeróbnymi heterotrofnými mikroorganizmami zo vzoriek 

zemín bolo pomerne nízke. Najnižšie vo vrtu TOM-1 a naopak najvyššie bolo vo vrte TOM-3 

(8,8 x 106 KTJ/g), ako aj v prípade baktérií degradujúcich ropné uhľovodíky (1,8 x 106 

KTJ/g). Napriek tomu, že v zemine z vrtu TOM-1 bolo zistené minimálne mikrobiálne 

oživenie, ekotoxicita tejto zeminy bola zo všetkých 3 vzoriek nasýtenej zóny najnižšia. 

Súčasne však táto vzorka vykázala najvyšší celkovú objemovú aktivitu beta 222Rn (860 Bq/kg 

suš.). 

Prieskumnými prácami bolo preukázané najmä znečistenie podzemnej vody. Ako dominujúce 

kontaminanty vo vzťahu ku kritériám IT Smernice MŽP SR č. 1/2015-7 boli identifikované 

najmä bór, kadmium, molybdén, chloridy, dusitany, amoniakálne ióny a celkový 

organicky viazaný uhlík. 

Vo vrtoch TOE-1 a TOE-2 bola tiež opakovane zisťovaná merateľná koncentrácia sulfidickej 

síry, čo má opäť väzbu na skládkovaný popolček po spaľovaní uhlia. Všeobecne ide o to, že 

väčšina kovov je v uhlí a produktoch jeho spaľovania viazaná na sulfidické minerálne fázy. 

Aj keď pH podzemnej vody na lokalite nie je extrémne nízke, môže dochádzať k postupnému 

rozpúšťaniu týchto sulfidov, vzniku sulfánu, a uvoľňovaniu viazaných kovov do podzemnej 

vody.    
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Pokiaľ ide o výsledky meraní rádioaktivity, resp. objemovej aktivity 222Rn v podzemnej vode, 

jej výsledky boli zrovnané so smernými hodnotami danými Tabuľkou č. 2 Prílohy č. 4 

Vyhlášky č. 528/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie 

ožiarenia z prírodného žiarenia, a ktorá ustanovuje limity v pramenitej pitnej vode pre 

objemovú aktivitu α vo výši 0,2 Bq/l, pre objemovú aktivitu β vo výši 0,5 Bq/l a pre 

objemovú aktivitu 222Rn vo výši 100 Bq/l. Porovnaním zistených hodnôt uvedených v tabuľke 

č. 7.1.2-29 je zrejmé, že v podzemnej vode z vrtov TOM-1, TOM-2 a najmä TOE-1 bol limit 

stanovený pre objemovú aktivitu α prekročený. 

Povrchová voda mala oproti podzemnej vode všeobecne lepšiu kvalitu. Vo vzorkách boli 

zistené iba zvýšené koncentrácie TOC a B. 

Komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti 

výskytu environmentálnej záťaže využívajúci geochemické, technické, meračské, 

laboratórne a iné geologické práce 

Študované územie bolo pokryté komplexom geologických prác, pozostávajúce zo súboru 

technických, geofyzikálnych, vzorkovacích, laboratórnych prác a terénnych meraní. Terénne 

práce pozostávali z geofyzikálnych meraní (elektrická rezistivitná tomografia, odporové 

profilovanie), vrtných prác (plytké kopané sondy, nevystrojených prieskumné vrty 

a monitorovacie vrty), terénnych skúšok (hydrodynamické skúšky, hydrometrické merania, 

atmogeochemické merania, merania základných parametrov podzemnej vody, režimové 

merania podzemných a povrchových vôd).  

Vzorkovaním boli pokryté zložky geologického prostredia – pôdny vzduch, horninové 

prostredie, podzemná a povrchová voda. Vzorky boli analyzované v akreditovaných 

laboratórnych strediskách GEOtest, a.s. a ALS Czech republic s. r. o. Rozsahy laboratórnych 

stanovení sú uvedené v tabuľkách v kapitole č. 7.1.  

Preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia 

Rozsah znečistenia bol preskúmaný na základe vzorkovania nevystrojených prieskumných 

vrtov, monitorovacích (hydrogeologických) vrtov a ručne kopaných sond,  ako aj pomocných 

prieskumných nepriamych metód (atmogeochemický a geofyzikálny prieskum).  

Dominujúcou znečisťujúcou látkou je As, vysoké koncentrácie organicky viazaného uhlíka. 

