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PREDSLOV
V roku 2016 uplynie 60 rokov od založenia prvého medzinárodného profesijného hydrogeologického
združenia s celosvetovou pôsobnosťou – Medzinárodnej asociácie hydrogeológov / International Association of
Hydrogeologists (IAH). Po viacerých rokoch diskusií na geologických kongresoch v Londýne (1948) a v Alžíri
(1952) bola táto inštitucionalizovaná voľbou jej prvého výboru na medzinárodnom geologickom kongrese,
ktorý sa konal v roku 1956 v Mexico City. V roku 1992 o jej začiatkoch napísal John Day „...od jej skromných
začiatkov, za pomoci neutíchajúcej snahy jej členov, motivovaná iba túžbou spoznať sa navzájom a zdieľať
odborné znalosti, IAH dosiahla skutočne medzinárodné renomé a profesijnú povesť na špičkovej úrovni, a to
napriek rôznym politickým a ekonomickým bariéram svojich čias. Nenechajte sa mýliť, pred (vtedy 40) rokmi
boli uvedené prekážky až príliš reálne, pretože mnoho starších členov IAH si viac ako jasne pamätalo následky
druhej svetovej vojny, virtuálne zrútenie vzťahov medzi krajinami východnej Európy a Západu, čo spolu
s izoláciou obrovských oblastí Ázie, vytvorilo nesmierne problémy pre medzinárodný rozvoj každej vedy...“.
Aj keď nemožno opomenúť, že korene IAH sú pevne zapustené v geologických vedách, toto profesijné
združenie v súčasnosti priťahuje aj širšie spektrum odborníkov pracujúcich v oblasti podzemných vôd. V
posledných rokoch sa jej členská základňa rozšírila už vo viac ako 130 krajinách, čo z IAH robí skutočne
globálnu organizáciu – ku koncu roka 2015 počet jej členov tesne presiahol hranicu 4100.
Prvý kongres IAH bol v Paríži v roku 1957, v poradí 43. kongres bol organizovaný vo francúzskom
Montpellier v septembri 2016. Z uvedeného čísla vidno, že frekvencia organizovania kongresov je vyššia než
v prípade štvorročného cyklu „materských“ geologických kongresov, čo dáva možnosť rýchlejšieho sa šírenia
nových impulzov poznania tohto rýchlo sa rozvíňajúceho vedného odboru aplikovanej geológie. V priebehu
rokov kongresy sa konali v mnohých krajinách po celom svete, pričom zo strany IAH bolo snahou dodržiavať
záväzok – ako je to možné – dosiahnuť čo najširší geografický záber. V posledných rokoch sa kongresy konali
v Číne (Peking 2006), Portugalsku (Algarve 2007), Japonsku (Toyama 2008), Indii (Hydarabad 2009), Poľsku
(Krakow 2010), Kanade (Niagara Falls 2012), Austrálii (Perth 2013), Maroku (Marrakech 2014) a Taliansku
(Rím 2015).
Z našej pozície malej krajiny v strede Európy nesmieme zabudnúť na to, že v poradí 29. kongres IAH sa
konal v roku 1999 v Bratislave. Bolo to zásluhou pomerne malej skupinky nadšencov – členov Slovenskej
asociácie hydrogeológov, ktorá v tom čase mala nemala ani 10 rokov od svojho založenia. Nie tak ale história
hydrogeológie na Slovensku, ktorá (ako to dokumentovali organizátori bratislavského kongresu IAH) sledovala
trendy jej svetového rozvoja už od raných počiatkov v päťdesiatych rokoch, cez jej akademickú i komerčnú
inštitucionalizáciu do roku 1960, keď intenzita hydrogeologických prác na štvorcový kilometer územia
v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia mnohých ohľadoch presiahla i oveľa
vyspelejšie ekonomiky. Zdá sa, že v priebehu času sa počty profesijne pôsobiacich hydrogeológov na
jednotkovú plochu územia našej krajiny pomaly vyrovnávajú so svetovým štandardom, stále však máme dôvod
hľadieť do minulosti s istou dávkou hrdosti i vďaky voči vtedy aktívnej generácii: vďaka nim môžeme dnes
oslavovať aj 25. výročie založenia Slovenskej asociácie hydrogeológov.
Prečo však Slovenská asociácia hydrogeológov vznikla až v roku 1991? Jedným z dôvodov bol činiteľ
spôsobujúci (ako napísal uvedený John Day) „virtuálne zrútenie vzťahov medzi krajinami východnej Európy a
Západu“. Priatelia – urobme všetko preto, aby sa budúcnosť hydrogeológie nepodriadila reálnemu ani
virtuálnemu rúcaniu. Minulosť hydrogeológie poznáme, jej budúcnosť závisí na tom, akými témami osloví
spoločnosť, v tomto čase plne sústredenú na výkon, úspech a šťastie. Vieme ale už aj to, v akej veľkej časti
spoločnosti už rezonujú predpony natur–, bio– a eko–. Nazdávam sa, že niet inej vody ako naturálnej
ekofriendly biovody, najmä ak je podzemná. Dôležité ale je, aby pri nej boli tí, ktorí sa snažia poznať odkiaľ
a kam táto voda tečie. Myslím si, že týmito sú hydrogeológovia. Ak pri podzemnej vode svorne vytrváme,
nepomôžeme len sebe. Je na nás, aby sme týmto pomáhali aj iným – vysvetľovaním, osvetou, odbornosťou,
profesionalitou. V tomto držím Slovenskej asociácii hydrogeológov palce nielen do ďalších dvadsiatich piatich
rokov jej existencie...

RNDr. Peter Malík, CSc.

UDELENIE MEDAILE SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE HYDROGEOLÓGOV
Výbor SAH na svojom zasadaní 3. 10. 2016 rozhodol o udelení medaile SAH kolegom:
doc. Ing. Jarmile Božíkovej, PhD.
za dlhodobú odbornú spoluprácu a spoluprácu pri vydavateľskej činnosti SAH,
RNDr. Vlastne Jánovej, PhD.
za dlhodobú spoluprácu pri odbornej činnosti a významný podiel na ďalšom vzdelávaní hydrogeológov,
Ing. Eugen Kullman, PhD.
za zásluhy o rozvoj hydrogeológie a za podnetnú činnosť v oblasti implementácie európskej legisatívy,
RNDr. Anna Patschová, PhD.
za zásluhy o rozvoj hydrogeológie a za vzdelávaciu a organizačnú činnosť v oblasti hydrogeológie,
Kamile Rehorovskej
za dlhodobú spoluprácu pri odbornej a vzdelávacej činnosti a neúnavnú propagáciu hydrogeológie na
Slovensku,
prof. ÚS. dr hab. Andrzej J. Witkowski
za vzdelávaciu činnosť v oblasti hydrogeológie, zásluhy o rozvoj hydrogeológie na medzinárodnom poli
a dlhodobú vynikajúcu spoluprácu so slovenskými hydrogeológmi.

Medaila bude odovzdaná počas slávnostného večera dňa 19. októbra 2016 v rámci 18. slovenskej
hydrogeologickej konferencie v Demänovskej doline.

RNDr. Peter Malík, CSc.
prezident SAH
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SOLANKI W UTWORACH JURAJSKICH REJONU BUSKA-ZDROJU I SOLCA-

ZDROJU
THE BRINES IN THE JURASSIC FORMATIONS OF THE BUSKO-ZDRÓJ AND SOLEC-ZDRÓJ
AREA
Józef Chowaniec − Tomasz Gągulski − Grażyna Gorczyca
Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Karpacki

KEYWORDS
Brines, upper Jurassic, isotopes, composition of water, groundwater genesis, hydrochemical indices
SŁOWA KLUCZOWE
Solanki, jura górna, izotopy, skład wody, geneza wód, wskaźniki hydrochemiczne
WSTĘP
Uzdrowiska Busko-Zdrój i Solec-Zdrój znane są od wielu lat z lecznictwa uzdrowiskowego bazującego głównie
na siarczkowych wodach leczniczych, o mineralizacji od 12,0 do 20,0 g/dm3, występujących w utworach kredy
górnej. Występują tu również wody lecznicze – solanki, o mineralizacji od 22,0 do 67,5 g/dm3, typu chlorkowosodowego, w obrębie utworów jury górnej. Wody lecznicza z otworu B-15 i Wełnin charakteryzują się
mineralizacją poniżej 35 g/dm3 (Tab. 1) ale ze względu na typ chemiczny Cl-Na zostały zaliczone do solanek
(Dowgiałło i in., red., 2002). Czynnikiem zwiększającym walory lecznicze solanek jest obecność w ich składzie
jodków, fluorków, jonu żelazawego oraz siarkowodoru.
Obecnie (2016 r.) solanki z utworów jury górnej na badanym obszarze eksploatowane są trzema otworami: B15 (ujęcie „Henryk”), B-19 (ujęcie „Małgorzata”) oraz Wełnin (Tab.1). Solanka z otworu B-15 oraz B-19 od
roku 1960, po rozcieńczeniu wodą zwykłą, była wykorzystywana przez „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. do
produkcji wody mineralnej „Buskowianka-Zdrój”. Natomiast solanka z otworu Wełnin jest wykorzystywana do
kąpieli leczniczych w Solcu-Zdroju (Ryc. 1).
Badania wód leczniczych, w tym solanek w rejonie Buska-Zdroju i Solca-Zdroju prowadzone są w Oddziale
Karpackim Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego (OK PIG-PIB) w
związku z dokumentowaniem zasobów dyspozycyjnych tych wód. Analizą objęty jest rejon Buska-Zdroju
i Solca-Zdroju położony między Wisłą i Nidą na południu, a granicą wyznaczoną przez miejscowości Pińczów,
Szaniec, Widuchową, Wolice, Wójczą i Biechów na północny i północnym-zachodzie.
UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNE WYSTĘPOWANIA SOLANEK
Badany obszar znajduje się w obrębie północnej części zapadliska przedkarpackiego, które od północy graniczy
z niecką miechowską. Na omawianym obszarze mamy do czynienia ze skomplikowanym przebiegiem struktur
blokowo-fałdowych. Rejon Buska-Zdroju i Solca-Zdroju znajduje się w północnym skrzydle synkliny
o przebiegu osi NW-SE, podzielonej na kilka dużych bloków tektonicznych, utworzonych w czasie kolejnych
zjawisk orogenicznych.
Do rozpoznania głębokości zalegania, miąższości utworów jurajskich, a także występowania solanek w obrębie
tych utworów, w głównej mierze przyczyniły się wyniki głębokich wierceń poszukiwawczych (naftowych)
wykonanych na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w., a także szyb w miejscowości
Szczerbaków. Szyb ten był najgłębszym szybem poszukiwawczym w Europie, który został wydrążony do
głębokości 378 m. Strop wapieni jurajskich osiągnął na głębokości 304 m, a następnie został pogłębiony
otworem do 432,2 m (Gągol, Herman, 2010). Prace melioracyjne prowadzone w latach 70. XX w. doprowadziły
do jego likwidacji.
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Tabela 1 Charakterystyka chemiczna solanek z utworów jurajskich w rejonie Buska-Zdroju i Solca-Zdroju
Table 1 Chemical characterization of the brines from Jurassic formations in the Busko-Zdrój – Solec-Zdrój area
Data
analizy

Nazwa
obszaru
górniczego

4.7.12
Busko-Zdrój

Nazwa
otworu

Stan
otworu

B-15
(„Henryk”)

czynny

B-19
(„Małgorzata”)

czynny

„Busko II”
4.6.14

Wełnin

21.9.73

„SolecZdrój”

Wełnin 1

Wełnin

23.11.74

„Wełnin”

Wełnin 2
(„Malina”)

Zlikwidowany
Zlikwidowany

Wełnin

3.6.14

„Wełnin”

Wełnin

czynny

Szczerbaków

5.6.14

brak

wypływ
Szczerbaków
(dawny szyb)

istnieje

Ujęta
warstwa

jura
górna

Miner.
g/dm3

Typ
wody

22,0

jura
górna

<0,05

6,8

2,6

12,98

<0,04

6,6

2,0

29,85

Cl-Na
(Fe, I, F)
67,5

jura
górna
jura
górna
jura
górna

Zawartość wybranych
wskaźników
H2S
IFFe2+
3
mg/dm

26,0
33,9
32,7
48,4

Cl-Na
(I)
Cl-Na
(H2S,I)
Cl-Na
(H2S,I)

brak

15,8

bd

2,08

850,0

15,8

bd

2,85

731,0

16,8

0,2

0,02

Cl-Na
(I, F)

<0,04

15,7

2,9

0,08

bd – brak danych

Rys. 1
Najstarszymi utworami stwierdzonymi otworami naftowymi są zmetamorfizowane łupki prekambru, na których
występują utwory ordowiku, syluru, dewonu i karbonu oraz osady triasu i jury. Na zerodowanej powierzchni
wapieni jurajskich osadziły się utwory kredy, wykształcone w postaci piasków i piaskowców, wapieni
marglistych i margli. Powyżej występują utwory neogenu (miocenu) reprezentowane przez osady ilastomargliste oraz gipsy i anhydryty. Osady czwartorzędowe występują jedynie lokalnie w dolinach rzecznych
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w postaci piasków i żwirów oraz jako pokrywy lessowe na niektórych wzniesieniach (Oszczypko, OszczypkoClowes, 2010).
Wychodnie utworów jury górnej odsłaniają się na omawianym obszarze tylko w rejonie Góry Owczarskiej,
Góry Zajęczej, Góry Katarzyny oraz w rejonie miejscowości Łagiewniki. Stropowe partie jury górnej często
zbudowane są ze słaboprzepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych wpieni ilastych oraz margli kimerydu.
W przypadku braku tych utworów, lub gdy miąższość ich jest niewielka, zbiornik jury górnej, cenomanu i
dolnej kredy stanowić mogą wspólny system hydrauliczny.
SKŁAD CHEMICZNY SOLANEK
Analizie składu fizykochemicznego i izotopowego poddano solanki, które są eksploatowane trzema otworami
hydrogeologicznymi oraz jeden wypływ w rejonie dawnego szybu w Szczerbakowie. Analizowane wody
charakteryzują się wysoką i zróżnicowaną mineralizacją, suma rozpuszczonych składników stałych waha się od
ponad 22 g/dm3 w otworze B-15 do ponad 67 g/dm3 w B-19 (Tab. 1). Z archiwalnych danych pochodzących
z otworów ponaftowych wynika, że mineralizacja solanek z utworów jurajskich dochodziła nawet do 140
g/dm3. Solanki te, typu chlorkowo-sodowego, różnią się między sobą zawartością składników swoistych.
Solanki buskie (B-15 i B-19) spośród składników swoistych zawierają jony żelazawy, jodkowy
i fluorkowy, w otworze Wełnin stwierdzono występowanie jonu jodkowego i siarki dwuwartościowej,
natomiast w wypływie z dawnego szybu w Szczerbakowie – jonów jodkowego i fluorkowego.
Spośród analizowanych wód największą zawartością jonów Cl-, SO42-, Na+, K+, Mg2+ i Br- charakteryzują się
wody z ujęcia B-19 w Busku-Zdroju oraz z wypływu w Szczerbakowie, przy jednocześnie najmniejszej
zawartości jonów HCO3-. Siarkowodór, który jest składnikiem swoistym oraz bardzo charakterystycznym dla
wód leczniczych w utworach kredowych tego rejonu stwierdzony został również w otworze Wełnin w ilości
731 mg/dm3 w rejonie Solca-Zdroju. W otworze Wełnin 2 („Malina”), obecnie zlikwidowanym, zawartość
siarkowodoru wynosiła 850 mg/dm3, co stanowi największą dotychczas odnotowaną wartość w Europie (Lisik,
Szczepański, 2014). Solanka z pozostałych analizowanych ujęć pozbawiona jest tego charakterystycznego
składnika.
Solanki w obrębie utworów jurajskich zostały nawiercone także w otworach naftowych w Zborowie (Zborów
3), w rejonie Solca-Zdroju (Solec 3), w rejonie miejscowości Strożyska (Strożyska 3 i 5) oraz w Busku-Zdroju
(B-14), a także w rejonie Żółczy (szyb Minister Boerwer). Stwierdzano tu dużą rozpiętość mineralizacji solanek
od 20 do 140 g/dm3 w przedziale głębokości 390-760 m. Obecność siarkowodoru w utworach jury stwierdzono
w dwóch otworach: Zborów 3 w ilości 100-200 mg/dm3 oraz Strożyska 3 w ilości 700 mg/dm3. Zawartość
siarkowodoru w tych otworach może wskazywać na istnienie łączności hydraulicznej poziomu jurajskiego tak
z poziomem kredowym, jak również mioceńskim (Chowaniec i in., 2009).
GENEZA SOLANEK W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ
Pochodzenie wód leczniczych i solanek rejonu Buska-Zdroju i Solca-Zdroju było przedmiotem zainteresowania
wielu autorów (m.in.: Kulikowska, 1976; Grabczak i in. 1987; Krawczyk i in., 1999; Chowaniec i in., 2009;
Różkowski, Różkowski, 2010; Zuber i in., 2010). Na podstawie danych geologicznych, hydrogeologicznych,
badań izotopów trwałych tlenu (δ18O) i wodoru (δ2H), radiowęgla (14C), trytu i gazów szlachetnych wyrażali oni
poglądy na temat genezy tych wód. W miarę postępu badań oraz rozwoju metod badawczych poglądy te ulegały
modyfikacji. Analiza składu izotopowego δ18O i δ2H badanych solanek lokalizuje je poniżej światowej linii
opadów (WMWL) oraz pomiędzy wartościami reprezentującymi średni skład izotopowy wód oceanicznych (VSMOW) i wartościami charakteryzującymi współczesne wody opadowe. Skład izotopowy omawianych solanek
jest wyraźnie cięższy od wody współczesnej, co może wskazywać na zasilanie w okresie jakiegoś cieplejszego
klimatu niż klimat współczesny. Badane wody nie zawierają trytu.
Spośród czterech analizowanych solanek, skład izotopowy solanki z otworu B-15 w Busku-Zdroju jest
zdecydowanie przesunięty w stronę bardziej ujemnych wartości δ. Pomimo zróżnicowania składu izotopowego
możliwe było wyinterpretowanie linii reprezentującej solanki Buska-Zdroju i Solca-Zdroju.
Skład izotopowy wodoru w otworze Wełnin jest bardzo zbliżony do składu izotopowego wód siarczkowych
z utworów kredy Solca-Zdroju i Buska-Zdroju, co wskazuje, że ujmowane są tu wody infiltracyjne z tego
samego ciepłego klimatu sprzed czwartorzędowego okresu (mieszanina wód infiltracyjnych,
przedczwartorzędowych z wodami reliktowymi). Według Zubera i in. (2010) oraz Chowańca i in. (2009), skład
chemiczny tych wód tworzył się głównie na skutek rozpuszczania przez wody infiltracyjne gipsów, wymywania
inkluzji solnych i wymianie jonowej z otaczającymi skałami.
3