Relatívne zvýšené koncentrácie metánu a CO2 boli zistené najmä v pôdnom vzduchu 

v priestore odkaliska. 

Podzemná voda je znečistená bórom, kadmiom, molybdénom, chloridmi, dusitanmi, 

amoniakálnymi iónmi a takmer celoplošne organicky viazaným uhlíkom TOC. 

Vo vzorkách povrchovej vody boli zistené zvýšené koncentrácie TOC a bóru. 

Identifikácia zdrojov a ohnísk znečistenia 

Primárnym zdrojom znečistenia je bývalé odkalisko elektrárenského popolčeka, respektíve 

popolček doňho ukladaný. 

Znečistenie v pásme prevzdušnenia horninového prostredia je viazané výlučne na priestor 

s odpadovým materiálom. V zóne nasýtenia horninového prostredia neboli overené 

kontaminanty presahujúce kritériá Smernice.  

Podľa výsledkov realizovaného prieskumu sa javí, že odkalisko ovplyvňuje kvalitu 

podzemnej vody v priestore odkaliska a jeho blízkom okolí z hľadiska zvýšenej prítomnosti 

organického uhlíka, bóru, kadmia, molybdénu, chloridov, dusitanov a amoniakálnych iónov.  
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Ovplyvnenie povrchovej vody sa preukázalo v ukazovateľoch B a TOC. 

Mapy znečistenia sú súčasťou grafických príloh č. 6 a 7. 

Identifikácia a charakteristika všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich 

kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov 

Dominantným toxickým kovom v odpadoch uložených na odkalisku je arzén, čo odpovedalo 

aj vysokým koncentráciám organicky viazaného uhlíka.  

V podzemnej vode v oblasti priestoru odkaliska a čiastočne tiež v jeho podloží sú zvýšené 

koncentrácie TOC, bóru, kadmia, molybdénu, chloridov, dusitanov a amoniakálnych iónov 

nad IT limity. 

V povrchovej vode boli nad hodnotu ID prekročené ukazovatele B a TOC. 

Charakteristika znečisťujúcich látok je popísaná v samostatnej časti: Analýza rizika 

znečisteného územia. 

Zhodnotenie spôsobu šírenia a vývoja znečistenia 

Vysoké obsahy As zistené v odkalisku sú viazané na menej rozpustné minerálne fázy a tak 

nedochádza k ich rozpúšťaniu a migrácii do podzemnej vody. As je v produktoch po 

spaľovaní uhlí často prítomný vo forme sulfidov, ktoré sú za bežných podmienok vo vode 

takmer nerozpustné. 

Iná je situácia v prípade B, ktorého niektoré minerálne formy môžu byť lepšie rozpustné vo 

vode. S ohľadom na to, že súčasťou realizovaných prác nebola identifikácia jednotlivých 

špécií bóra, nie je možné s istotou potvrdiť v akých minerálnych fázach sa v odpadoch B 

vyskytuje a teda ani mieru jeho mobilizácie horninovom prostredí a podzemnou vodou. 

Zjavný je jeho prestup do povrchovej vody, v ktorej môže ďalej migrovať pričom jeho 

koncentrácie so vzdialenosťou od odkaliska klesajú v dôsledku narieďovania sa 

s neovplyvnenou vodou. 

Pokiaľ ide o organický uhlík, ak bolo vyššie uvedené, s vysokou pravdepodobnosťou sú jeho 

zvýšené koncentrácie v podzemnej vode spojené s uloženým popolčekom. 

Generálny smer prúdenia podzemnej vody na lokalite a teda smer šírenia kontaminácie je JJZ-

SSV. V minulosti došlo po výdatných zrážkach k vyliatiu Breznianskeho potoka, pričom voda 

tiekla po povrchu odkaliska smerom k jeho východnej strane a následne sa dostala k hrádzi 

a opäť sa vrátila do pôvodného koryta pod hrádzou. Pri tejto udalosti došlo k narušeniu telesa 

hrádze a vyplaveniu časti popolčekov do údolia pod odkaliskom. Podobnému scenáru sa je 

potrebné v budúcnosti vyhnúť. 

Plošné rozšírenie vybraných znečisťujúcich látok je spracované formou máp znečistenia, 

ktoré tvoria grafické prílohy č. 6 a 7. 

Zhodnotenie rizika vyplývajúceho z environmentálnej záťaže na ľudské zdravie 

a životné prostredie 

Spôsob šírenia sa znečistenia je hodnotený metódami analýzy rizika v samostatnej časti 

Záverečnej správy.  