PODSUMOWANIE
Analiza składu chemicznego i izotopowego badanych wód pozwala zaklasyfikować je do solanek pierwotnych,
zasilanych w okresie przedplejstoceńskim, kiedy to klimat charakteryzował się długimi okresami znacznie
cieplejszymi od współczesnych, co ma swoje odzwierciedlenie w wyraźnie cięższym składzie izotopowym niż
wody czwartorzędowej infiltracji (Zuber i in., 2010). Przesunięcie składu izotopowego tlenu i wodoru wody
z otworu B-15 w kierunku wartości bardziej ujemnych wskazywać może na dopływ wód zasilanych
w odmiennym klimacie, w tym przypadku chłodniejszym. Występowanie w otworze Wełnin bardzo dużych
ilości siarkowodoru świadczy o dopływie do niego wód płytszej cyrkulacji, które wiązać należy z serią
gipsonośną badenu ługowaną przez wody infiltracyjne.
W porównaniu do wód leczniczych, siarczkowych rejonu Buska-Zdroju i Solca-Zdroju występujących
w utworach kredowych, głównie cenomanu, omawiane solanki charakteryzują się zdecydowanie „cięższym”
składem izotopowym oraz wartościami wskaźników hydrochemicznych w większości zbliżonymi do
charakterystycznych dla wód morskich.
Przeprowadzona analiza potwierdza zatem, że są to solanki przedplejstoceńskiego etapu infiltracyjnego oraz
wody mieszane dwóch ostatnich etapów infiltracyjnych – plejstoceńskiego i holoceńskiego, w przypadku, gdy
zbiornik jury górnej, cenomanu i dolnej kredy oraz miocenu stanowić mogą wspólny system hydrauliczny
(Różkowski, Różkowski, 2010; Zuber i in., 2010).
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ABSTRAKT
Nakladaniu s vodou z povrchového odtoku zo spevnených plôch z dopravnej infraštruktúry, teda jej
zachytávaniu, čisteniu a následnému nepriamemu vsakovaniu do podzemných vôd sa venuje v poslednom
období veľká pozornosť. Nové trendy nakladania so znečistenými zrážkovými vodami z diaľnic, rýchlostných
ciest a železníc sa v SR postupne dostávajú k projektantom cestných stavieb a k správcom kumunikácií.
Z hľadiska súčasnej legislatívy je odvodnenie komunikácií zamerané k zvýšeniu bezpečnosti premávky
a ochrane konštrukcie vozovky pred účinkami podzemnej vody. V porovnaní s Českou republikou problematika
jednotného posúdenia odvedenia zrážkových vôd z povrchového odtoku vsakom do horninového prostredia
nebola zatiaľ komplexne riešená prostredníctvom slovenskej legislatívy a bola by prínosom do odbornej praxe.
Príspevok popisuje problematiku návrhu odvedenia znečistených zrážkových vôd z povrchového odtoku
z plánovanej diaľnice D4 v úseku Bratislava, Jarovce-Ivanka-sever do povrchových vsakovacích zariadení
podľa návrhov a postupov vypracovaných v českej legislatíve ČSN 75 9010 a TNV 75 9011.
POSÚDENIE VHODNOSTI VSAKOVANIA VÔD Z POVRCHOVÉHO ODTOKU DO PODZEMNÝCH
VÔD V TRASE DIAĽNICE D4 BRATISLAVA-JAROVCE-IVANKA-SEVER Z HĽADISKA
SÚČASNEJ LEGISLATÍVY
Doterajším konvenčným spôsobom nakladania s dažďovou vodou tzv. vodou z povrchového odtoku z líniových
stavieb je zachytenie dažďových vôd stokovou sieťou z povrchu komunikácie, mechanickým predčistením,
odlúčením ropných uhľovodíkov cez odlučovače a následne ich vyústením buď do najbližšieho povrchového
recipientu alebo priamo na terén. Často sú tieto líniové stavby vedené územím, kde nie je v blízkosti povrchový
recipient na vypúšťanie, alebo je trasa komunikácie vedená v blízkosti alebo priamo prechádza chránenými
územiami, kde je potrebné klásť dôraz na bezpečný návrh odvedenia zrážkových vôd vo vzťahu k ochrane
jednotlivých zložiek životného prostredia. Diaľnica D4 v úseku Bratislava-Jarovce-Ivanka-sever od križovatky
Rusovce až po premostenie Malého Dunaja prechádza v blízkosti alebo priamo prechádza chránenými
územiami podľa zákona o vodách § 5 zákona č. 364/2004 Z. z. a podľa Zákona o ochrane prírody a krajiny
č. 543/2002 Z.z na národnej a aj európskej úrovni. Malý Dunaj je podľa Vyhlášky KÚŽP v Bratislave
v zozname povrchových vôd vhodných pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb ako pásmo vôd
kaprovitých a vodné plochy štrkovísk Zelená voda a Rusovecko-Jarovecká sústava ramien sú v evidencii
rybárskych revírov „kaprovými“ revírmi.
Výhodou nakladania s dažďovou vodou vsakom do geologického prostredia je tá, že prečistené zrážkové vody
infiltrujú do horninového prostredia v miestach ich primárneho dopadu, čo priaznivo ovplyvňuje vodný režim,
a sú zároveň využívané prirodzené samočistiace vlastnosti nenasýtenej zóny na degradáciu alebo zadržanie
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látkového znečistenia obsiahnutého v zrážkových vodách. Pre vsakovanie dažďových vôd do podzemných vôd,
je možné použiť niekoľko typov vsakovacích zariadení alebo ich kombináciu. Pre nakladanie so znečistenými
zrážkovými vodami boli v hodnotenom úseku diaľnice D4 navrhnuté povrchové vsakovacie nádrže (jazierka)
s predčistením a bez predčistenia v ORL. Návrh týchto vsakovacích zariadení bol podmienený posúdením
hydrogeologických a zrážkovo-odtokových pomerov, režimu podzemných vôd, samočistiacich vlastností
nenasýtenej zóny, typom a veľkosťou odvodňovaného povrchu a koncentráciou látkového zaťaženia, realizáciou
hydrotechnických výpočtov, preskúmaním možných rizík zhoršenia chemického stavu podzemných vôd alebo
od vody závislých ekosystémov, existenciou individuálnych vodných zdrojov alebo environmentálnych záťaží,
ako aj posúdením ďaľších limitujúcich faktorov.
Pre účel hydrogeologického posúdenia vhodnosti vsakovania dažďových vôd z diaľnice D4 v úseku BratislavaJarovce-Ivanka-sever, ako aj posúdenia vplyvu vsakovaných vôd po ich vstupe do kolektora dunajských štrkov
na kvalitu podzemnej vody bolo postupované v zmysle metodických postupov vypracovaných v českej
legislatíve ČSN 759010 Vsakovací zařízení srážkových vôd a TNV 759011 Hospodáření se zrážkovými
vodami. Ide o normy, ktoré vychádzali z nemeckej smernice DWA - A 138.
Hydrogeologické posúdenie vhodnosti vsakovania z telesa diaľnice D4, mostných objektov, odpočívadiel
a križovatiek späť do podzemných vôd a ich možného vplyvu na kvalitu podzemnej vody vychádzalo
z výsledkov orientačného a podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu (Lenková et
al., 2014; Kuvik et al., 2015), hydrogeologického posúdenia vsakovania z podkladov DÚR (Némethyová et al.,
2014) a z podkladov DSP (Coplák in Sklenárová et al., 2015). Pre účel hydrogeologického posúdenia (Coplák
in Sklenárová et al., 2015) bolo postupované v zmysle metodických postupov popísaných v českej legislatíve
ČSN 75 9010 a TNV 75 9011. Smerové vedenie trasy diaľnice D4 v úseku od Jaroviec po križovatku Ivankasever s celkovou dĺžkou 22,59 km dokumentuje nasledujúci obrázok obr. 1:
Obr. 1 Smerové vedenie trasy diaľnice D4
(zdroj:www.obchvatbratislavy.sk/sk/detaily projektu)
Fig. 1 The horizontal aligment of the highway D4
(source: www.obchvatbratislavy.sk/sk/detaily
projektu)

Na odvedenie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd boli počas realizácie geologickej úlohy navrhnuté
viaceré koncepčné riešenia. V úseku diaľnice D4 v km 2,359 a v km 2,559 je plánované vybudovať diaľničnú
kanalizáciu s ORL a následne odvádzať predčistenú zrážkovú vodu do povrchových vsakovacích zariadení
umiestnených v okách križovatky Rusovce. V úsekoch, kde trasa diaľnice D4 prechádza hornou časťou Žitného
ostrova je plánované zrážkové vody z diaľnice, z križovatiek Ketelec, Rovinka, Podunajské Biskupice, Mosta
pri Bratislave a z ľavého a pravého odpočívadla Rovinka odvádzať pozdĺžnym a priečnym sklonom telesa
diaľnice do postranných povrchových vsakovacích zariadení alebo umiestnených v okách križovatiek, kde budú
znečistené zrážkové vody prečisťované priamo v konštrukčných vrstvách vsakovacích zariadení. Na
odstraňovanie znečistenia obsiahnutého v zrážkových vodách je plánované využiť vrchnú humusovú vrstvu
s koreňovým systémom rastlín, kde by sa mala zachytiť väčšina nerozpustených látok, ropné látky a ťažké kovy,
podložná hlinito-piesčitá vrstva a filtračná geotextília umiestnená na dne vsakovacích zariadení. Uvedené vrstvy
spolu tvoria konštrukčné vrstvy povrchových vsakovacích nádrží. Situačne sú zobrazené na nasledujúcom
obr. 2.
V úseku diaľnice v km 20,090 až 22,590 v MÚK Ivanka-západ a Ivanka-sever, kde boli limitujúcim faktorom
nevhodné geologické pomery a bola zistená vysoká úroveň hladiny podzemnej vody, bol navrhnutý iný spôsob
nakladania s vodou z povrchového odtoku, a to zadržanie v retenčných nádržiach a po prečistení cez ORL
prečerpávať do najbližšieho povrchového toku - Šúrskeho kanála.
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Vzhľadom na skutočnosť, že ČSN 75 9010 neuvažuje s možnosťou vsakovania do napätých hladín, posúdenie
možnosti vsakovania v takomto režime bolo v križovatke Rusovce riešené aj hydraulickým modelovaním
(Drahoš in Kuvik et al., 2015). Podľa výsledkov modelovania horninové prostredie kvartérnych štrkov dokáže
prijímať podzemnú vodu vo vsakovacej nádrži cez „hydraulické drény“, v modelovom riešení nahradené
širokopriemerovými vrtmi, v objeme 61,2 l.s-1 a priemernej výpočtovej hladine 131,25 m n.m. Za čas 72 hod.
tak môže vsiaknuť až 15 863 m3 dažďovej vody. Distribúcia chloridov obsiahnutých v posypovom materiály pre
obdobie 150 dní zimnej údržby bola riešená pomocou numerického transportného modelu.

Obr. 2 Rez vsakovacou nádržou
Fig. 2 Section of storage bin

Jedným z dôležitých aspektov pre posúdenie nakladania so zrážkovými vodami z telesa diaľnice D4 bolo
overenie vsakovacej schopnosti nenasýteného horninového prostredia vsakovacími skúškami. Pracovníkmi
firmy CAD-ECO a.s. Bratislava, strediska Žilina boli v miestach projektovaných vsakovacích zariadení
realizované vsakovacie skúšky. Z výsledkov 22 vsakovacích skúšok resp. nalievacích skúšok realizovaných nad
hladinou podzemnej vody bol vypočítaný koeficient vsaku kv, ktorý charakterizuje vertikálnu rýchlosť
infiltrácie vody cez dno vsakovacích nádrží cez nenasýtenú zónu horninového prostredia pri atmosferickom
tlaku a hydraulickom sklone 1. Reprezentuje tak účinnosť povrchových vsakovacích nádrží odvádzať zrážkovú
vodu nepriamo do kolektora. Koeficient vsaku kv nie je možné zamieňať s koeficientom filtrácie kf. Z výsledkov
hydrodynamických (vsakovacích) skúšok testovanej nenasýtenej zóny nivnej fácie charakteru siltov a ílov so
strednou plasticitou, ílov piesčitých až pieskov siltovitých a fluviálnych štrkov bol vypočítaný koeficient vsaku
kv. Pre štrky triedy G2/GP a G3/G-F zistená hodnota koeficienta vsaku kv=1,77.10-4 - 2,75.10-3 m.s-1, pre piesky
triedy S2/SP a S4/SM bola zistená hodnota koeficienta vsaku kv=1,07.10-5 - 1,11.10-4 m.s-1, pre F4/CS, F3/MS
bola zistená hodnota koeficienta vsaku kv=2,17.10-6 - 5,44.10-5 m.s-1 a pre íly triedy F6/CL, F5/ML a F8/CH
bola zistená hodnota koeficienta vsaku kv=9,38.10-8 - 1,63.10-6 m.s-1. Zo stanovených hodnôt koeficienta vsaku
kv boli následne empiricky vypočítané ďalšie parametre na dimenzovanie povrchových vsakovacích nádrží ako
koeficient bezpečnosti vsaku, veľkosť hydraulického zaťaženia ovplyvňujúce riziko kolmatácie, skrátenie
životnosti a účinnosť prečistenia znečistených vôd z diaľnice, vhodnosť alebo výmena slabopriepustnej vrstvy.
Celkovo boli pre hodnotený úsek diaľnice D4 individuálne posúdené hydrogeologické pomery a realizované
hydrotechnické výpočty v miestach až 35 ks povrchových vsakovacích zariadení.
Pre zistenie hydraulických vlastností nasýtenej zóny (T-m2.s-1, kf-m.s-1) zvodnených a dobre priepustných
fluviálnych štrkov prevažne triedy G1/GW až G3/G-F s medzizrnovou priepustnosťou boli realizované aj
nalievacie skúšky, tiež boli použité údaje z hydrodynamických skúšok z etapy orientačného
inžinierskogeologického prieskumu (Méry in Lenková et al., 2014) a zo správ z archívu Geofondu. Zo
zhodnotenia informácií o prieskumoch v dotknutom území pre vypracovanie regionálnych máp (Benková a kol.,
2005) bola pre štrky a piesčité štrky horného Žitného ostrova vypočítaná hodnota mediánu T =4,07.10-2 m2.s-1
a kf = 1,93.10-3 m.s-1. V oblasti pravobrežia Dunaja medzi Jarovcami a Rusovcami sa T(m2.s-1) fluviálnych
štrkov pohybuje od 5,76.10-3 až 9,25.10-2 m2.s-1 s priemerom GT = 3,50.10-2 m2.s-1, koeficient kf = 8,28.10-4 -

7

1,35.10-2 m.s-1 s priemerom Gkf = 3,51.10-3 m.s-1. V oblasti ľavobrežia Dunaja je koeficient kf = 1,37.10-3 až
2,07.10-2 m.s-1 s priemerom Gkf = 6,07.10-3 m.s-1, prietočnosť fluviálnych štrkov T=4,10.10-3 až 2,88.10-1 m2.s-1
s priemerom GT = 4,42.10-2 m2.s-1. V oblasti severne od Malého Dunaja po Farnú bol kf=5,86.10-4 až 2,06.102
m.s-1 s priemerom Gkf = 3,10.10-3 m.s-1. V oblasti križovatky Ivanka - sever až po oblasť Rača je komplex
kvartérnych štrkov charakterizovaný hodnotami kf = 2,80.10-5 až 3,98.10-4 m.s-1. Všeobecne v litologickom
zložení sedimentov sa uplatňuje filtračná anizotropia.
V blízkosti projektovaných vsakovacích zariadení boli odvŕtané nové hydrogeologické vrty HGP-01 až HGP34, ktorými bol počas trvania geologickej úlohy monitorovaný režim hladín podzemnej vody a overená jej
kvalita. Úroveň maximálnej hladiny podzemnej vody totiž limitovala maximálnu možnú hĺbku založenia
základovej špáry povrchového vsakovacieho zariadenia, a to minimálne 1m od max. hladiny podzemnej vody.
Pre hodnotenie režimu podzemnej vody v okolí trasy diaľnice D4 boli využité existujúce informácie
z monitorovania úrovne hladín v pozorovacích vrtoch v správe SHMÚ Bratislava, údaje o storočnej vode H100,
štatistické údaje o hladinách podzemných vôd za roky 2010-2015 z najbližších pozorovacích vrtov v správe
Slovnaftu a.s. Bratislava, vybudovaných pre hydraulickú ochranu podzemných vôd (HOPV). Nasledujúci obr.3
dokumentuje situovanie povrchových vsakovacích nádrží P5 až P19 projektovaných na odvedenie vôd
z diaľnice, z križovatiek Ketelec a Rovinka a z odpočívadla Rovinka spolu s vynesením hydroizohýps prúdenia
podzemnej vody.