Analýza rizika vypracovaná podľa Smernice MŽP SR č. 1/2015-7 pre lokalitu 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. 
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2) V skúmanom území je preukázané environmentálne riziko zo šírenia sa znečistenia 

podzemnou vodou. 

3) V skúmanom území je preukázané potenciálne nekarcinogénne zdravotné riziko 

vyplývajúce z prítomnosti znečisťujúcich látok v podzemnej vode pri jej využívaní 

v záhradkách. 

V budúcom období je plocha územia bývalej skládky a jej blízkeho okolia z hľadiska 

zdravotného rizika nevhodná 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. 

Vybudovanie monitorovacej siete kvality podzemných vôd na lokalite 

Na monitorovanie podzemných vôd navrhujeme použiť vrty TOM-3, TOM-1 a TOM-2. Tak 

isto odporúčame monitorovať Breznický potok, ktorý sa vlieva do Bytčického potoka. 

Sledované parametre by mali byť v minimálnom rozsahu: Mo, B, Cd, amónne ióny, chloridy, 

dusitany, As, SO4, TOC, DOC. 

Vypracovanie záverečnej správy z geologického prieskumu životného prostredia 

Záverečná správa je predložený dokument s prílohami. 

Vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia 

Analýza rizika tvorí samostatnú časť tejto záverečnej správy. 

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti sanácie pre preskúmanú environmentálnu záťaž 

Štúdia uskutočniteľnosti tvorí samostatnú časť tejto záverečnej správy.  

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. Potrebné je vykonať najmä nasledovné 

technicko-stavebné opatrenia: 

 Obmedzenie využitia územia odkaliska pre stavebné účely, 

 Obmedzenie využívania vody pre pitné a závlahové účely, 

 Dostatočné odvodnenie vôd z povrchového toku a vody z odkaliska. 

8 NÁVRH MONITOROVANIA GEOLOGICKÝCH 

FAKTOROV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

S KONKRETIZÁCIOU SLEDOVANÝCH PARAMETROV 

 

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, nasýtenie 

kyslíkom. 
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b) ukazovatele znečistenia podzemných vôd zistených prieskumom – vo vrtoch TOM-3, 

TOM-1 a TOM-2: Mo, B, Cd, amónne ióny, chloridy, dusitany, As, TOC, DOC 

c) ukazovatele znečistenia povrchových a drenážnych vôd – Breznický potok, ktorý sa vlieva 

do Bytčického potoka: Mo, B, Cd, amónne ióny, chloridy, dusitany, As, TOC, DOC 

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.  

V druhom kroku je potrebné určiť frekvenciu monitorovania. 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.  
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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. 

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 (TOM-1), vrty 

nachádzajúce sa v centre znečistenia (TOM-2) a na okrajoch (TOM-3). Ideálne by bolo 

vybudovať aj vrt v smere prúdenia podzemnej vody nachádzajúci sa mimo zdroj znečistenia 

(ideálne do 100 pod hrádzou odkaliska). Takýto vrt sa však kvôli nezískaniu súhlasu od 

vlastníkov pozemkov počas vypracovania geologickej úlohy nepodarilo zrealizovať. Pre účely 

posúdenia ovplyvnenia kvality vody mimo odkalisko v smere prúdenia vody je dôležité 

vzorkovať aj Breznický potok pod hrádzou odkaliska. Toto miesto predstavuje výstup odtoku 

priesakových vôd z priestoru odkaliska. 

9 EKONOMICKÝ PRÍNOS RIEŠENIA GEOLOGICKEJ 

ÚLOHY 

9.1 Cena geologických prác na geologickej úlohe 

Vzorkovacie, technické a laboratórne práce, ako aj práce geologického servisu boli 

realizované v súlade s projektom geologickej úlohy a podľa schváleného rozpočtu prác.  Ich 

rozsah bol navrhnutý tak, aby zabezpečoval splnenie cieľov predmetnej geologickej úlohy.  
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Čerpanie finančných prostriedkov neprevýšilo rozpočet a rozpočtovú rezervu. Prehľad podľa 

jednotlivých položiek vykonávaných prác je spracované v nasledovnej tabuľke. 

Rozpočet geologickej úlohy  Tabuľka č. 9.1-1 

Názov výkonu 
Merná 

jedn. 

Projektovaná 

cena v EUR 

bez DPH 

Projektované Realizované Fakturované Celková 

cena 

v EUR bez 

DPH 
Počet jednotiek 

Projekt geologickej 

úlohy 
súbor 2 500,00 1 1 1 2 500,00 

Geologické práce súbor 5 000,00 1 1 1 5 000,00 

Technické a vrtné práce           

Prieskumné (nevystrojené) 

mapovacie vrty 
bm 11 200,00 160 161 160 11 200,00 

Hydrogeologické 

(monitorovacie) vrty 
bm 11 200,00 80 80 80 11 200,00 

Hydrodynamické skúšky 

(1 deň) 
kus 1 600,00 2 2 2 1 600,00 

Zriadenie merných 

objektov na povrchových 

tokoch, alebo prameňoch 

objekt 3 000,00 2 2 2 3 000,00 

Zneškodnenie odpadov t 240,00 4 0 0 0,00 

Technické a vrtné práce 

spolu 
  27 240,00    27 000,00 

Vzorkovacie práce        

Odber vzoriek zemín a 

dnových sedimentov  
odber 2 250,00 90 90 90 2 250,00 

Odber vzoriek vody na 

toxické látky spolu 
odber 4 000,00 100 100 100 4 000,00 

Organoleptické skúšky 

znečistenia vôd a zemín 
odber 1 305,00 87 87 87 1 305,00 

Odber vzoriek pôdneho 

vzduchu 
odber 300,00 20 20 20 300,00 

Vzorkovacie práce spolu   7 855,00    7 855,00 

Geofyzikálne práce        

Povrchové merania 100 m  3 000,00 10 10 10 3 000,00 

Geofyzikálne práce spolu   3 000,00    3 000,00 

Terénne práce        

Základné parametre vody  meranie 1 440,00 48 48 48 1 440,00 

Režimové merania (min. 3 

x počas prieskumu) 
meranie 345,00 23 27 23 345,00 

Hydrometrické merania meranie 140,00 2 2 2 140,00 

Profilovanie tokov bod 40,00 4 7 4 40,00 

Atmogeochemické 

merania 
meranie 4 050,00 81 81 81 4 050,00 

Geodetické merania bod 840,00 21 21 21 840,00 

Terénne merania spolu   6 855,00    6 855,00 

Laboratórne práce        

Analýza zemín, 

sedimentov, stavebných 

konštrukcií a výluhov z 

nich 

vzorka 14 070,00 201 201 201 14 070,00 

Analýza podzemných a 

povrchových vôd 
vzorka 14 350,00 205 283 202 14 140,00 

Analýza pôdneho vzduchu vzorka 1 200,00 20 20 20 1 200,00 

Zistenie fyzikálnych 

vlastností zemín 
vzorka 500,00 10 12 10 500,00 

Laboratórne práce spolu   30 120,00    29 910,00 

Záverečné spracovanie  súbor 6 000,00 1 1 1 6 000,00 
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Názov výkonu 
Merná 

jedn. 

Projektovaná 

cena v EUR 

bez DPH 

Projektované Realizované Fakturované Celková 

cena 

v EUR bez 

DPH 
Počet jednotiek 

Analýza rizika  súbor 9 000,00 1 1 1 9 000,00 

Štúdia uskutočniteľnosti 

sanácie 
súbor 3 000,00 1 1 1 3 000,00 

Špeciálne služby spolu   100 570,00    100 120,00 

Geologická úloha spolu 

bez posudkov 
  105 598,50    105 148,50 

Posudky (2 x)   1 000,00 2 2 2  1 000,00 

Rozpočtová rezerva 

(zostatok) 
  5 028,50       5 028,50 

Geologická úloha spolu 

projektovaná 

(predpokladané 

čerpanie), bez DPH  

  106 598,50       106 148,50 

9.2 Ekonomický prínos riešenia 

Riešenie geologických úloh zameraných na problematiku životného prostredia neprináša 

okamžité ekonomické zužitkovanie získaných údajov ale je nevyhnutnou súčasťou procesu 

predchádzania neželaných dôsledkov (aj ekonomických), ktoré by mohli z existencie 

environmentálnych záťaží vyplynúť. 

Získané poznatky sa využijú pri riešení sanácie environmentálnej záťaže, pričom platí, že čím 

lepšie poznanie sanovaného územia, tým efektívnejšia a v konečnom dôsledku aj lacnejšia 

bude sanácia environmentálnej záťaže. 