Obr. 3 Situovanie povrchových vsakovacích nádrží v úseku diaľnice D4 v km 6,500 − 15,300
Fig. 3 Location of surface storage bins in highway section D4 6,500 − 15,300

Režim podzemných vôd v blízkosti trasy diaľnice D4 prechádzajúcej extravilánom obce Jarovce, v pririečnej
zóne pravobrežnej aj ľavobrežnej časti Dunaja, ako aj v úseku trasy diaľnice D4 prechádzajúcej hornou časťou
Žitného ostrova je v hydraulickej závislosti od rieky Dunaj. So vzdialenosťou od toku je tento vplyv nižší a jeho
prejavy majú rôzny časový posun. V oblasti Podunajských Biskupíc približne v okolí križovatky Rovinka je
evidentný vplyv hydroclony. Režim Dunaja je od napustenia v roku 1992 ovplyvnený prevádzkou VD
Gabčíkovo. Hladiny podzemnej vody v hornej časti Žitného ostrova pod Bratislavou, po obec Rovinka sú
ovplyvňované pomerne vyrovnanou vzdutou hladinou vody v koryte Dunaja a v zdrži a tiež sú čiastočne
ovplyvnené hydraulickou ochranou podzemných vôd Slovnaftu a.s. Generálny smer prúdenia podzemnej vody
je od západu približne južným až juhovýchodným smerom. Množstvá podzemných vôd na konci trasy úseku
približne od križovatky Ivanka -sever sú dopĺňané aj prestupom podzemných vôd z Malých Karpát
s generálnym smerom prúdenia približne SZ-JV smeru.
Hladinový režim strednej časti pravobrežia Dunaja v okolí Jaroviec a Rusoviec je ovplyvnený vodou v zdrži
Čunovo. Smer prúdenia podzemných vôd od pravostranného priesakového kanála prevláda k západu a ďalej sa
mení k juhu. Podľa archívnych údajov pred uvedením zdrže do prevádzky bola hladina podzemnej vody v tejto
časti v kolektore voľná. Po jej uvedení do prevádzky došlo ku zvýšeniu hladiny o 125 až 175 cm, čo ovplyvnilo
napätosť hladín.
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Ako už bolo uvedené, trasa diaľnice D4 v úseku Bratislava-Jarovce-Ivanka-sever je špecifická prítomnosťou
vyhlásených chránených území na národnej, ale aj európskej úrovni siete NATURA 2000. Situačne sú chránené
územia v trase D4 zobrazené na nasledujúcom obr. 4.
Podmienky ochrany vôd v CHVO Žitný ostrov vyhlásenej NV SSR č. 46/78 Zb. sú upravené § 31 zákona
o vodách č. 364/2004 Z. z., kde treba dopravné záujmy a iné záujmy plánovať a vykonávať len ak sa zabezpečí
všestranná ochrana povrchových vôd a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej
akumulácie vôd a obnovy ich zásob. Z hľadiska uvedeného, bola ochrane podzemných vôd pri posúdení návrhu
vsakovania znečistených zrážkových vôd venovaná pozornosť, aby nedošlo k zhoršeniu jej stavu alebo
zvyšovania trendu koncentrácií znečisťujúcich látok.
Obr. 4 Chránené územia v okolí a v trase diaľnice
D4 Bratislava, Jarovce-Ivanka-sever podľa Zákona
č. 543/2002 Z. z
Fig. 4 Protected territories in neighbourhood
and highway route D4 Bratislava, Jarovce-Ivankasever by law Z. z. 543/2002 Z. z.

V zmysle Zákona č. 364/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vodami z povrchového odtoku
sú najmä vody z pozemných komunikácií pre motorové vozidlá, z parkovísk, z odstavných a montážnych plôch,
z plôch priemyselných areálov, na ktorých sa skladujú škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky alebo sa s nimi
inak podobne zaobchádza. Na ich odvedenie vsakovaním do podzemných vôd je potrebné povolenie na osobitné
užívanie. Podľa NV SR č. 296/2010 Z. z. sa pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku z komunikácií (okrem
spevnených plôch, odpočívadiel a parkovísk) neurčujú limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia. Podľa už
spomínanej ČSN 759010 a TNV 759011 sú ale vody z povrchového odtoku z vysokofrekventovaných diaľnic
alebo rýchlostných ciest hodnotené ako vody podmienečne prípustné pre vsakovanie, nakoľko bez prečistenia
predstavujú v zraniteľnom prostredí, akým je CHVO Žitný ostrov alebo priľahlé chránené územia
environmentálne riziko. Rámcová smernica o vodách 2000/60/ES stanovuje pre ochranu kvality podzemných
vôd environmentálny cieľ, ktorým je zabrániť alebo obmedziť vstupu znečisťujúcich látok do podzemných vôd
a zhoršeniu ich stavu. Súčasne poznatky o kvalite a koncentráciách sledovaných ukazovateľov v odvádzaných
surových znečistených vodách z povrchového odtoku z komunikácií za plnej prevádzky nie sú v literatúre
dostatočne publikové. Sú známe zväčša priemerné koncentrácie (TP 13/2005 MDPT SR, TP 202 MD odbor
infrastruktury ČR) a druhy kontaminantov, ktoré poukazujú na potrebu monitorovania NL, vybraných ťažkých
kovov Zn, Pb, Cu, Cr, Cd, Ni, Hg, NEL, PAU a chloridov pochádzajúcich zo zimnej údržby komunikácií,
z ktorých sú niektoré prioritne nebezpečné alebo relevantné pre SR.
V rámci monitorovania kvality podzemných vôd Žitného ostrova vystupuje do popredia problematika
nepriaznivých oxidačno-redukčných podmienok. Na uvedené poukazujú časté zvýšené koncentrácie celkového
železa ale najmä mangánu a NH4+, ktoré boli overené aj počas orientačného a podrobného
inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre diaľnicu D4 v úseku Bratislava, Jarovce-Ivanka,
sever takmer vo všetkých rozboroch vzoriek podzemnej vody. Vzhľadom na uvedené bolo hydrogeologickým
posúdením odvedenia vôd z povrchového odtoku z diaľnice D4 do vsaku klásť dôraz na dostatočné prečistenie
vsakovaných vôd a monitorovať kvalitu v smere prúdenia podzemnej vody monitoringom očakávaných
kontaminantov z dopravy a údržby počas jednotlivých etáp výstavby a prevádzky diaľnice.
ZÁVER
Článok je príspevkom k problematike vsakovania znečistených vôd z povrchového odtoku z líniových stavieb
do podzemných vôd. Nakladanie s vodou z povrchového odtoku z frekventovaných líniových stavieb
nepriamym vsakom do nanasýtenej zóny patrí k jedným zo spôsobov environmentálneho prístupu a ekonomicky
udržateľného hospodárenia s dažďovou vodou. Metodické princípy a technické riešenia na jednotný návrh
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vsakovania však absentujú v slovenskej legislatíve. Stanovenie princípov a spôsobu návrhu vsakovacích
zariadení ako aj údaje z monitorovania kvality surových odpadových vôd z povrchového odtoku zo slovenských
ciest pre zaistenie prípadne namodelovanie účinnosti zachytenia kontaminantov v konštrukčných vrstvách
vsakovacích zariadení chýbajú a boli by prínosom do odbornej praxe.
Uvedené výsledky a použité prieskumné metódy pre účely 18. slovenskej hydrogeologickej konferencie boli
prezentované so súhlasom NDS a.s. Bratislava.
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ABSTRAKT
Kto si dnes ešte spomenie, že liečebné kúpele volali kedysi rodinným striebrom Slovenska? Kúpele Lúčky
patria medzi najstaršie kúpele na Slovensku. Ležia v horskej, na juhu otvorenej doline pod úbočím Choča, na
rozhraní Oravy a Liptova, v nadmorskej výške 621 m n. m. Charakter okolia a nadmorská výška zaraďujú
Lúčky do mierne chladnej klimatickej oblasti tatranských horských pásiem. Impozantný, 1611 m vysoký Choč
a ostatné pohoria, okolité ihličnaté lesy a horské lúky tvoria malebné okolie kúpeľov. Kúpele Lúčky sú jediné
na Slovensku, ktoré sa špecializujú na liečenie gynekologických problémov. Dôvodom sú prirodzené
predpoklady − voda, tradícia, skúsenosti i príroda. Kúpeľná liečba v Lúčkach patrí medzi najefektívnejšie
liečebné metódy. Podstata všetkých balneologických metód je v nešpecifickom, všeobecnom účinku, ktorý
ovplyvňuje celkový stav klienta a hrá kladnú úlohu pri procese uzdravenia najmä preladením vegetatívnych
funkcií organizmu. Rozhodujúcim činiteľom pri komplexnej kúpeľnej liečbe je prírodná liečivá voda zo zdroja
Valentína (BJ-101) a vrtu HGL-3 a jej špecifické chemické zloženie (kalcium-sulfátový typ s celkovou
mineralizáciou 2,9 − 3,2 g.l-1 a teplotou vody 32,0 − 37,0 oC, ktorá sa využíva pri balneoterapeutických
procedúrach v bazéne alebo vo vaniach. Je vhodná súčasne aj na pitie a je prístupná nielen ubytovaným hosťom,
ale aj širokej verejnosti.
ÚVOD
Kúpele Lúčky ležia na SSZ okraji obce Lúčky a na JV okraji Chočských vrchov v blízkosti ich styku
s Liptovskou kotlinou.
Liečebný účinok minerálnych prameňov, ktoré aj dnes patria k základnej liečebnej procedúre v kúpeľoch, bol
známy už dávnejšie a nezistila ho iba moderná lekárska veda. V 18. storočí boli známe všetky termálne
a studené pramene v Liptove, o povahe a vlastnostiach vôd však chýbali hlbšie poznatky. Poznatky o vodách sa
dedili z pokolenia na pokolenie. Kúpeľná liečba v Lúčkach nadviazala na ľudovú liečbu a budovala sa podľa
starších tradícií.
Nie je historicky dostatočne známe, kedy vlastne vznikli kúpele Lúčky. Podľa H.J.N. Crantza kúpele dal
vystavať majiteľ Adam Turjanský v roku 1761. V 19. storočí sa Lúčky stali súčasťou kráľovského panstva
Likava. Základy modernej, vedecky opodstatnenej kúpeľnej liečby dostali Lúčky až po znárodnení kúpeľov
v roku 1948, keď sa odborne zachytili termálne pramene, rekonštruoval sa kúpeľný dom a krytou chodbou sa
napojil na liečebný dom Liptov. Ubytovacie a spoločenské miestnosti vybavili novým zariadením, ústav novými
diagnostickými a liečebnými prístrojmi.
Od roku 1950 sa kúpele špecializovali len na liečbu ženských a onkologických ochorení, ale v roku 2005 sa
znovu vrátili k liečbe ochorení pohybového ústrojenstva. V roku 2008 pribudla k dovtedy liečeným
indikáciám aj liečba chorôb z povolania. V rámci liečenia ochorení pohybového ústrojenstva majú kúpele
vhodné podmienky aj na prevenciu a liečbu osteoporózy. V kúpeľoch sa liečia tiež choroby tráviaceho
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ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou a netuberkulózne choroby
dýchacích ciest. V roku 2008 kúpele vybudovali nový, celoročne otvorený AQUA – VITAL PARK, ktorého
súčasťou je sedací bazén s prírodnou liečivou vodou s teplotou 36 − 38 °C, rekreačný bazén s teplotou vody
28 až 33 °C s rozličnými atrakciami a saunový svet.
Za využívateľa prírodných liečivých zdrojov BJ-101 (Valentína) a HGL-3 v k. ú. Lúčky bola určená spoločnosť
Liptovské liečebné kúpele, a.s., ktorej MZ SR − Štátna kúpeľná komisia rozhodnutím č. 14115-201/2008/ŠKK
zo dňa 16. 06. 2008 povoľuje na predmet podnikania využívať prírodný liečivý zdroj HGL-3 a rozhodnutím
č. 10074-35/2012/ŠKK zo dňa 12. 03. 2012 prírodný liečivý zdroj BJ-101 (Valentína) na liečebné účely v rámci
poskytovania kúpeľnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch v Lúčkach. Povolené maximálne
odberné množstvo prírodnej liečivej vody zo zdroja HGL-3 je 12,5 l.s-1 (prelivom) a zo zdroja BJ-101
(Valentína) je 8,91 l.s-1 (prelivom), na vonkajšiu balneoterapiu – vaňové a bazénové kúpele. Rozsah určených
sledovaných parametrov prírodných liečivých zdrojov sa vykonáva automatickou monitorovacou technikou
(AMT). Údaje sa zaznamenávajú do databázy lokálneho informačného systému (LIS), ktorý prevádzkuje
využívateľ zdrojov a e-mailom sa mesačne posielajú do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na MZ SR
– Inšpektorát kúpeľov a žriediel do databázy centrálneho informačného systému (CIS).
HYDROGEOLOGICKÁ ŠTRUKTÚRA MINERÁLNEJ VODY V LÚČKACH
Pôvod minerálnej vody, rozsah a priestorové umiestnenie hydrogeologickej štruktúry doteraz nebolo
jednoznačne interpretované. Od roku 1935 bolo vyslovených viacero názorov na hydrogeologickú štruktúru
minerálnych vôd v Lúčkach. Stručne spomenieme aspoň tie hlavné predstavy o štruktúre.
K najstarším patrí predstava Matějku (1935), ktorý uvádza, že vývery minerálnych vôd v Lúčkach sú
podmienené lúčanskou eleváciou a chočsko-podtatranským zlomom oddeľujúcim Liptovskú kotlinu od
Chočských vrchov. Podmieňuje ich aj lokálny pozdĺžny zlom na s. okraji kúpeľov, pozdĺž ktorého boli
vyzdvihnuté triasové sedimenty krížňanského príkrovu na povrch a priečny lúčanský zlom, prebiehajúci údolím
potoka Teplianka (Lúčanka) smerujúci do Bešeňovej. Infiltračnú oblasť predpokladá v Nízkych Tatrách, pričom
pripúšťa, že čiastočne môže byť i pri západnom okraji kryštalinického masívu Vysokých Tatier. Maheľ (1949,
1952a, 1952b) za infiltračnú oblasť považoval už iba Nízke Tatry, pričom predpokladal, že výdatnosť zdrojov
v Lúčkach je vyššia (okolo 65,0 l.s-1) a že toto množstvo vody sa môže aj cez kryštalinikum i pri jeho porušení
zlomami pretláčať spod Liptovskej kotliny do Lúčok. Kullman a Zakovič (1972) spochybňujú infiltračnú oblasť
v Nízkych Tatrách a vody pochádzajúce spod kotliny. Na základe zistených strát (150 − 200 l.s-1) pri vyústení
Suchej doliny a vysokej výdatnosti vo výverovej oblasti v Lúčkach, načrtávajú umiestnenie infiltračnej oblasti
do Západných Tatier SV od Liptovských Matiašoviec, obdobne ako Matějka. S týmito názormi sa prakticky
stotožnili Dujčík a Vrábľová (1981). Klago (1969, 1983) pri hodnotení hydrogeologickej štruktúry uvádza ako
názor Maheľa, tak aj názor Kullmana a Zakoviča. Remšík a Fendek (in Remšík 1993) konštatujú, že minerálne
vody v Bešeňovej nesúvisia s Lúčkami, a že vody v Lúčkach pochádzajú zo štruktúry, ktorej infiltračnú oblasť
Kullman a Zakovič dávajú do Západných Tatier.
Vandrová et al. (2000) predpokladá spoločnú infiltračnú oblasť pre minerálne vody v Lúčkach a minerálne vody
v Bešeňovej. Predstavujú ich triasové karbonáty krížňanského príkrovu v oblasti medzi Kvačianskou
a Ludrovnianskou dolinou v Nízkych Tatrách. Autorka nevylučuje aj možnosť podielu podzemných vôd
z triasových karbonátov krížňanského príkrovu severovýchodne od Liptovských Matiašoviec v Západných
Tatrách. Toto územie by predstavovalo druhú infiltračnú oblasť minerálnej vody v Lúčkach. Za akumulačnú
oblasť považuje bešeňovskú kryhu, ktorá je spoločná ako pre minerálne vody v Lúčkach, tak i Bešeňovej. Ďalej
uvádza, že vrtmi HGL-2 (Kalameny) a HGL-3 (Lúčky) boli overené tie isté vody ako má vrt BJ-101. Na
základe sledovania režimu vôd uvádza, že nie je možné jednoznačne vylúčiť možnosť ovplyvnenia zdrojov vo
výverovej oblasti vrtmi HGL-2 a HGL-3.
Franko (2000, 2001) v rámci skúmania minerálnych vôd Slovenska pomocou stabilných izotopov sa venoval aj
minerálnym vodám Liptovskej kotliny. Zo získaných poznatkov odvodzuje pre Lúčky a Kalameny na jednej
strane a Bešeňovú a Liptovskú Štiavnicu na druhej strane, rozdielne infiltračné oblasti (Západné Tatry a Nízke
Tatry). Zostrojenými hydrogeotermálnymi rezmi pre ochranné pásma minerálnych vôd v Lúčkach Franko
(2002) dokumentuje, že vody z Liptovskej kotliny nevystupujú po pozdĺžnom chočsko-podtatranskom zlome do
Chočského pohoria. Zlom je utesnený, o čom by mali svedčiť veľké výdatnosti zdrojov a nízke teploty vôd
v Liptovskej kotline. Za infiltračnú oblasť minerálnych vôd v Lúčkach považuje v súlade s Kullmanom
a Zakovičom (1972), ako aj Matějkom (1935) západné svahy Západných Tatier. Tranzitno-akumulačná oblasť
je podľa neho v Chočskom pohorí medzi Suchou dolinou a údolím potoka Teplianka. Prostredie cirkulácie
minerálnych vôd predstavujú triasové vápence a dolomity krížňanského príkrovu.
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Vymedzenú hydrogeologickú štruktúru minerálnej vody v Lúčkach v zmysle klasifikácie Franko et al. (1975)
zaraďujeme medzi otvorené hydrogeologické štruktúry, ktoré majú infiltračnú, tranzitno-akumulačnú
a výverovú oblasť. Štruktúra sa rozprestiera v Chočských vrchoch a v západnej časti Západných Tatier (obr. 1).
Doplňovaná je prirodzenou infiltráciou zrážok a je odvodňovaná prírodnými prameňmi, umelými zdrojmi (vrty,
studne), ako aj vo forme skrytých prestupov do povrchového toku Teplianka.

Obr. 1 Hydrogeologická štruktúra Lúčky
Fig. 1 Hydrogeological structure of Lúčky

Významné informácie o štruktúre minerálnych vôd v Lúčkach poskytli výsledky hydrogeologického prieskumu
ukončeného záverečnou správou v roku 2000 (Vandrová et al., 2000). Z tektonického hľadiska najdôležitejší
význam má v území pozdĺžny chočsko-podtatranský zlom, ktorý z južnej strany ohraničuje Chočské vrchy
oproti Liptovskej kotline. Má strmý sklon k juhu a výrazný poklesový charakter. Pozdĺž tohto zlomu sa stýkajú
mezozoické horniny krížňanského a chočského príkrovu s paleogénnymi sedimentmi výplne Liptovskej kotliny.
Priebeh chočsko-podtatranského zlomu, ktorý má generálny smer VSV-ZJZ, je v území na viacerých miestach
prerušený mladšou priečnou tektonikou smeru SZ-JV aj V-JZ (obr. 2). Najvýraznejšie sa prejavuje priečne
zlomové pásmo smeru SZ-JV, ktoré prebieha dolinou Teplianky cez výverovú oblasť minerálnej vody
Lúčkach. Tento zlom v priestore obce Lúčky pretína pozdĺžny chočsko-podtatranský zlom a posúva jeho
priebeh severnejšie okolo 600,0 − 700,0 m. Podľa výsledkov geofyzikálnych prác bolo možné priebeh
priečneho zlomu interpretovať aj v podloží paleogénnych sedimentov, južne od chočsko-podtatranského zlomu
v Liptovskej kotline.
V Liptovskej kotline pozdĺž okrajového chočsko-podtatranského zlomu vystupuje prevažne paleogénna flyšová
ílovcová litofácia s prevahou ílovcov nad pieskovcami. Ojedinele bola dokumentovaná litofácia s prevahou
pieskovcov nad ílovcami. Celková hrúbka flyšovej litofácie podľa výsledkov geofyzikálnych meraní v okolí
zlomu je premenlivá. V priestore obce Lúčky, kde sa predpokladá vysunutá vyššia kryha podložia flyšovej
litofácie, dosahuje hrúbka 250 − 500 m. Smerom východným aj západným od tohto priestoru, kde sa
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predpokladajú viac poklesnuté kryhy podložia, boli interpretované hrúbky flyšovej litofácie 750 − 1000 m,
miestami aj viac ako 1000 m (v priestore obcí Madočany a Kalameny).

Obr. 2 Geologická mapa výverovej oblasti Lúčky so zdrojmi minerálnej vody (zostavené podľa Hanzel et al., 2008)
Fig. 2 Geological map of the discharge area Lúčky with the sources of mineral water (compiled by Hanzel et al., 2008)

Pomerne veľká hrúbka flyšovej litofácie paleogénu v skúmanom území neumožňuje jednoznačnú interpretáciu
litologického charakteru jej podložia. V podloží môže vystupovať buď bazálna zlepencová litofácia paleogénu
alebo horniny mezozoika krížňanského aj chočského príkrovu. Táto skutočnosť’ neumožňuje charakterizovať
hydrogeologické pomery v podloží flyšovej litofácie, nie je preukázané pokračovanie hydrogeologickej
štruktúry minerálnej vody z oblasti Lúčok v podloží Liptovskej kotliny, smerom ku Bešeňovej. Podľa
dokumentovaných geologických pomerov možno predpokladať, že nepriepustná flyšová litofácia, ktorá
vystupuje pozdĺž chočsko-podtatranského zlomu v pomerne veľkých hrúbkach tvorí v miestach styku
s priepustnými karbonátovými horninami mezozoika bariéru, ktorá podmieňuje výstup podzemných vôd
k povrchu. Takéto pomery môžeme predpokladať v priestore severného okraja obce Lúčky, kde pretína priečne
zlomové pásmo okrajový chočsko-podtatranský zlom.
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Plošne rozsiahle a hrubé travertínové sedimenty indikujú lokalizovanie pôvodných výverov minerálnej vody
v tomto priestore. Pre spresnenie hydrogeologickej štruktúry vo výverovej oblasti významné podklady poskytli
realizované prieskumné hydrogeologické vrty HGL-1, HGL-2 a HGL-3, situované v širšom okolí výverovej
oblasti minerálnych vôd v Lúčkach (obr. 2). Výverová oblasť je poloodkrytá, pretože vlastný kolektor
minerálnej vody – triasové dolomity krížňanského príkrovu nevystupujú priamo na povrch, ale sú zakryté
priepustnými kvartérnymi sedimentmi (štrky, travertíny). Prírodné pramene minerálnej vody vyvierajú
z druhotnej akumulácie v štrkových sedimentoch kvartéru. Z hydraulického hľadiska je štruktúra minerálnych
vôd v Lúčkach s napätou hladinou podzemných vôd s negatívnou alebo pozitívnou úrovňou hladiny podzemnej
vody.
Podľa teploty vody môžeme minerálne vody v Lúčkach zaradiť k veľmi nízko až nízko termálnym vodám
s teplotou od 23,0 C do 37,5 C (Hanzel et al., 1998). Minerálne vody v Lúčkach vyvierajú v údolí Teplianky
v pramennej línii, ktorá je viazaná na priečny zlom SSZ-JJV smeru. V tejto línii môžeme na základe teploty
vody a jej celkovej mineralizácie vyčleniť časť južnú a severnú. Južnú časť pramennej línie tvoria zdroje
Barbora, Kúpeľný prameň I., vrt BJ-101 (Valentína) a HGL-3 (tab. 1 a obr. 3). Pramene sú úzko viazané na
priečny zlom. Vody tu majú najvyššiu teplotu, najvyššiu mineralizáciu a tiež najvyššie výdatnosti. Túto časť
výverovej oblasti je možno považovať za hlavnú. Severná časť pramennej línie (severne od hlavného kúpeľného
areálu) je tvorená zdrojmi Marta, Jelena (vrt V-1) a Mária (vrt V-3). Minerálna voda sa v tejto oblasti dostáva
k povrchu komplikovanejšími cestami a do určitej miery sa mieša s obyčajnými vodami. Teplota vody, jej
celková mineralizácia a jej výdatnosť je nižšia (tab. 1 a obr. 3).
Tab. 1 Základné fyzikálno-chemické parametre zdrojov termálnej vody vo výverovej oblasti (Hanzel et al., 2008)
Tab. 1 Basic physical-chemical parameters of thermal water resources in discharge area (Hanzel et al., 2008)
Teplota vody
Mineralizácia
(°C)
(g.l-1)
IKŽ
Vandrová
IKŽ
Vandrová
2007
et al. 2000
2007
et al., 2000
V -1
min.
0
10,00
22,10
1,70
Jelena
max.
4,00
26,40
24,00
1,90
priemer
0,61
21,80
1,90
V -3
min.
0
17,00
20,50
1,08
severná
Mária
max
1,40
22,00
21,50
1,30
priemer
0,19
21,10
1,20
Marta
min.
0
11,40
17,70
1,70
max.
0,03
23,30
30,80
2,00
priemer
0,01
18,90
1,90
BJ-101
min.
11,14
28,00
23,00
2,70
Valentína
max.
15,00
32,40
33,90
2,90
priemer
13,30
31,50
21,80
2,80
Barbora
min.
0,05
25,00
19,00
2,20
max.
0,74
36,40
31,00
2,90
južná
priemer
0,23
28,90
26,60
2,50

BLK -2
min.
19,40
2,60

Kúpeľný
max.
32,20
30,00
2,90

priemer
29,20
2,80
HGL -3
37,90
3,10
Ústie údolia
**
***
2,90
33,50
HGL-2
23,50
33,10
28,00
Kalamenianky
Poznámky: * – merania za roky 1991 – 1999; ** – ojedinelé merania v r. 2006 – 2008; *** – sústavné meranie
v hydrologickom roku 2007.
Vyčlenená
zóna
Zodpovedný
riešiteľ:

Zdroj

Výdatnosť
(l.s-1)
*Vandrová
et al., 2000
0
2,73
1,00
0
2,86
1,47
0
0,10
0,04
0,30
34,9 0
20,20
0,10
1,12
0,33



25,00
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Obr. 3 Vyčlenenie výverovej oblasti na základe chemického zloženia minerálnej vody (zostavené podľa Hanzel et al., 2008)
Fig. 3 Allocation of discharge area on the basis of the chemical composition of mineral water (compiled by Hanzel et al.,
2008)

OPIS ZDROJOV MINERÁLNEJ VODY VO VÝVEROVEJ OBLASTI
V súčasnosti sa vo výverovej oblasti hydrogeologickej štruktúry Lúčky nachádzajú tri zachytené pramene
minerálnej vody – Kúpeľný prameň I. (Viktória), Barbora a Marta a päť vrtov – V-1 (Jelena), V-3 (Mária), BJ101 (Valentína), HGL-3 a v údolí potoka Kalamenianka vrt HGL-2. V novembri 2007 bol zlikvidovaný vrt
BLK-2. Následne opisujeme základné údaje o zdrojoch, ktoré sú prehľadne spracované v tab. 2.
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Tab. 2 Základné technické údaje o zdrojoch minerálnej vody (Vandrová et al. 2000)
Tab. 2 The basic technical data on the sources of mineral water (Vandrová et al. 2000)
Zdroj

Registračné
číslo

Rok
realizácie

Hĺbka
vrtu
(m)

Druh
výstroja
a Ø pažnice
(mm)

Kúpeľný
prameň I.
(Viktória)
Barbora

LM-91

1880

1,30

-

LM-92

6,0

Marta

LM-93

V-1
(Jelena)

LM-90

V-3
(Mária)
BJ-101
(Valentína)

LM-155

1880
(záchyt
prameňa)
1880
(záchyt
prameňa)
1951-52
(V-IA
v roku 1961)
1951-52

63,85

LM-143

1966-67

97,0

Kúpeľný
prameň II.
BLK-2
HGL-3

LM-169

1985

15,0

LM-146

V.92 – XII.92
II.97 – VIII.97

600,0

Technické údaje
Hĺbka
Perforácia
výstroja
(m)
(m)
-

-

betónové
skruže

6,0

-

1,75

betónové
skruže

1,75

-

60,5
45,3

preglejkové
pažnice – 128

45,3

17,4 – 3,4

Nadmorská
výška – terén
(m n. m.)
621,24 –
prelivová
hrana bazénu
616,90 –
úroveň
prelivu
622,03 –
úroveň
prelivu
624,03
625,84

preglejkové
pažnice – 156
antikorové
pažnice – 143
antikorové
pažnice – 219

51,2 – 97,0

54,0 – 92,0

620,73

0,0 – 15,0

5,0 – 13,0

621,26

oceľové
pažnice

0,0 – 520,0

322,0 – 476,0

605,56

Kúpeľný prameň I. (Viktória – piscina) bol pred realizáciou vrtu BJ-101 (Valentína) jediným exploatačným
zdrojom, využívaným v kúpeľoch pre liečebné procedúry v balneoterapeutických zariadeniach. Minerálna voda
vtekala do bazénu celou plochou dna (piscina). Rozmery bazénu bol 15,5 x 6,5 m, výška hladiny vody v bazéne
dosahovala 1,3 m. Výdatnosť zdroja (pri vypustenom bazéne) dosahovala 15 – 20 l.s-1, teplota vody bola 30,5 –
31,5 oC. Pri rekonštrukčných prácach v roku 1982 najvýdatnejšie vývery v dne bazéna boli dokumentované
v jeho severozápadnej časti. Pri rekonštrukčných prácach bola urobená výmena pôvodnej drevenej roštovej
podlahy. Táto bola nahradená novou podlahou, vytvorenou z trámov integrovaného polypropylénu a stenových
prvkov toho istého materiálu s kruhovými otvormi  25 mm pre umožnenie prítoku minerálnej vody z dna. Pod
podlahou bol vytvorený násyp štrkového lôžka hrúbky 10 – 20 cm. V súčasnosti je Kúpeľný prameň prekrytý
pevným dnom bazéna, ktorý je napĺňaný prírodnou liečivou vodou zo zdroja Valentína (BJ-101). Minerálna
voda z Kúpeľného prameňa je nekontrolovateľne odvedená do kanalizácie, kde dochádza k miešaniu
s odpadovými vodami a nezmerateľná časť minerálnej vody odteká do povrchového toku Teplianka.
Z uvedených dôvodov sa nedajú vykonávať, a teda nevykonávajú sa režimové merania.
Barbora – prameň sa nachádza pred liečebným domom Choč (obr. 4). V mieste výveru je studňa hlboká 6,0 m
(kvartérne sedimenty – štrkové náplavy). Výdatnosť zdroja sa pohybuje okolo 0,5 – 0,6 l.s-1 s teplotou vody 31
až 31,5 oC. Odtok vody z prameňa je riešený kovovou rúrkou  25 mm do betónového zberača a odtiaľ do toku
Teplianka, záchyt je krytý architektonickou úpravou. Minerálna voda z prameňa sa v minulosti využívala na
pitné procedúry. V dôsledku častej bakteriologickej závadnosti vody je na prameni vyznačený zákaz používania
na pitie.
Marta – prameň sa nachádza 180 m severne od Kúpeľného prameňa I. (Viktória) za tenisovým ihriskom
(obr. 5). Je zachytený betónovými skružami do hĺbky 1,75 m v kvartérnych sedimentoch. Záchyt je krytý
architektonickou úpravou. Výdatnosť prameňa je okolo 0,3 l.s-1 a teplota vody sa pohybuje v rozmedzí 21 až
23,5 oC. Odtok je riešený kovovou rúrkou do „umeleckého“ betónového zberača, ktorý zlým vyspádovaním
neumožňuje plynulý odtok. Taktiež ani tento prameň sa nevyužíva na pitie v dôsledku bakteriologickej
závadnosti vody.
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Obr. 4 Prameň Barbora (rok 2015)
Fig. 4 Spring Marta (2015 year)

Obr. 5 Prameň Marta (rok 2015)
Fig. 5 Spring Marta (2015 year)

Vrt V-1 (Jelena) bol odvŕtaný v mieste plošného výveru minerálnej vody tzv. pramenisko „Na lúke“ v roku
1949 do hĺbky 60,5 m (Maheľ, 1954). Vrt bol viackrát rekonštruovaný a za účelom likvidácie výverov
minerálnej vody v okolí vrtu boli urobené plošné injektážne práce. Vývery boli zlikvidované, čo sa prejavilo
zvýšením výdatnosti prelivu vrtu V-1 (obr. 6 a 7). Postupom času však výdatnosť vrtu V-1 opäť klesla a začali
sa obnovovať vývery v okolí vrtu. V rokoch 1961 – 1962 bol v mieste vrtu V-1 odvŕtaný nový vrt V-1A
(Tkáčik, 1962). Vrt bol vystrojený drevenými lepenými rúrami  128 mm do hĺbky 45,3 m s perforáciou
v úseku 17,4 – 43,4 m. Vrtom boli zistené sedimenty kvartéru do hĺbky 7,2 m (štrky, travertín), od 7,2 m do 9,2
m sedimenty karpatského keupru (červenofialové a zelené bridlice). Od hĺbky 9,2 m až do konečnej hĺbky boli
vo vrte zistené strednotriasové dolomity krížňanského príkrovu, rozpukané, často tektonicky porušené, prípadne
rozložené minerálnou vodou. Nadmorská výška terénu v mieste vrtu je 624,03 m n. m. Po úprave zhlavia vrtu sa
mala minerálna voda využívať na pitnú liečbu pacientov. Dodnes sa voda z vrtu nevyužíva, vrt je zaradený do
režimového sledovania. Priemerná teplota vody sa pohybuje okolo 25,0 °C. V roku 2015 v čase revízie bol vrt
neprístupný, lebo je prekrytý betónovou platňou a hladina minerálnej vody vo vrte bola zaklesnutá, a tak sa
nedali vykonať terénne merania.

Obr. 6 Vrt V-1 (rok 2012)
Fig. 6 Borehole V-1 (2012 year)

Obr. 7 Vrt V-1 (rok 2015)
Fig. 7 Borehole V-1(2015 year)

Vrt V-3 označovaný ako prameň Mária bol situovaný v pramenisku „Močidlá“ (severnejšie od vrtu V-1), nad
kúpeľným areálom, pod cestou pri opustenom dolomitovom lome, pri hornej časti futbalového ihriska, nad
obcou Lúčky. Vrt bol odvŕtaný do hĺbky 63,85 m v rámci prieskumných prác v rokoch 1949 - 1954 a nebol
vystrojený (Maheľ, 1954). Na záhlaví vrtu bola osadená príruba na regulovanie výdatnosti prelivu minerálnej
vody (obr. 8). V zimnom období hladina vody vo vrte poklesáva pod prelivovú výšku. Minerálna voda z vrtu
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V-3 sa nikdy nevyužívala. Teplota vody sa pohybuje okolo 22,0 °C, obsah CO2 okolo 650 mg.l-1 a celková
mineralizácia okolo 2456 mg.l-1.
Vrt BJ-101 (Valentína) sa nachádza v areáli kúpeľov, v blízkosti Kúpeľného prameňa I. Zrealizovaný bol
v rokoch 1967 − 1968 v rámci hydrogeologického prieskumu, s cieľom vybudovať vo výverovej oblasti nový
zdroj minerálnej vody. Vrtom BJ-101 bola zachytená minerálna voda v hĺbke 51,2 − 97,0 m v dolomitickom
súvrství stredného triasu. Výsledky týchto prác sú dokumentované a zhodnotené v záverečnej správe (Klago,
1969). Teplota vody je 32 oC. Výdatnosť po navŕtaní kaverny (77,6 − 87,0 m) bola cca 100 l.s-1 voľným
prelivom a preliv vody bol vo výške 621,25 m n. m. (+0,58 m nad terénom). Výdatnosť prelivu sa merala pri
tlaku 0,2 kp/cm2 . Statický tlak bol na ústí vrtu 0,56 kp/cm2 .