Na základe realizovaných prieskumných prác bolo možné zhodnotiť aktuálnu situáciu 

kontaminácie na lokalite a overiť možné riziko dôsledkov, ktoré z neho môžu vyplývať. 

Takýmto spôsobom sa dá preventívne predchádzať devastácii životného prostredia, ktorého 

prípadné narušenie si vyžaduje oveľa nákladnejšie prostriedky na jeho obnovu. Vybudované 

hydrogeologické vrty je možné účelne využiť na monitorovanie prípadného šírenia 

kontaminantov do podzemnej vody a tým predchádzať neželaným dôsledkom, ktoré by z toho 

mohli vyplynúť. 

Potreba sanovať environmentálne záťaže, ktoré predstavujú riziko v území je základnou 

potrebou spoločnosti, vyplývajúcou z povinnosti štátu chrániť svojich občanov pred rizikami, 

ktorým nemôžu individuálne čeliť. V prípade environmentálnych záťaží sa táto potreba 

uskutočňuje prostredníctvom príslušnej legislatívy (najmä zákon č. 569/2007 Z. z. 

o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 409/2011 

Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov) a realizáciou Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží na 

roky 2010–2015, ktorý vytvára rámec koncepčného riešenia problematiky environmentálnych 

záťaží v Slovenskej republike, financovaných z verejných zdrojov. 

10 MIESTO A SPÔSOB ULOŽENIA GEOLOGICKEJ 

DOKUMENTÁCIE A OSOBITNÝCH SPRÁV, NÁVRH NA 

JEJ VYRADENIE 

Prvotná písomná a grafická dokumentácia technických diel je uložená u zhotoviteľa 

geologických prác, t.j. u spoločnosti GEOtest, a. s. vo forme Dokumentačného denníka 

a Stavebného denníka. U zhotoviteľa sú taktiež archivovány: Protokoly o odbere vzoriek 
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(zemín, vody a pôdneho vzduchu), Protokoly k organoleptickému posúdeniu, Protokoly 

o dokumentácii vrtného jadra.  

Autorské originály odborných máp sú uložené v archíve spoločnosti GEOtest, a. s. spolu 

s originálmi laboratórnych protokolov chemických rozborov vôd, zemín a pôdneho vzduchu. 

Všetky vzorky, ktoré boli v rámci geologickej úlohy odobrané, boli dané na laboratórny 

rozbor. Duplikáty uchovávajú laboratória (GEOtest, a. s. a Als Czech Republic, s. r. o.) 

spôsobom špecifikovaným v zásadách laboratórnej praxe a podmienkach akreditácie. 

Vrtné jadrá monitorovacích a mapovacích vrtov boli po ovzorkovaní a zdokumentovaní 

skartované a zlikvidované. 

Skartácia vrtného jadra sa uskutočnila na základe kontroly objednávateľa – delegovaných 

expertov v rámci kontrolných dní Ministerstva životného prostredia SR, a vystavenia 

písomného schválenia skartácie vrtných jadier. 

Digitálne súbory textov, máp a tabuliek vo forme zodpovedajúcej požiadavkám „Smernice 

MŽP SR z 13. apríla 2000 č. 2/2000 o zásadách spracovania a odovzdávania úloh a projektov 

v Geografickom informačnom systéme“ budú v zmysle požiadaviek objednávateľa odovzdané 

Odboru informatiky – Geofondu ŠGÚDŠ Bratislava, spolu s dvoma tlačenými exemplármi 

záverečnej správy – po skončení celej úlohy. 

Monitorovacie vrty (TOM-1, TOM-2 a TOM-3) navrhujeme zachovať a využiť pri 

navrhovanom monitoringu geologických faktorov životného prostredia. 

11 ZÁVERY A ODPORÚČANIA 

Na lokalite Žilina – Trnové – odkalisko popolčeka bol realizovaný podrobný geologický 

prieskum životného prostredia, zameraný hlavne na aktualizáciu súčasného stavu znečistenia 

horninového prostredia, pôdneho vzduchu a podzemných a povrchových vôd.  

Prieskumné práce, realizované v roku 2015 spoločnosťou GEOtest, a.s., pozostávali zo súboru 

technických, vzorkovacích, laboratórnych prác a terénnych meraní. 

Technické práce pozostávali z vrtných prác (mapovacie a monitorovacie vrty, plytké sondy) 

a hydrodynamických skúšok. Pre spresnenie geologických pomerov a určenie hrúbky 

pokryvných útvarov boli realizované geofyzikálne merania. Ďalej bol realizovaný 

atmogeochemický prieskum. 