Obr. 8 Vrt V-3 (rok 2015)
Fig. 8 Borehole V-3 (2015 year)

Obr. 9 Prelivová váza z vrtu BJ-101 (rok 2015)
Fig. 9 Overflow vase from the borehole BJ-101 (2015 year)

Vrt BJ-101 je zapažený kombináciou AKV pažnice v hornej časti vrtu a preglejkovou pažnicou. Spoj AKV
pažnice a preglejkovej pažnice v čase realizácie vrtu nebol dobre utesnený, čo sa prejavilo výstupom minerálnej
vody až na povrch terénu v okolí vrtu. Následnou hĺbkovou injektážou sa podarilo vývery minerálnej vody
v okolí utesniť. V roku 1998 bola zrealizovaná prehliadka vrtu BJ-101 televíznou kamerou s cieľom zistenia
priechodnosti vrtu a jeho technického stavu. Nakoľko z vrtu vytekala minerálna voda prelivom v množstve
okolo 20,0 l.s-1, bolo potrebné zhlavie vrtu upraviť tak, aby bolo umožnené zavedenie televíznej kamery do
vrtu. Časť výstroja je až po prechod v hĺbke 51,81 m v dobrom technickom stave. Zvary sú neporušené, na
pažniciach sa nachádza jemný povlak inkrustu. Od hĺbky 51,81 m je vrt vystrojený preglejkovými pažnicami 
156 mm, ktoré sú miestami porušené (otvory) až deštruované. Prvé porušenie bolo zaznamenané v hĺbke 55,54
m a 55,65 m. V hĺbke 57,90 m je porušený spoj pažníc, pravdepodobne došlo k odtrhnutiu, resp. k rozpojeniu
pažníc a k následnej deformácii. Od uvedenej hĺbky sú preglejkové pažnice perforované. Filtrová časť je značne
zanesená inkrustom. Z prehliadky vrtu televíznou kamerou bolo zistené, že prítok minerálnej vody je z dna vrtu
(čiastočné prúdenie z dna nahor je i poza porušenej pažnice). V intervale 60,4 − 62,95 a 72,3 − 77,7 m bola
zistená úplná deštrukcia pažníc. V hĺbke 79,1 m je porušený a deštruovaný ďalší spoj pažníc. Zvyšná časť
výstroja po dosiahnutí hĺbky 91,64 m je taktiež miestami porušená. Vzhľadom na zistený technický stav vrtu
bolo konštatované, že vrt je v havarijnom stave a je potrebná jeho rekonštrukcia. Zdroj Valentína sa využíva na
liečebné procedúry v kúpeľnej prevádzke (bazén, vaňové kúpele) a časť prelivového množstva minerálnej vody
bola z vrtu odvedená do prelivovej vázy v tvare ženy, vzdialenej okolo 7 m od vrtu (obr. 9). V súčasnosti je
nahradená travertínovou skalou a minerálna voda sa využíva na pitné účely.
Vrt BLK-2 (Kúpeľný prameň II.) sa nachádzal v kúpeľoch, pred budovou balneoterapeutického bazéna, t. j.
pred Kúpeľným prameňom I. Na základe požiadania Slovakotermy Bratislava vypracoval Klago v roku 1983
štúdiu pre nové zachytenie Kúpeľného prameňa I. Za týmto účelom boli v roku 1986 v blízkosti Kúpeľného
prameňa odvŕtané dva vrty BLK-1 (20,0 m) a BLK-2 (15,0 m). Vrt BLK-2 bol odvŕtaný a zabudovaný ako
náhradný zdroj za Kúpeľný bazén I. Vystrojený bol AKV pažnicami  219 mm s perforáciou 5,0 − 13,0 m
(travertín tektonicky porušený). Maximálna výdatnosť čerpaním bola 22 l.s-1 pri znížení 2,6 m, s teplotou 30,7
o
C (pri naplnenom bazéne). Pri vypustenom bazéne bola výdatnosť 14 l.s-1 pri znížení o 1,0 m s teplotou 31 oC.
Vrt sa nikdy nevyužíval, bol len zaradený do režimového sledovania a v roku 2007 bol zlikvidovaný.
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Vrt HGL-3 bol situovaný južne od výverovej oblasti minerálnych vôd kúpeľov Lúčky, na severnom okraji obce
Lúčky v priestore opusteného travertínového lomu, z južnej strany chočsko-podtatranského zlomu, v mieste
predpokladanej vyššie vyzdvihnutej kryhy predpaleogénneho podložia (obr. 10). Vrt HGL-3 hĺbky 600 m bol
odvŕtaný v rámci úlohy „Lúčky - ochranné pásma kúpeľov“ (Vandrová et al., 1999). Cieľom vrtu bolo overenie
hydrogeologickej funkcie chočsko-podtatranského zlomu a predpokladanej tranzitno-akumulačnej oblasti
minerálnej vody smerom k výverovej oblasti geotermálnej vody na lokalite Bešeňová. Vrt bol hĺbený v dvoch
etapách. V roku 1992 sa vyvŕtal do 322 m, kedy z dôvodu zistenia tektonicky porušených karbonátov triasu
(predpoklad výstupových ciest minerálnej vody) v úseku 266 − 299 m a možnosti ovplyvnenia prírodných
liečivých zdrojov boli práce pozastavené. Po karotážnych meraniach (185 m, 310 m) bol provizórne vystrojený
(pažnicami  108 mm od 195 m do 322 m, cementačný mostík 45 − 322 m). Po zhodnotení výsledkov prác sa
vo vŕtaní pokračovalo a v roku 1997 bol dovŕtaný do konečnej projektovanej hĺbky. Po karotážnych meraniach
bol definitívne vystrojený: úvodná pažnicová kolóna  191 mm do 50 m utesnená, 322 − 500 m pažnica  89 a
lPE pažnica  75 mm perforované v intervale 240 − 520 m.
Počas vrtných prác boli zrealizované dve hydrodynamické skúšky, prvá v úseku 50 − 200 m (Qmax.= 0,068 l.s-1,
s = 25 m, Tv = 12 °C, CO2 = 11 mg.l-1). Po prevŕtaní cementového mostíka v hĺbke 322 m nastal preliv
s výdatnosťou 2,3 l.s-1 (Tv = 28,5 °C, CO2 = 725 mg.l-1, tlak na ústí vrtu 0,25 MPa). Ďalším prehlbovaním vrtu
sa výdatnosť prelivu zvýšila až na 25 l.s-1 (Tv =37,9 °C a s obsahom CO2 1016,0 mg.l-1). Úsek 240 − 520 m bol
overený dvomi HDS; čerpaním množstva 24,7 l.s-1 sa hladina podzemnej vody znížila len o 1,4 m a teplota vody
poklesla na 35,8 °C (tab. 3).
Podľa Gazdovej klasifikácie má voda základný, nevýrazný Ca-Mg-SO4 typ chemického zloženia, podľa
klasifikácie minerálnych vôd ide o vodu prírodnú, stredne mineralizovanú, sírano-hydrogénuhličitanovú,
vápenato-horečnatú, so zvýšeným obsahom fluóru a horčíka, slabo kyslú, teplú, hypotonickú. Vrtom HGL-3
bola získaná minerálna voda chemickým zložením takmer identickým s minerálnou vodou prírodného liečivého
zdroja Valentína (vrt BJ-101), avšak s vyššou teplotou aj celkovou mineralizáciou. Kúpeľná organizácia
prejavila o vrt HGL-3 záujem, nakoľko zdroj Valentína je v havarijnom stave. Technické práce vo vrte HGL-3
neovplyvnili režim zdrojov minerálnej vody v kúpeľoch.
Na vrte HGL-3 v roku 2004 bola realizovaná poloprevádzková hydrodynamická skúška a vyhodnotená
v záverečnej správe (Bondarenková, 2004) s odporučeným odberným množstvom z vrtu HGL-3 na 12 − 15 l.s-1
pre potreby kúpeľov. Vrt HGL-3 bol uzatvorený a od roku 2008 sa začal využívať ako zdroj prírodnej liečivej
vody a je zaradený do systému režimového pozorovania kúpeľov. Ochranné pásma prírodných liečivých
zdrojov v Lúčkach boli vyhlásené Vyhláškou MZ SR č. 56/2005 Z. z. Plošné vymedzenie ochranného pásma I.,
II. a III. stupňa prírodných liečivých zdrojov je na obr. 11 až obr. 13.

Obr. 10 Zabezpečenie ochrany vrtu HGL-3 (rok 2015)
Fig. 10 Borehole HGL-3 protection (2015 year)

20

Tab. 3 Základné údaje z hydrodynamických skúšok vrtov HGL-2 a HGL-3 (Vandrová et al. 2000)
Tab. 3 The basic data of the hydrodynamic tests from wells HGL-2 and HGL-3 (Vandrová et al. 2000)
Skúšaný úsek

Dátum
hydrodynamickej
skúšky
(HDS)

(m)
HGL-2
50,0 − 197,0
(slienité
vápence)
219,0 − 410,0
(karpatský
keuper)
410,0 − 500,0
(karpatský
keuper)
HGL-3
50,0 − 200,0
(slienité
vápence)
240,0 - 520,0
(karpatský
keuper)

9.8.-14.8.1991

2.1.-12.1.1992
(tlaková)
18.2.-4.3.1992
(prelivovo-tlaková)

23.9.-29.9.1992

31.7.-13.8.1997

Výdatnosť
prelivu pred
HDS
(l.s-1)

Výdatnosť
Qmax

Zníženie
Smax

Teplota
vody

M

CO2

Tlak na
ústí vrtu

(l.s-1)

(m)

(°C)

(mg.l-1)

(mg.l-1)

MPa

3,5
(na kóte
577,40
m n. m.)
-

17,0

13,2

17,9

2989,0

974,5

-

-

-

-

-

23,5
(na kóte
577,40
m n. m.)

18,5
12,88
2,92
-

-

33,4
33,3
33,0
-

2463,94
-

855,32
-

hladina podzemnej
vody: 14,0 m
(592,3
m n. m.)
od ústia pažnice
25,0

0,07

25,0

12,0

2487,5

11,00

24,7

1,4

35,8

3049,23

978,50
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1,8
(ustálil sa
na 1,0)
0,33
0,52
1,00
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0,25

Obr. 11 Ochranné pásmo I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Lúčkach (Vyhláška č. 56/2005 Z. z.)
Fig. 11 Protective zone I. degree of natural healing resources in Lúčky (Decree-Law No 56\/2005 Coll.)

22

Obr. 12 Ochranné pásmo II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Lúčkach (Vyhláška č. 56/2005 Z. z.)
Fig. 12 Protective zone II. degree of natural healing resources in Lúčky (Decree-Law No 56\/2005 Coll.)
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Obr. 13 Ochranné pásmo III. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Lúčkach (Vyhláška č. 56/2005 Z. z.)
Fig. 13 Protective zone III. degree of natural healing resources in Lúčky (Decree-Law No 56\/2005 Coll.)
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POROVNANIE VÝSLEDKOV HODNOTENIA PODZEMNÝCH VÔD V SÚLADE
S POŽIADAVKAMI RSV
COMPARISON OF THE RESULTS OF THE GROUNDWATER IN ACCORDANCE WITH THE
REQUIREMENTS OF THE WFD
Anna Patschová  Katarína Pilatová
Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave
KEYWORDS
WDF, groundwater bodies, delineation, status, risk

KĽÚČOVÉ SLOVÁ
RSV, útvary podzemnej vody, vymedzenie, stav, riziko

ABSTRAKT
Rámcová smernica o vode 2000/60/EC (RSV) je základným nástrojom vodnej politiky členských štátov EÚ na
dosiahnutie dobrého stavu v útvaroch podzemných vôd (ÚPzV). Jej správne uplatňovanie vyžaduje stupňovitý
a integrovaný prístup vo vodnom hospodárstve a je dlhodobým procesom. V príspevku je spracovaný súhrn
výsledkov hodnotenia podzemných vôd v SR v zmysle RSV a porovnanie výsledkov hodnotenia v rámci prvého
a druhého cyklu Vodného plánu Slovenska a prognózy vývoja na národnej úrovni a zároveň v Európskom
kontexte. Implementácia RSV v SR pre oblasť podzemných vôd zahŕňa nielen požiadavky vymedzenie útvarov
podzemných vôd (ÚPzV), ich charakterizácia, hodnotenie významných vplyvov a dopadov, hodnotenie
kvantitatívneho a chemického stavu, hodnotenie rizika nedosiahnutia dobrého stavu útvarov podzemných vôd,
návrh opatrení ale ich pravidelnú aktualizácia v rámci plánovacích cyklov na národnej úrovni.
V rámci prvého vymedzenia a charakterizácie bolo v SR vymedzených 101 ÚPzV - 16 kvartérnych útvarov,
59 predkvartérnych a 26 geotermálnych ÚPzV (Kullman at al., 2004 a Kullman et al., 2005). Ich zoznam je
ustanovený v Nariadením Vlády Z.Z. č. 282/2010. Pričom 6 útvarov je oficiálne odsúhlasených ako
cezhraničných. Aktualizácia charakterizácie a vymedzenia ÚPzV v roku 2013 priniesla doplnenie a prehĺbenie
poznatkov o hydrogeologických a hydraulických parametroch ako koeficient transmisivity, filtrácie, voľnej
zásobnosti, úroveň hladiny podzemnej vody pod terénom ako proxy pre zraniteľnosť a smer prúdenia
podzemnej vody (Malík et al. 2013) a pre geotermálne útvary charakterizácia zahŕňala inventarizáciu zdrojov
geotermálnych vôd a vyčíslenie geotermálneho potenciálu, na základe čoho bol doplnený jeden geotermálny
útvar na celkový počet 27.
Hodnotenie kvantitatívneho stavu ÚPzV vychádza zo základnej požiadavky smernice 2000/60/ES, ktorá
stanovuje ako základný ukazovateľ kvantitatívneho stavu ustálený režim hladiny podzemnej vody, resp.
výdatnosť prameňa a rozširuje hodnotiaci proces o 4 testovacie kritériá: bilancovanie množstiev podzemných
vôd, hodnotenie zmien režimu podzemných vôd (monitorovanie), vplyvu odberov podzemných vôd na stav
útvarov povrchových vôd a hodnotenie miery vplyvu odberov podzemných vôd na terestrické ekosystémy
závislé na podzemných vodách. V rámci prvého hodnotenia v SR bolo do zlého kvantitatívneho stavu
zaradených päť útvarov podzemných vôd (1 kvartérny a 4 predkvartérne). V rámci aktualizácie hodnotenia
doplnenom o hodnotenie významnosti trendov režimu podzemných vôd došlo k níženiu počtu ÚPzV v zlom
kvantitatívnom stave na 3 (1 kvartérny a 2 predkvartérne). Stav útvarov geotermálnych vôd nebol, s ohľadom na
absenciu údajov o ich využiteľnom potenciály a údajov z ich monitorovania a využívania v prvom ani 2 cykle
hodnotený.
V smernici sú 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality a smernici
komisie 2014/80/EÚ, ktorá ju dopĺňa sú stanovené látky v prílohe I (Annex I), pre ktoré je stanovená konkrétna
norma kvality. V prílohe II (Annex II) je uvedený minimálny zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré členské
štáty musia vytvoriť prahové hodnôt. Príloha Annex II bola rozšírená o nové látky smernicou 2014/80/EÚ. Prvé
Stanovenie prahových hodnôt a následne hodnotenie chemického stavu na Slovensku v prvom plánovacom
období bolo spracované pre všetky ÚPzV (Bodišom et al. 2008). Pre druhý cyklus však bolo hodnotenie
chemického stavu vykonané len pre útvary, ktoré boli klasifikované v riziku dosiahnutia dobrého stavu, pričom
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11 z nich vykazovalo zlý chemický stav (Bodiš et al., 2013a). Prahové hodnoty sú odvodené od pozaďových
hodnôt a noriem kvality pre pitnú vodu a stanovujú sa pre každý útvar. V rámci 2 cyklu boli navrhnuté nové
prahové hodnoty (Bodiš et al., 2013b), v dôsledku zmeny noriem kvality pitnej vody pre chloridy a niektoré
kovy, a tiež bola vypracovaná a aplikovaná metodika pre hodnotenie trendov obsahu znečisťujúcich látok
v útvaroch podzemnej vody (Bodiš a kol., 2013). Na základe aktualizácie bol zlý chemický stav klasifikovaný
7 zo 16 kvartérnych ÚPzV t.j. rovnako ako v predchádzajúcom cykle. Pre predkvartérne ÚPzV v rámci
aktualizácie došlo k zníženiu počtu útvarov klasifikovaných v zlom chemickom stave zo 6 na 4 útvary. Zmeny
vo vymedzení útvarov a stanovení prahových hodnôt však zatiaľ nie sú transponované do nového Nariadenia
Vlády a legislatívna zmena sa očakáva až po roku 2019, z dôvodov prebiehajúceho prehodnocovania metodiky
stanovenia prahových hodnôt na európskej úrovni.
Prvé hodnotenie rizika nedosiahnutia dobrého chemického stavu pre ÚPzV do roku 2015 v súlade s RSV,
členské štáty, vrátane SR, uskutočnili v roku 2005. Toto hodnotenie bolo založené na hodnotení stavu ÚPzV,
hodnotení bodových zdrojov znečistenia z Národnej Databáze systému GeoEnviron a hodnotení vplyvu
plošných zdrojov znečistenia, konkrétne v dôsledku používania pesticídov a dusíkatých hnojív (MŽP SR, 2005).
Všetky kvartérne ÚPzV a 17 predkvartérnych ÚPzV z celkového počtu 59 boli takouto analýzou klasifikované
v riziku alebo v možnom riziku z nedosiahnutia dobrého stavu. V druhom cykle bola vykonaná aktualizácia
hodnotenia rizika na základe novej metodiky ( Horvát a Patschová, 2014), ktorá odhaduje riziko nedosiahnutia
dobrého chemického stavu do roku 2021, teda pre nasledujúci plánovací cyklu (2016-2021). Nová metodika
pre hodnotenie rizika, vychádza z usmerňujúceho dokumentu EK č. 26 pre hodnotenie rizika a zahŕňala
v porovnaní s predošlým hodnotením v I. cykle Vodného plánu všetky povinné parametre a celkovo
zohľadňovala až 10 testov rizika pre jednotlivé parametre (okrem zdrojov znečistenia aj zmeny klímy, trendy,
zmeny využívania krajiny a zmeny počtu obyvateľov, odkanalizovanie, chránené územia a interakciu
s povrchovými vodami). V dôsledku rozšírenia metodiky a dostupnosti nových údajov sa znížili neistoty pri
prognóze nedosiahnutia dobrého chemického stavu v porovnaní s I. plánovacím cyklom. Celkovo bolo určených
7 kvartérnych útvarov a 1 predkvartérny útvar v riziku, čo prestavuje zlepšenie oproti predchádzajúcemu
hodnoteniu.
Aj napriek tomu, že na základe aktualizácie hodnotenia chemického stavu je preukázaný mierne zlepšujúci sa
stav oproti 1.Vodnému plánu Slovenska - z pôvodne 17 ÚPzV v zlom chemickom stave na 13 (7 kvartérnych
útvarov a 6 predkvartérnych útvarov) je zlý stav klasifikovaný v 9 ÚPzV (7 kvartérnych útvarov
a 6 predkvartérnych útvarov) a aj hodnotenie rizika nedosiahnutia dobrého stavu do roku 2021 poukazuje na
menšie riziko, ostáva ešte mnoho nedoriešených problémov – pri hodnotení stavu chýba test týkajúci sa
vodných ekosystémov asociovaných s podzemnou vodou, nie sú hodnotené suchozemské ekosystémy závislé od
podzemnej vody, ani test ochranných pásiem vodných zdrojov. Problémom je aj spoľahlivosť
a reprezentatívnosť hodnotenia, ktorá závisí od dostatočných a spoľahlivých údajov a kvality použitých
metodík. Stále chýba dostatočné monitorovanie geotermálnych ÚPzV a chýba monitorovanie suchozemských
ekosystémov závislých na podzemných vodách. Pri hodnotení rizika nedosiahnutia environmentálnych cieľov
do roku 2021 je nedostatkom hodnotenia chýbajúci vplyv klimatických zmien na kvalitu podzemných vôd.
Ďalším nedostatkom sú stanovené prahové hodnoty niektorých ukazovateľov, ktoré nezareagovali na Nariadenie
vlády 496/2010 Z. z., ktoré mení a dopĺňa Nariadenie vlády 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky
na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.
Riešenie týchto problémov je aj súčasťou aktivít národnej pracovnej skupiny pre RSV pre podzemné vody
a pracovnej skupiny CIS Groundwater, v rámci ktorých sú pripravované a pripomienkované návrhy technických
správ (napr. o vodných ekosystémoch súvisiacich s podzemnou vodou), návrh Watch listu pre podzemné vody
(t.j. výber relevantných znečisťujúcich novovznikajúcich látok, ktoré by bolo vhodné priradiť do sledovania
v rámci monitoringu podzemných vôd) ale aj prebieha aj proces harmonizácie metodík.
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MONITORING AND ASSESSING WATER QUALITY IN THE AREA OF
RECLAIMED OPEN PIT “MACZKI- BÓR” (SOUTHERN POLAND)
Jacek Różkowski  Andrzej Witkowski
Faculty of Earth Sciences, University of Silesia in Katowice, Poland
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ABSTRACT
CTL Maczki-Bor S.A. Sand Mine Company, the area of which is 3.5 km2, is located in Sosnowiec (Southern
Poland). The mine is in the phase of reclamation, while the exploitation of sand for the needs of underground
mining is in its final stage. It consists of: mine workings, the reclaimed field of ‘Bór Zachód’ and the area of
‘Bór Wschód’, which is undergoing reclamation. In the northern part of the ‘Bór Zachód’ field, there is
a municipal waste dump for the Sosnowiec city. In the mine excavations the processing and mining waste from
coal mines are deposited, as well as the waste from power stations were stored in the past. The mine working is
still dewatered by means of the drainage ditches system. The average inflow of the water from the Quaternary
aquifer to the excavation of CTL Maczki-Bor S.A., in the multi-year period of 1987-2012, amounted to 28.4
m3/min (40,896 m3/d). The mine dewatering water is discharging to the Biała Przemsza river. In the area of the
mine, the monitoring of the groundwater and surface water as well as the leachate from the deposited waste is
carried out.
The monitoring network consists of: 12 piezometers monitoring the groundwater of the Quaternary aquifer (2 of
them monitor the groundwater beneath the reclaimed field of ‘Bór-Zachód’, whereas the rest monitor the water
flowing into the open pit), 2 monitoring points on the major dewatering canals, 1 point on cumulative mine
dewatering discharge to the Biała Przemsza river and 2 points on the mentioned river (upstream and
downstream of the discharge). The monitoring of the leachate is carried out in 2 wells located in the deposited
waste on the dumping ground of ‘Bór-Wschód’. The municipal waste landfill in Sosnowiec also has the network
of 9 piezometers monitoring the water of the Quaternary aquifer.
The waters in the subsoil underneath the mine working, being affected by the mining waste in the reclaimed
area (Bór Zachód) exhibit the change in the chemical composition due to high concentrations of Fe and Mn, as
well as SO4, Ca, Na, and HCO3 resulting in an increased mineralization (TDS) of approx. 1.4 g/dm3. The waters
belong to the type HCO3-SO4-Ca-Na and SO4-HCO3-Na-Ca. In the years 2013-2014, in the well St-1 located in
the deposited waste, the concentrations of Cl, SO4, Na, K, Fe, Mn, Zn and Pb in the leachate amounted to 1,632,11 g/dm3, 1,44-1,79 g/dm3, 0,80-1,11 g/dm3, 0.08-0.10 g/dm3, 0,005-0,014 g/dm3, 0,007-0,37 g/dm3, 0.01-0.10
g/dm3 and 0.001 g/dm3, respectively, whereas the TDS was 6.2-7.2 g/dm3. During the period 1994-2012, in the
mine dewatering water it was observed that Cl, SO4 and dissolved substances contents increased. In 2014, the
waters from dewatering the Bór Wschód field were of good chemical status, wherein the concentration of Cl
and SO4 were 0.18 g/dm3 and 0.16 g/dm3, respectively. The waters from dewatering the Bór Zachód field had
a bad chemical status, wherein the concentration of Cl and SO4 were 0.29 g/dm3 and 0.24 g/dm3, respectively.
The analysis of the changes in the quality of cumulative mine dewatering discharge to the Biała Przemsza river,
observed in the period 1994-2014, shows the inreasing trend, in especially in the case of TDS and the
concentration of chlorides (from approx. 0.7 to approx. 1.6 g/dm3 and from. 0.12 to 0.30 g/dm3, respectively).
The quality of open pit dewatering discharge is affected by both the deposited therein waste and the water
flowing into it from the Quaternary aquifer, the quality of which is significantly spatially diverse. The waters
inflowing from the NW and N have an extremely bad chemical status owing to the influence of pollution
sources, such as the municipal waste landfill, mining waste disposal, sedimentation tanks of underground mine
water, and unsewered housing estates. The waters are characterised by higher values of TDS (1.4 g/dm3) and
concentrations of Cl and SO4 (mainly because of the anthropogenic influence) as well as Fe and Mn (resulting
from the geogenic impact). They are of the type HCO3-Cl-SO4-Ca-Na-Mg and Cl-HCO3-SO4-Na-Ca-Mg. The
waters inflowing from the direction of NE, E, S and SW are of a good chemical status.
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The total reclamation of the Maczki-Bór mine working is planned to have been completed by 2030. After
having been reclaimed to the natural level, the area will be utilised for investment purposes.
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ABSTRAKT
Do „Rámcového programu monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016-2021“ bolo zaradených 20
pilotných lokalít, v ktorých bude sledované izotopové zloženie dusičnanov prítomných v podzemnej vode. Pre
tieto účely bolo na základe dôkladnej analýzy (množstvo dusičnanov z doterajšieho monitorovania, umiestnenie
monitorovacieho bodu, hydrogeologické pomery, blízkosť zdroja znečistenia, blízkosť vodného toku/mokrade,
dynamika zmien koncentrácie dusičnanov...) vybratých 20 pilotných lokalít (obr. 1).

Obr. 1 Mapa vybraných dokumentačných bodov na sledovanie izotopového zloženia dusíka a kyslíka vo vode rozpustených
dusičnanov
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Vo vode týchto vrtov bude počas uvedeného obdobia okrem štandardne sledovaných parametrov (hĺbka hladiny
podzemnej vody, teplota, elektrická vodivosť, pH, obsah rozpusteného kyslíka, obsah dusičnanov, dusitanov
a amónnych iónov) štyri razy ročne merané i izotopové zloženie dusíka (δ15NNO3) a kyslíka (δ18ONO3)
dusičnanov a izotopové zloženie vodíka (δ2HH2O) a kyslíka (δ18OH2O) vody. Na základe týchto údajov bude
možné odhadnúť pôvod dusičnanov, a tiež procesy, ktoré sa v priebehu sledovaného obdobia podieľajú na ich
formovaní.
Na základe zhodnotenia analýzy pilotných vzoriek z 10 vrtov (dva odbery) možno povedať, že voda vo
všetkých lokalitách má zrážkový pôvod a odpovedá izotopovému zloženiu miestnych zrážok. Koncentrácie
dusičnanov vo vode sledovaných vrtov sa v príslušnom období pohybujú od 8,50 mg.l-1 po 161 mg.l-1. Ich
izotopové zloženie sa pohybuje v pomerne veľkom rozsahu, a to δ15NNO3 od 2,35 ‰ po 21,29 ‰ a δ18ONO3 od
1,51 ‰ po 14,90 ‰, čo svedčí o ich pestrej genéze (obr. 2).

Obr. 2 Izotopové zloženie vo vode rozpusteného dusičnanu vybraných pilotných zdrojov: δ15NNO3 v závislosti od jeho
koncentrácie
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ABSTRAKT
Človek svojou činnosťou značne ovplyvňuje a mení cyklus dusíka na regionálnej ale i celosvetovej úrovni.
Nežiaduce antropogénne vplyvy môžu vyústiť do mnohých environmentálnych problémov, akými sú napr.
prekyslenie pôdy, zvýšené množstvo nitrátov a následná kontaminácia podzemnej a povrchovej vody, nadmerný
rast vodných rastlín a rias, eutrofizácia, porušenie prirodzenej dynamiky nutričného cyklu a následne
potravinového reťazca dotknutých ekosystémov (Haberhauer, 2002; Bedard-Haughn, 2003; Burns, 2009).
Väčšina týchto procesov vzniká z dôvodu výbornej rozpustnosti nitrátov vo vodách, vďaka čomu ľahko
presakujú do hlbšie položených pôdnych a vodných systémov. Ochrana vodných ekosystémov je na mieste aj
z hľadiska zdravia. Svetová zdravotnícka organizácia určuje maximálnu prípustnú koncentráciu nitrátov v pitnej
vode 50 mg.l-1. Zvýšený obsah nitrátov v pitnej vode môže spôsobiť zdravotné problémy a to napr. niektoré
druhy rakoviny u dospelých alebo methemoglobinémiu u detí. Účinnou metódou na odhalenie zdroja
kontaminácie je analýza pomerov stabilných izotopov dusíka prípadne aj kyslíka v dusičnanoch. Na tieto účely
sa využíva metóda hmotnostnej spektrometrie na meranie pomerov stabilných izotopov (IRMS) (Mayer 2001;
Li, 2007).
Dusičnany pochádzajúce z hnoja a kalu možno odlíšiť od dusíka pochádzajúceho z atmosférickej depozície (teda
NO3- v zrážkach), zo syntetických hnojív a nitrátov pochádzajúcich z nitrifikačných procesov v pôde. (Mayer,
2005) Odlíšenie spomenutých zdrojov, ktorých hodnoty izotopov dusíka sa prekrývajú, možno až za súčasného
merania stabilných izotopov kyslíka z nitrátov. Preto sa pre presnú analýzu využíva kombinované duálne
meranie izotopov dusíka - δ15N s izotopmi kyslíka - δ18O ( Burns, 2009; Xue, 2009), ktorých hodnoty sa medzi
rozličnými zdrojmi signifikantne odlišujú a pri meraniach poskytujú užitočnú doplnkovú informáciu (obr.1).
Princípom IRMS analýzy je konverzia vzorky do merateľnej formy. Konverzia vodných nitrátov môže prebiehať
chemickou alebo bakteriálnou cestou.
Existujú viaceré chemické metódy konverzie:
Metóda destilácie NH4+ zahŕňa redukciu dusičnanov na NH4+, ktorý je následne destilovaný a vyzrážaný ako soľ
sulfátu amónneho, ktorý možno spáliť a vytvoriť plynný dusík pre izotopové merania použitím hmotnostnej
spektrometrie. Nevýhodou tejto metódy je, že umožňuje len merania δ15N nie však δ18O (modifikovaná podľa
Sigman et al. 1997).
AgNO3- metóda alebo metóda iónovej výmeny, kde sa z vodných nitrátov použitím iónových meničov vyzráža
AgNO3-, ktoré potom možno spáliť na oxidačno-redukčných kolónach v EA-IRMS a merať δ15N z N2, alebo
δ18O z CO, merania však neprebiehajú súčasne a tiež AgNO3- metóda nie vhodná pre vzorky morskej vody
(Silva et al. 2000).
Cd/azidová metóda konverzie dusičnanov na plynný oxid dusný zahŕňa v sebe najprv kadmiovú redukciu
dusičnanov (NO3-) na dusitany (NO2-) a následne redukciu dusitanov na oxid dusný (N2O) pomocou azidu
sodného v pufri kyseliny octovej. Táto metóda však môže viest k frakcionácii z dôvodu miešania potenciálne
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prítomných dusitanov vo vodách a dusitanov vyzniknutých redukciou dusičnanov, nevýhodou je tiež práca
s toxickými látkami (McIlvin a Altabet, 2005).
Obr. 1 Izotopové zloženie dusíka a kyslíka dusičnanov
s rôznym pôvodom (upravené podľa Kendall, 1998)
Fig. 1 Isotopic composition of nitrogen and oxygen in
nitrates from different sources (according Kendall, 1998)

Bakteriálna alebo denitrifikačná metóda využíva na konverziu denitrifikačné baktérie (Sigman et al. 2001).
Denitrifikácia je proces, v ktorom sa nitráty redukujú na plynné formy dusíka, N2 a N2O. Nastáva pri nízkej
koncentrácii kyslíka a prítomnosti organického uhlíka ako substrátu pre mikroorganizmy. Na analytickú
denitrifikáciu možno použiť dva bakteriálne kmene: Pseudomonas chlororaphis a Pseudomonas aureofaciens.
Tieto baktérie patria medzi denitrifikačné a klasická cesta denitrifikácie je nasledovná:

NO3  NO 2  NO  N 2 O  N 2
Každá reakcia prebieha pomocou špecifických bakteriálnych enzýmov. Vďaka nedostatočnej aktivite N2Oreduktázy oboch bakteriálnych kmeňov je výsledkom denitrifikácie oxid dusný, čo umožňuje nielen meranie
δ15N ale aj δ18O. Príprava vzorky zahŕňa proces kultivácie bakteriálnych kmeňov na Petriho miskách, ich
prevedenie do kvapalného rastového média a následné inkubovanie so vzorkou. Počas doby 2 – 3 dní dochádza
k bakteriálnej denitrifikácii vzorky. Dusičnany sú metabolizované baktériami, ktoré produkujú plyn N2O. Takto
konvertovaná vzorka do plynnej podoby je analyzovaná pomocou continuous-flow systému hmotnostného
spektrometru na meranie pomerov stabilných izotopov (CF-IRMS). Metóda je vhodná aj pre vzorky s nízkou
koncentráciou dusičnanov, nevyžaduje odbery veľkého množstva vzorky a poskytuje súčasne izotopovú
charakteristiku dusíka aj kyslíka. Bakteriálna konverzia nitrátov spojená s CF-IRMS bola zavedená aj
v laboratóriu izotopovej geológie na Oddelení špeciálnych laboratórií ŠGÚDŠ v Bratislave.
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MODELOVANIE PODZEMNÉHO ODTOKU V PRIESTOROVO
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ABSTRAKT
Priestorovo distribuované hydrologické modely na báze GIS umožňujú skúmať podmienky vzniku povodní
a simulovať vodnú bilanciu v povodiach, hlavne ako dôsledok variability morfológie terénu, krajinnej pokrývky
a využitia krajiny a výskytu pôdnych typov. Jedným z viacerých priestorovo distribuovaných parametrov,
potrebných pri tvorbe takýchto modelov, je parameter charakterizujúci priestorovú variabilitu horninového
prostredia, ovplyvňujúcu tvorbu podzemného odtoku v území. Pri tvorbe integrovaného systému simulácie
odtokových procesov (projekt ISSOP) pre územie Slovenska sme za najvhodnejší takýto parameter považovali
výtokový koeficient a, charakterizujúci závislosť výšky podzemného odtoku od zásoby podzemnej vody
v povodí (Wittenberg, 1999). Na základe analýzy hydrogramov z 293 vybraných vodomerných staníc sme prostredníctvom určenia tzv. reprezentatívnych výtokových kriviek – odvodili charakteristické hodnoty a pre
7 základných typov hydrogeologického prostredia, resp. typov obehu podzemnej vody. Viacnásobnou regresnou
analýzou sme zistili, že hodnoty a významne kladne korelujú s priemernou nadmorskou výškou povodia H
a s priemerným sklonom povodia SP. Hoci zistené charakteristické hodnoty a pre vyčlenené základné typy
horninového prostredia sa navzájom významne líšia, viacnásobná regresná analýza tu nepreukázala štatistickú
významnosť priepustnosti horninového prostredia ako nezávislej premennej. Priepustnosť hornín je pritom
v tejto analýze reprezentovaná indexom priepustnosti Z, ktorý je v praxi interpretovaný z výsledkov
hydrodynamických skúšok vo vrtoch. Tento rozpor môže naznačovať podstatný význam pripovrchovej zóny
hydrogeologického masívu, resp. epikrasu v krasovom prostredí, pre charakter kolísania podzemného
(základného) odtoku v povodí. Vo väčšine prípadov totiž vyššie zmienené zóny zvýšenej priepustnosti hornín
nebývajú inkorporované do hydraulicky testovaných úsekov hydrogeologických vrtov.
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ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE A ICH RIEŠENIE PROSTREDNÍCTVOM
OPERAČNÉHO PROGRAMU KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (2014 – 2020)
CONTAMINATED SITES AND ADDRESS THEM THROUGH THE OPERATIONAL PROGRAMME
QUALITY OF ENVIRONMENT (2014 – 2020)
Vlasta Jánová
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov

KEYWORDS
Contaminated sites, geological survey of contamination, monitoring, remediation, European funds
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
Environmentálne záťaže, geologický prieskum znečistenia, monitoring, sanácia, európske fondy
ABSTRAKT
Globálnym cieľom Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) je podporiť trvalo
udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu
adaptáciu na zmenu klímy a energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo. So zámerom dosiahnuť
uvedený globálny cieľ boli do investičnej stratégie operačného programu zahrnuté tri základné tematické ciele:
1) Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.
2) Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizika.
3) Ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívnosti využívania zdrojov.
MŽP SR v súlade s materiálom Návrh štruktúry operačných programov pre viacročný finančný rámec
Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 zastáva funkciu
riadiaceho orgánu. V zmysle uvedeného materiálu sa do implementačnej štruktúry Operačného programu
Kvalita životného prostredie v pozícii sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom zapájajú tiež
Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenská inovačná a energetická agentúra a Ministerstvo vnútra SR.
Podpora udržateľného využívania prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
sa v rámci stratégie Operačného programu Kvalita životného prostredia realizuje prostredníctvom viacerých
investičných priorít. Jednou z nich je aj Investičná priorita 4 Prioritnej osi 1 – 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie
mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov
(vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou).
Cieľom uvedenej investičnej priority je zvýšiť podiel sanovaných lokalít s evidovanými environmentálnymi
záťažami, z ktorých vyplýva permanentné riziko negatívneho vplyvu na zdravie človeka a životné prostredie.
Zabezpečenie vytýčeného cieľa bude napĺňané prostredníctvom nasledujúcich dvoch aktivít:
1) Prieskum, sanácia a monitorovanie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj
v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou).
2) Zlepšenie informovanosti o problematike environmentálnych záťaží.
Navrhované aktivity nadväzujú na aktivity prieskumu a monitorovania environmentálnych záťaží, ktoré boli
realizované prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie (2007 – 2013). Ide predovšetkým
o zabezpečenie:


prieskumu prioritných environmentálnych záťaží, vrátane vypracovania analýzy rizika znečisteného
územia,



vypracovania prípravnej štúdie sanácie environmentálnej záťaže v prípade náročnejšej alebo
rozsiahlejšej sanácie,
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zabezpečenie realizácie sanačných prác v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“ a v súlade
s pravidlami poskytovania štátnej pomoci subjektom zúčastňujúcim sa hospodárskej súťaže,



zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží.