Vzorkovaním boli pokryté všetky zložky geologického prostredia – zeminy, podzemná 

a povrchová voda, ako aj pôdny vzduch. Vzorky boli analyzované v akreditovaných 

laboratórnych strediskách firmy GEOtest, a.s. a ALS Czech Republic s. r.o. (textová príloha 

č. 1.3). Rozsahy laboratórnych stanovení sú uvedené v tabuľkách v predchádzajúcich 

kapitolách. Znečistenie zemín pásma prevzdušnenia bolo podporené okrem vrtných 

a vzorkovacích prác aj atmogeochemickými meraniami.  

Podrobným prieskumom boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

 Primárnym zdrojom znečistenia je odkalisko popolčeka, resp. samotný popolček 

ukladaný na odkalisku. Sekundárna kontaminácia zemín v z popolčeka nebola zistená 

ani v zóne prevzdušnenia ani v zóne nasýtenia horninového prostredia v podloží 

odkaliska a jeho bezprostredného okolia. 

 Podľa výsledkov realizovaného prieskumu popolček ovplyvňuje lokálne kvalitu 

podzemnej vody z hľadiska zvýšenej prítomnosti organického uhlíka aj z hľadiska 

prítomnosti bóru, kadmia a molybdénu.  
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 Zvýšené koncentrácie molybdénu boli zistené iba v pôvodnom vrte (TOE-1) 

v blízkosti hrádze. Reprezentatívnosť tohto vrtu nebolo reálne za obmedzený čas 

prieskumu jednoznačne preukázať a vzhľadom k tomu, že ide o lokálne zistenie 

zvýšenej koncentrácie molybdénu, nedá sa jednoznačne vyhodnotiť znečistenie 

prostredia týmto kontaminantom. Do rizikovej analýzy bol tento prvok uvažovaný 

z hľadiska konzervatívneho priestupu. 

 Dominujúcou znečisťujúcou látkou v popolčeku uloženom na skládke je As, ktorý je 

striktne viazaný na materiál týchto odpadov, čo odpovedalo aj vysoké koncentrácii 

organicky viazaného uhlíka. Relatívne zvýšené koncentrácie metánu a CO2 boli 

zistené najmä v pôdnom vzduchu v priestoru odkaliska. 

 Podzemná voda je znečistená bórom, kadmiom, molybdénom, chloridmi, 

dusitanmi a amoniakálnymi iónmi a takmer celoplošne organicky viazaným 

uhlíkom TOC. 

 Negatívny vplyv odpadov uložených na skládke sa odráža aj v kontaminácii 

povrchovej vody organickým uhlíkom a bórom v rámci sledovaného úseku toku. 

 Znečistenie horninového prostredia a podzemnej vody bolo plošne vymedzené na 

plochách vykreslených v grafických prílohách č. 6 a 7 a špecifikované v bilančných 

tabuľkách, ktoré sú súčasťou analýzy rizika.  

 V skúmanom území nie je preukázané environmentálne riziko vyplývajúce zo 

znečistenia horninového prostredia v kontaktnej (biologickej) zóne znečisťujúcimi 

látkami. 

 V skúmanom území je preukázané environmentálne riziko zo šírenia sa 

znečistenia podzemnou vodou. 

 3) V skúmanom území je preukázané potenciálne nekarcinogénne zdravotné riziko 

vyplývajúce z prítomnosti znečisťujúcich látok v podzemnej vode pri jej využívaní v 

záhradkách.. 

V budúcom období je plocha územia bývalej skládky a jej blízkeho okolia z hľadiska 

zdravotného rizika nevhodná 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 

Na monitorovanie podzemných vôd navrhujeme použiť vrty TOM-3, TOM-1 a TOM-2. Tak 

isto odporúčame monitorovať Breznický potok, ktorý sa vlieva do Bytčického potoka. 

Sledované parametre by mali byť v minimálnom rozsahu: Mo, B, Cd, amonné ióny, chloridy, 

dusitany, sírany, As, TOC, DOC. Monitoring by mal byť vykonávaný minimálne 2 x do roka. 

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. Potrebné je vykonať najmä nasledovné 

technicko-stavebné opatrenia: 

 Obmedzenie využitia územia odkaliska pre stavebné účely, 

 Obmedzenie využívania vody pre pitné a závlahové účely, 

 Dostatočné odvodnenie vôd z povrchového toku a vody z odkaliska. 
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