Aktivity na zlepšenie informovanosti o problematike environmentálnych záťaží budú priamo nadväzovať na
aktivity zamerané na prieskum, sanáciu a monitorovanie. Cieľom informačných aktivít je zvýšiť povedomie
širokej verejnosti o problematike environmentálnych záťaží, vrátane detí a mládeže.
Celkovo bolo na Operačný program Kvalita životného prostredia alokovaných viac ako 4,3 mld. Eur, čo je
najviac spomedzi všetkých operačných programov na Slovensku. Na riešenie problematiky environmentálnych
záťaží bolo vyčlenených cca 207 mil. Eur. Podporené bude najmä riešenie tých lokalít, ktoré sa nachádzajú
v zozname priorít Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží na roky 2016 – 2021.

RNDr. Vlasta Jánová, PhD.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
sekcia geológie a prírodných zdrojov
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
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PRIESKUM PRAVDEPODOBNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ ZÁŤAŽE STROČÍN –
AREÁL BÝVALEJ CHEMICKEJ ČISTIARNE
Boris Bodácz1 − Jiří Kamas1,2 − Lucie Hertlová1,2 − Alexandr Machala2 − Miroslav Minařík1,2
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KĽÚČOVÉ SLOVÁ
Environmentálna záťaž, chemická čistiareň, NEL, chlórované uhľovodíky
ABSTRAKT
Geologická úloha prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže Stročín - areál bývalej chemickej čistiarne
bola riešená ako súčasť geologickej úlohy "Pravdepodobné environmentálne záťaže - prieskum na vybraných
lokalitách Slovenskej republiky“. Špecifickými cieľmi daného prieskumu bolo overenie a potvrdenie
prítomnosti vybranej pravdepodobnej environmentálnej záťaže, jej preskúmanie, zhodnotenie rizikovosti
a analýza možností sanácie. Uvedené ciele sa dosiahli komplexným prieskumom stavu podzemnej vody, zemín
a horninového prostredia v oblasti výskytu pravdepodobnej environmentálnej záťaže využívajúcim geologické
práce v rozsahu geofyzikálne, geochemické, technické a meračské práce, terénne merania a laboratórne rozbory.
Areál bývalej chemickej čistiarne sa nachádza v extraviláne obce Stročín, v okrese Svidník. V minulosti, počas
osemdesiatych rokov do roku 2004 tu prebiehala prevádzka chemickej čistiarne odevov, v ktorej sa pracovalo
s chlórovanými uhľovodíkmi a tenzidmi. Pravdepodobným zdrojom úniku znečisťujúcich látok bola neodborná
manipulácia, prípadne skladovanie znečisťujúcich látok v areáli chemickej čistiarne. Následne po zastavení
prevádzky chemickej čistiarne boli skladované chemické látky zneškodnené neidentifikovanou firmou. Bol
predpoklad, že v areáli pretrváva znečistenie zemín a podzemnej vody.
Vykonaným prieskumom bola detekovaná kontaminácie zemín v pásme prevzdušnenia pod základmi budovy
bývalej chemickej čistiarne látkami NEL a TCE. V pásme nasýtenia boli zistené látky NEL, TCE a bárium.
V podzemných vodách v blízkosti zdroja kontaminácie pod budovou čistiarne bola detekovaná prítomnosť látok
NEL.
LITERATÚRA
RNDr. Ondřej Urban, PhD., et al., 2015: Záverečná správa geologickej úlohy, Prieskum PPEZ SK(013) Stročín – areál
bývalej chemickej čistiarne, Dekonta Slovensko spol. s.r.o., Bratislava
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USE OF SPECIFIC CONDUCTANCE DISTRIBUTION MONITORING IN ASSESSMENT OF
CONTAMINATION EXTENSION AND CONCEPTUAL SITE MODEL CONSTRUCTION FOR THE
ZLATNÍCKA DOLINA WASTE DISPOSAL SITE
Branislav Fričovský – Ladislav Vizi – Jana Gumáňová – Klement Fordinál
ABSTRACT
The Zlatnícka dolina valley waste disposal site has been subjected to a systematic specific conductance
distribution monitoring realized in January to November 2015 under a project of “Monitorovanie
environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky”. This has been supportive to two
sampling campaigns conducted in July and October 2015. The monitoring grid consists of 12 observation wells
and 6 static points at nearby streams, sufficient to provide consistent record of (not only) EC distribution. We
use a correlation of EC to TDS and Cl- (strong correlation) as proxy to assess possible horizontal and vertical
distribution of contamination cloud through the monitoring period along with interpretation of vertical profiles
realized at boreholes. Transport of the cloud is controlled by seasonal variation in local hydrogeological regime,
permeability distribution, convective pathway character, bifurcation variation and external agents, such as
secondary accommodation or dilution. With highest confidence, the cloud does not extend towards surface
streams and household wells to the N from the site. Yet the environmental loading is still active.
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HYDRAULICKÁ OCHRANA PODZEMNÝCH VÔD V SLOVNAFT, a. s.
CHARAKTERISTIKA A TRENDY
GROUNDWATER HYDRAULIC PROTECTION SYSTEM IN SLOVNAFT, a. s.
CHARACTERISTIC AND TRENDS
Martin Zatlakovič  Ľubica Durdiaková  Ján Kadeřábek  Štefan Marenčák  Tamás Mozoli  Bohuš
Pažitný  Lenka Pikalíková  Marek Tomasch
VÚRUP, a. s., Bratislava

KEY WORDS
Hydraulic curtain, hydraulic depression, monitoring, dissolved petroleum hydrocarbons, transport of
contamination, free petroleum hydrocarbons
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
Hydraulická clona, hydraulická depresia, monitoring, rozpustené ropné látky, transport znečistenia, voľné ropné
látky
ABSTRAKT
Systém hydraulickej ochrany podzemnej vody (HOPV) SLOVNAFT, a. s. vznikol z dôvodu ochrany
zvodneného telesa v podloží Žitného ostrova pred znečistením. Územie hornej časti Žitného ostrova v priestore
od Vlčieho hrdla po Gabčíkovo patrí do oblasti trvalého dopĺňania zásob podzemnej vody z Dunaja, ktorý má
základný význam pri jej tvorbe, formovaní a dynamike. Malý Dunaj nemá v predmetnom území hydraulickú
spojitosť s podzemnou vodou, preto netvorí hydrogeologickú hranicu. Podzemná voda horninového prostredia
Žitného ostrova je využívaná ako významný zdroj vody určenej na ľudskú spotrebu. Rafinéria SLOVNAFT,
a. s. je situovaná na hornom okraji chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v smere prirodzeného
prúdenia podzemnej vody. Predmetný zvodnenec je viazaný hlavne na kvartérne aluviálne náplavy piesčitého
štrku s ojedinelými polohami pieskov až ílov variabilnej mocnosti. Geologické prostredie je charakteristické
vysokým koeficientom filtrácie (n.10-4 až n.10-2 m.s-1), heterogenitou a anizotropiou. Petrografické zloženie
valúnov piesčitého štrku je rôznorodé. Zastúpené sú hlavne kremeň, kremence, pieskovce, vápence, ruly,
amfibolity, granitoidy, dolomity a rohovce. V podloží kvartéru sa nachádza neogén zastúpený vrstvami
jemnozrnného piesku až ílu. Z hľadiska prúdenia podzemnej vody rozdeľujeme zvodnenec na zónu kvartérnych,
vysoko-priepustných sedimentov, v podloží ktorej sa nachádza zóna neogénnych pieskov s výrazne nižšou
priepustnosťou a nepriepustné podložie tvorené neogénnymi vrstvami ílu (obr. 1.). V okolí areálu Slovnaftu,
a. s., nemožno hovoriť o prírodnom režime podzemnej vody, pretože ho dlhodobo ovplyvňuje systém
hydraulickej ochrany podzemnej vody. Čerpaním projektovaného množstva podzemnej vody systémom HOPV
SLOVNAFT, a. s. dochádza k vytvoreniu veľkoplošnej uzavretej hydraulickej depresie, ktorá zamedzuje
transportu voľných i rozpustených ropných látok (RL) mimo územia SLOVNAFT, a. s.. Čerpanie podzemnej
vody je riadené tak, aby plošný rozsah hydraulickej depresie bol vždy väčší ako plošný rozsah prípadne
kontaminovaného územia. Kontinuálne prevádzkové čerpanie podzemnej vody vytvára indukované prúdenie
podzemnej vody smerom pod areál Slovnaftu. Voľné RL sa akumulujú v jednotlivých čerpacích vrtoch, kde sú
periodicky odčerpávané. Rýchlosť akumulácie a frekvencia odčerpávania z jednotlivých vrtov je individuálna,
závisí od charakteru zdroja ropných látok, aktuálnej hrúbky vrstvy na hladine podzemnej vody, dynamickej
viskozity RL, priepustnosti horninového prostredia a gradientu hladiny podzemnej vody. Systém HOPV
SLOVNAFT, a. s. tvoria čerpacie a pozorovacie vrty rozmiestnené v záujmovom území s rozlohou cca 80 km2.
Hydraulická clona je základným prvkom systému HOPV. Pozostáva z 20 sanačno-čerpacích vrtov, ktoré sú
pozdĺž
východného
okraja
areálu
rafinérie
rozmiestnené
v
dvoch
líniách,
vnútornej
a vonkajšej. Sólovrty sú sanačno-čerpacie vrty situované v miestach masívneho znečistenia. Umožňujú rýchlu
a efektívnu sanáciu znečistenia v blízkosti jeho zdroja vytváraním lokálnych hydraulických depresií. Tretím
prvkom overujúcim správnu funkciu sanačno-čerpacích vrtov je monitorovacia sieť 696 pozorovacích vrtov,
ktoré sú situované v areáli rafinérie a v jeho okolí. Slúžia na sledovanie sklonu hladiny podzemnej vody (I. a II.
Kontrolný systém), sledovanie hladinového režimu, monitorovanie kvality podzemnej vody na lokalite
(III. Kontrolný systém) a indikáciu znečistenia voľnými RL. V prípade potreby je možné tieto vrty využiť aj na
sanáciu znečistenia.
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Obr. 1 Priestorová schéma geologického prostredia okolia SLOVNAFT, a. s. s vyobrazením povrchu terénu, rozhrania
kvartérnych štrkopieskov a neogénnych pieskov, povrchu nepriepustného podložia a vrtov so zachytením nepriepustného
podložia.
Fig. 1 Spatial scheme of geological environment of SLOVNAFT, a. s. surrounding with representation of the terrain surface,
interface between quarternary sandy gravel and neogene sands, underlaying aquiclude surface and boreholes reaching
underlying aquiclude.

V roku 2015 bolo systémom HOPV vyčerpaných 27 370 716 m3 podzemnej vody. 75 % vyčerpanej podzemnej
vody sa po vyčistení v čistiarni odpadových vôd Slovnaft vypúšťa do povrchového toku Malý Dunaj. Ostatných
25 % je sekundárne využívaných vo výrobnom procese rafinérie na chladenie. Celkový trend mierneho poklesu
výdatnosti čerpania súvisí s procesom starnutia čerpacích vrtov, ktorých vek v niektorých prípadoch presahuje
40 rokov. Prejavuje sa zhoršovaním ich hydraulických vlastností (pokles špecifickej kapacity studne).
Preto v roku 2014 začal projekt náhrady všetkých vrtov HC s plánovaným ukončením v roku 2020. Celkový
trend vývoja hrúbky vrstvy voľných RL na hladine podzemnej vody má klesajúci charakter. V krátkodobých
trendoch sa potvrdzuje nepriamo úmerná závislosť hrúbky RL od úrovne hladiny podzemnej vody. Objem
vyťažených RL za rok 2015 bol 589 961 litrov. Množstvo vyťažených RL (pri zachovanej intenzite sanačných
prác) má klesajúci trend. Znečistenie rozpustenými RL pretrváva pod areálom Slovnaftu, hlavne v oblastiach,
kde sa vyskytujú voľné RL na hladine podzemnej vody. Vývoj kontaminácie rozpustenými látkami
v podzemnej vode nemá ustálený trend. Koncentrácie jednotlivých látok závisia od hydrogeologických,
fyzikálno-chemických a antropogénnych činiteľov.
Výsledky prác jednoznačne preukazujú účinnosť systému HOPV a potvrdzujú jeho ochrannú a sanačnú funkciu.
Znečistenie RL je prítomné výlučne v podloží areálu rafinérie, kde je zachytávané a odstraňované. Postupná
náhrada starých vrtov, modernizácia riadiacich prvkov, technických zariadení, monitorovacích a hodnotiacich
metód vytvára predpoklad kvalitnej prevádzky systému HOPV SLOVNAFT, a. s. aj do ďalších rokov.

Mgr. Martin Zatlakovič
VÚRUP, a. s.
Vlčie hrdlo, 820 03, Bratislava 23
martin.zatlakovic@vurup.sk
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VYUŽÍVANIE PODZEMNÝCH VÔD PRE VODÁRENSKÉ ÚČELY NA ÚZEMÍ
JUHOVÝCHODNÉHO SLOVENSKA A JEHO PERSPEKTÍVY
THE USE OF GROUNDWATER FOR WATER SUPPLY PURPOSES WITHIN THE TERRITORY OF
SOUTH-EASTERN SLOVAKIA AND ITS PERSPECTIVES
Ladislav Tometz1  Dana Tometzová2
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KEYWORDS
Groundwater, Neovolcanites, Quaternary-fluvial sediments, drinking water supply, South-eastern Slovakia
K ĽÚČOV É S LO VÁ
Podzemná voda, neovulkanity, kvartérne – fluviálne sedimenty, množstvo a kvalita, vodárenské využitie,
juhovýchodné Slovensko
ABSTRACT
In the south-eastern Slovakia are located several important areas with good conditions for production and use of
groundwater. The basic prerequisite are suitable geological conditions. In principle, there can be defined two
major hydrogeological regions to which is bound significant amount of groundwater. In the direction from north
to south there are Neovolcanites of the Vihorlat mountains, where are groundwater resources of regional
significance which supplying Podvihorlatský water conduit by drinking water. The second important geological
formations are quaternary-fluvial sediments generally located south of the aforementioned older units.
Particularly significant in terms of quantity but especially quality of groundwater appear in these conditions
sediments of river Laborec situated north of town Michalovce. Other quaternary - fluvial sediments from
localities like Lastomír, Boťany, Pinkovce – Záhor, Lekárovce, Slovenské Nové Mesto, providing significant
quantities of groundwater, but without prior treatment they cannot be used for drinking purposes.
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Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Technická univerzita v Košiciach
Park Komenského 15, 042 00 Košice
ladislav.tometz@tuke.sk
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KONCEPČNÝ MODEL PRÍRODNÝCH VÔD PODUNAJSKEJ ROVINY
CONCEPTUAL MODEL OF NATURAL WATERS OF THE PODUNAJSKÁ ROVINA PLAIN
Dušan Bodiš − Juraj Michalko
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave
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KĽÚČOVÉ SLOVÁ
Prírodné vody, hydrogeochémia, stabilné izotopy, podzemná voda, Podunajská rovina, Slovensko
ABSTRAKT
Na základe izotopovej a hydrogeochemickej charakteristiky je možné v priestore Podunajskej roviny rozlíšiť
prírodné vody podľa typu a pôvodu iniciálnej vody.
Podľa typu tu možno rozlišovať zrážkovú, povrchovú, podzemnú a v rámci nej geotermálnu (termálnu
minerálnu) vodu.
Z pohľadu iniciálnej vody je to voda Dunaja, ktorá predstavuje vstup do podzemnej vody kvartérnych
sedimentov. Ďalej obyčajná podzemná voda, ktorá predstavuje vstup do geotermálnych vôd s petrogénnou
mineralizáciou a morská voda s rôznou salinitou, ktorá je vstupom pre geotermálne vody s marinogénnou
mineralizáciou, resp. jej rôznym podielom.
Povrchová voda pochádza z lokálnych zrážok, alebo ju z vyšších polôh Karpát privádzajú, (v geologickej
minulosti priviedli) väčšie rieky. Podstatné množstvo povrchovej vody do Podunajskej nížiny privádza z Álp
rieka Dunaj. Táto voda dominuje v celej ramennej, a prakticky i kanálovej sústave i vo väčšine štrkovísk. Má
špecifické ochudobnené izotopové zloženie. V kvartérnych sedimentoch je v rozhodujúcej miere prítomná voda
alpského pôvodu, pochádzajúca z brehovej infiltrácie Dunaja. V okrajových oblastiach územia je doložená
podzemná voda odvodená od miestnych zrážok, resp. tokov, alebo voda privedená zo vzdialenejších oblastí
Karpát väčšími riekami.
V neogénnych sedimentoch je v širokej oblasti prítomná voda zrážkového pôvodu infiltrovaná počas obdobia
s chladnejšou klímou a/alebo vo vyšších nadmorských výškach Západných Karpát. Jej prítomnosť v oblasti
sprostredkovali paleotoky súčasných riek, prípadne prestupuje z priľahlých pohorí. V starších súvrstviach
neogénu sú prítomné aj v rôznom stupni infiltračne degradované morské vody. Je pre ne izotopicky doložená
zvýšená doba zdržania. Izotopové zloženie (a pôvod) je podobné ako u predchádzajúcej skupiny a závisí od
miery degradácie. Pre väčšinu geotermálnych vôd hlbších miocénnych sedimentov sú charakteristické vody
Na-Cl typu.
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ABSTRAKT
Podunajská rovina predstavuje najvýznamnejší hydrogeologický región na Slovensku, ktorý sa rozprestiera
v dunajskej panve. Jej výplň je tvorená striedajúcimi sa izolátormi (íly, ílovce) a kolektormi (piesky, pieskovce,
štrky) neogénu a kolektormi kvartéru (štrky a piesky), ktoré majú medzizrnovú priepustnosť. Význam
kolektorov kvartéru zvýrazňuje skutočnosť, že na veľkej časti záujmového územia sedimentovali priamo na
kolektory neogénu a častokrát spolu tvoria jeden zvodnený hydrogeologický komplex s nejednoznačným
ohraničením. Značná hrúbka sedimentov neogénu (max. 3000 m) a kvartéru (max. 600 m) tak vytvára
podmienky pre významnú akumuláciu podzemných vôd.
Priaznivá charakteristika územia z pohľadu jeho zvodnenia bolo predmetom záujmu lokálnych a regionálnych
hydrogeologických prác (cca 3000 vrtov), ktorých cieľom bolo získanie podzemnej vody pre široký rámec jej
využitia v spoločnosti. V oblasti Žitného ostrova dosahujú zásoby podzemnej vody vyjadrené hodnotou
využiteľného množstva cca 20 500 l.s-1 (Gavurník et al., 2012), čo reprezentuje najväčšie zásoby na Slovensku a
v strednej Európe. Táto časť Podunajskej roviny patrí medzi najväčšie chránené vodohospodárske oblasti na
Slovensku. Priaznivé hydrogeologické pomery územia sa odrazili aj pri realizácii 6 vodárenských zdrojov, ktoré
patria medzi najväčšie na Slovensku.
Obeh a režim podzemnej vody sa v severnej a južnej časti Podunajskej roviny mierne odlišuje. V severnej časti
územia (po Malý Dunaj) je režim podzemnej vody závislý od zimných zrážkových úhrnov, prietoku a stavu
hladín miestnych riek a prestupu podzemnej vody zo susedných území. V južnej časti územia (medzi Malým
Dunajom a Dunajom ako i v území pravobrežia Dunaja) je režim podzemnej vody závislý od prietoku a stavu
hladín riek Dunaj, Malý Dunaj, Váh, ich kanálov a ramennej sústavy. Generálny smer prúdenia podzemnej vody
je prevažne rovnobežný s povrchovými tokmi Dunaja, resp. Váhu. Na prúdenie podzemnej vody má veľký
vplyv i sústava zlomov, ktorá rozdeľuje územie na rad blokov a podmieňuje vzdúvanie a výstup podzemnej
vody pod terén, resp. na povrch terénu (Pospíšil et al., 1978 in Benková et al., 2005). V území sa vyskytujú
i mokrade, v ktorých je dokumentovaná zvýšená úroveň hladiny podzemnej vody. Režim podzemných vôd
v území Podunajskej roviny je sledovaný najmä prostredníctvom monitorovacej siete SHMÚ, ktorá pozostáva
z 412 sond. Na režim povrchových i podzemných vôd ma vplyv aj prevádzka vodných diel (ďalej VD)
Gabčíkovo a Kráľová nad Váhom, ktoré využívajú hydroenergetický, plavebný a rekreačný potenciál dvoch
najvodnatejších povrchových tokov (Dunaj a Váh) Podunajskej roviny.
Bohatstvo regiónu Podunajskej roviny na minerálne vody je obmedzené iba na oblasť Svätého Jura, pričom
významné akumulácie geotermálnych vôd sa nachádzajú v sedimentoch neogénu (centrálna depresia
podunajskej panvy) a mezozoika (komárňanská okrajová kryha), ktoré sa ponárajú do hĺbky presahujúcej 1000
m. Geotermálny potenciál Podunajskej roviny bol overený prostredníctvom 38 geotermálnych vrtov.
V území je možné vyčleniť hydrogeologický celok kryštalinika, mezozoika, vulkanického neogénu,
sedimentárneho neogénu a kvartéru. Dominantná časť územia leží v kvartérnych hydrogeologických rajónoch
Q 051, Q 052 a Q 074 (obr. 1). Stanovenie hydraulických parametrov jednotlivých hydrogeologických celkov
bolo vykonané najmä na základe vyhodnotenia hydrogeologických prieskumných vrtov evidovaných
v Geofonde ŠGÚDŠ.
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Obr. 1 Hydrogeologické rajóny v predmetnom území (podľa Šubu et al., 1998)
Fig. 1 Hydrogeological regions in the study area

Kvartérne kolektory severnej časti Podunajskej roviny boli štatisticky vyhodnotené prostredníctvom
hydrodynamických skúšok na 516-tich prieskumných vrtoch. Najvyššie priemerné hodnoty koeficienta
prietočnosti T=1,55.10-2 m2.s-1 boli potvrdené pre fluviálne štrky, piesčité štrky a piesky dnovej akumulácie
veku pleistocén-holocén (492 vrtov). Približne o 1 rád nižšie bol stanovený priemerný koeficient prietočnosti
T=1,10.10-3 m2.s-1 pre fluviálne piesčité štrky a štrky stredných terás pleistocénneho veku (pre 19 vrtov).
Najnižšiu hodnotu dosiahol koeficient prietočnosti T=8,50.10-4 m2.s-1 pre pleistocénne proluviálne hlinité až
piesčito-hlinité štrky s úlomkami hornín (Bottlik et al., 2013).
V južnej časti Podunajskej roviny bolo v hydrogeologickom celku kvartéru vyhodnotených 812
hydrogeologických prieskumných vrtov. Hydrodynamickými skúškami bola v tejto časti územia pre fluviálne
piesčité štrky dnovej akumulácie overená priemerná hodnota koeficienta prietočnosti T=6,36.10-2 m2.s-1
(Benková et al., 2005). Plošná závislosť hydraulických parametrov bola v záujmovom území skúmaná v 4
oblastiach – v území pravobrežia Dunaja, v hornej, v strednej a v dolnej časti Žitného ostrova. Žitný ostrov bol
schematicky rozčlenený podľa izolínií hrúbky kvartéru do 100 m, t. j. na západe cca líniou Hamuliakovo –
Dunajská Lužná – Zlaté Klasy a na východe líniou Kľúčovec – Čalovo – Topoľníky. Z porovnania
hydraulických parametrov je zrejmé, že najvyššia priemerná hodnota prietočnosti bola overená v území
pravobrežia Dunaja T=5,03.10-2 m2.s-1, v strednej časti Žitného ostrova T=4,50.10-2 m2.s-1 a v hornej časti
Žitného ostrova T=3,38.10-2 m2.s-1. Najnižšia priemerná hodnota koeficienta prietočnosti bola stanovená
v dolnej časti Žitného ostrova T=6,85.10-2 m2.s-1.
Neogénne kolektory v severnej časti Podunajskej roviny do hĺbky 500 m boli štatisticky spracované na základe
vyhodnotenia čerpacích skúšok zo 174 vrtov s otvorenou časťou vrtov v úrovni 80 – 360 m.
Najvyššia priemerná hodnota koeficienta prietočnosti T=1,55.10-3 m2.s-1 bola potvrdená vrtmi, ktoré overili
kolárovské a volkovské súvrstvie veku roman resp. dák v piesčitom vývoji s výskytom štrkov v striedaní s ílmi.
Približne o pol rád nižšie bol stanovený priemerný koeficient prietočnosti pre beladické a ivánske súvrstvie
(panón, pont) T=6,08.10-4 m2.s-1 zastúpené striedaním pieskov a ílov.
V južnej časti Podunajskej roviny boli neogénne kolektory veku dák-roman overené 55-timi vrtmi v oblasti
Klížska Nemá – Číčov – Veľký Meder – Kolárovo – Komárno, ktorých hĺbka vrtov bola 45 – 280 m. Priemerná
hodnota koeficienta prietočnosti tohto kolektora bola stanovená T=1,84.10-3 m2.s-1 t. j. takmer identická ako pre
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tento kolektor v severnej časti Podunajskej roviny. V tab. 1 je uvedené porovnanie vybraných parametrov pre
jednotlivé hydrogeologické celky v území.
Tab. 1 Vybrané parametre hydrogeologických celkov Podunajskej roviny
Tab. 1 Selected parameters of hydrogeological units of the Danube plain
Hydrogeologický
celok
kryštalinikum

Hydrogeologický
podcelok
paleozoikum Pezinských
Karpát

Kolektor

Počet
vrtov

T
(m2.s-1)

k
(m.s-1)

37*

4,3.10-5

4,8.10-6

granitoidy

mezozoikum

vrchý trias-jura Maďarského vápence, dolomity,
stredohoria-GTV
dolomitické vápence

3

1,35.10-4

vulkanický
neogén

spodnobádenské šurianske
vulkanity-GTV

andezity

1

1,1.10-5

4,9.10-7

sedimentárny
neogén
pod 500 m

panón, pont, dák
Podunajskej roviny-GTV

piesky, pieskovce

33

5,3.10-4

6,7.10-6

piesky, pieskovce

46

6,08.10-4

3,64.10-5

128

1,55.10-3

9,84.10-5

55

1,84.10-3

1,09.10-4

492

1,55.10-2

2,5.10-3

19

1,10.10-3

6,0.10-4

5

8,49.10-4

3,0.10-4

110

5,03.10-2

5,90.10-3

98

3,38.10-2

4,31.10-3

406

4,50.10-2

3,71.10-3

198

6,85.10-3

8,61.10-4

sedimentárny
neogén
do 500 m

kvartér

panón-pont S časti
Podunajskej roviny
dák-roman S časti
Podunajskej roviny
dák-roman J časti
Podunajskej roviny
fluviál S časti Podunajskej
roviny-dnová akumulácia
fluviál S časti Podunajskej
roviny-stredné terasy
proluviál S časti
Podunajskej roviny
fluviál pravobrežia Dunaja
fluviál hornej časti ŽO
fluviál strednej časti ŽO
fluviál dolnej časti ŽO

piesky, piesky so
štrkom
piesky, piesky so
štrkom
piesčité štrky, štrky,
piesky
piesčité štrky, štrky
hlinité, piesčitohlinité štrky
piesčité štrky, štrky,
piesky
piesčité štrky, štrky,
piesky
piesčité štrky, štrky,
piesky
piesčité štrky, štrky,
piesky

Mineralizácia
Dominantný
(g.l-1)
chemický typ vody
0,17 – 0,41 A2 nevýrazný
(priem. 0,25) Ca-Mg-HCO3
zmiešaný typ
s prevahou Ca-SO4
2,2 – 3,1
so zvýšený
obsahom Na-Cl
fosílna morská voda
17 – 23
typu
Na-Cl (SO4)
0,5 – 8,3

Na-HCO3
a Na-HCO3-Cl

0,3 – 1,06
(priem. 0,53)

A2 výrazný,
s hĺbkou prechod od
Ca-(Mg)-HCO3 k
Na-HCO3

0,27 – 0,76
(prevažne
0,4 – 0,6) pri
antropogénnom
ovplyvnení
nad 0,8

A2 výrazný,
Ca-Mg-HCO3

Poznámka: * - vrty mimo územia Podunajskej roviny
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ABSTRAKT
Rudnianska kotlina tvorí západný výbežok Hornonitrianskej kotliny, ktorá je vyplnená sedimentami neogénu,
paleogénu a jej predterciérne podložie budujú horniny mezozoika hronika a fatrika. Dominantnými
morfotektonickými štruktúrami západného výbežku Hornonitrianskej kotliny sú bojnická vysoká kryha na
severnom okraji územia a Rudnianska kotlina. Hrúbka terciérnych sedimentov v centrálnej časti Rudnianskej
kotliny sa pohybuje od 800 m do 900 m a vo východnej časti až do 1400 m. Teploty v hĺbke 1000 m pod
povrchom sa v priestore Rudnianskej kotliny pohybujú v intervale 35 – 50 °C, v hĺbke 1500 m dosahujú 50 –
55 °C, v hĺbke 2000 m 60 – 75 °C. Hustota tepelného toku sa pohybuje v intervale 70,0 – 77,5 mW.m-2.
Geotermálne vody Rudnianskej kotliny sú známe z vrtov a prameňov na bojnickej vysokej kryhe a vrtov
v priľahlej Prievidzskej kotline. Tieto vody sú viazané na triasové karbonáty fatrika a hronika, ktoré sa
nachádzajú v podloží terciérnych hornín. Chemické zloženie geotermálnych vôd na bojnickej vysokej kryhe sa
pohybuje od chemického typ Ca-Mg-HCO3 až k typu Ca-Mg-HCO3-SO4. V sedimentoch paleogénu na
bojnickej vysokej kryhe sú prítomné aj vody chemického typu Na-HCO3-SO4. V Prievidzskej kotline boli
dokumentované chemické typy Ca-HCO3-SO4 a Ca-SO4-HCO3. Na bojnickej vysokej kryhe sa mineralizácia
geotermálnych vôd pohybuje od 636,53 mg.l-1 do 979 mg.l-1 a v priľahlej Prievidzskej kotliny od 900 do 1100
mg.l-1. Izotopové zloženie geotermálnych vôd v Bojniciach dokumentuje ich zrážkový pôvod, pričom pôvod
síranov vo vode z bojnickej vysokej kryhy je potrebné hľadať v sedimentoch karpatského keuperu a pre vody
Rudnianskej a priľahlej Prievidzskej kotliny v sedimentoch verfénu. Porovnanie izotopového zloženia
geotermálnych vôd v Bojniciach potvrdilo príslušnosť zdrojov k jednotlivým žriedelným líniám (západná menej
teplá/ východná teplejšia línia) a dokumentovalo aj ich zmenu v čase (vrt BR-3). Priebeh teploty vody s hĺbkou
vo vrte Š2-NB a vyhodnotenie chemického aj izotopového zloženia geotermálnych vôd v bojnickej kryhe
poskytol reálny obraz o charaktere výverovej oblasti. Odhad doby zdržania geotermálnej vody v kolektore sa
podľa údajov izotopového zloženia uhlíka 14C pohyboval v bojnickej vysokej kryhe od 10 240 do 12 674 rokov
a v Rudnianskej kotline od 17 493 do 19 083 rokov. Odhad doby zdržania geotermálnej vody v kolektoroch
Prievidzskej kotliny, ktorý zastihol vrt Š1-NBII bol 21 000 – 23 400 rokov.
Podľa charakteru hydrogeologickej štruktúry v Bojniciach, kde vystupujú geotermálne vody z dvoch otvorených
hydrogeologických štruktúr v jednej spoločnej výverovej oblasti, bola štruktúra zaradená medzi zložité
hydrogeologické štruktúry. Zo zložitých štruktúr je to prechodná hydrogeologická štruktúra. Infiltračná oblasť
sa vzhľadom na charakter hydrogeologickej štruktúry nachádza v oblasti − bojnická vysoká kryha/ Malá
Magura a masívu Rokoš, kde vystupujú na povrch karbonáty fatrika, hronika a sedimenty bazálneho paleogénu.
Takto vymedzená hydrogeologická štruktúra spĺňa požiadavky na súlad medzi geologickou stavbou územia
a podmienkami pre formovanie geotermálnej vody z pohľadu jej teploty, chemického a izotopového zloženia.
Prostredníctvom trojrozmerného numerického modelu Rudnianskej kotliny a priľahlej časti Prievidzskej kotliny
bola zobrazená distribúcia geotermálnych vôd z oblasti akumulácie do výverovej oblasti (bojnická vysoká
kryha). Pre bojnickú hydrogeologickú štruktúru boli geotermálnou bilanciou stanovené prírodné zdroje na
úrovni 51,5 l.s-1, pričom pre bojnickú vysokú kryhu je to 11,5 l.s-1 a pre Rudniansku kotlinu 40 l.s-1.
Z uvedeného množstva prírodných zdrojov vo výverovej oblasti vystupuje 11,5 l.s-1 z bojnickej vysokej kryhy
a 24,5 l.s-1 z Rudnianskej kotliny, pričom ostávajúcich 15,5 l.s-1 prestupuje z Rudnianskej kotliny do
Prievidzskej kotliny. Vzhľadom na charakter hydrogeologickej štruktúry bolo možné stanoviť množstvo
geotermálnej energie pre jednotlivé časti – bojnická vysoká kryha (0,622 MW), Rudnianska kotlina – sever
(3,933 MW) a Rudnianska kotlina – juh (3,037 MW).
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ABSTRAKT
V súčasnej dobe sa stále viac do popredia dostáva metóda komplexnej rovnovážnej teploty, indexu celkovej
saturácie TSI a kompozitnej teploty silikátových geotermometrov. Mnoho geotermometrov používaných v praxi
je založených na korelácii medzi teplotou vody a zložení alebo použití termodynamických výpočtov založených
na rozpustených zložkách. Pre štúdium termodynamických parametrov geotermálnych vôd a rezervoárovú
geotermometriu boli vybrané vrty z Košickej kotliny, keďže táto kotlina patrí ku geotermicky najaktívnejším
oblastiam Slovenska a tým sa zároveň zaraďuje aj k najperspektívnejším oblastiam pre získavanie geotermálnej
energie na Slovensku. Geotermálna štruktúra Ďurkov, kde sa nachádzajú vrty GTD-1,2,3 sa rozprestiera
v juhovýchodnej časti kotliny a je ohraničená Slánskymi vrchmi. Na základe dostupných údajov boli hodnotené
len vrty GTD – 1 a GTD – 2. Geotermálne vody tu dosahujú v hĺbke 1000 až 4000 m teploty 45 - 180 °C.
Kotlina sa vyznačuje veľkou variabilitou teplotného poľa, teda tvorí prechodnú zónu medzi geotermicky
aktívnou oblasťou a menej teplotne aktívnymi okolitými jednotkami (Vranovská, 1999). Geochemické údaje zo
vzoriek boli použité na odhad teploty tekutiny v rezervoári pomocou geotermometrov:
chalcedón 1:
chalcedón 2:
chalcedón 3:
chalcedón 4:
kremeň 1:
kremeň 2:
kremeň 3:

T = 1112/(4,91 – log SiO2) – 273,15
T = 1032/(4,69 – log SiO2) – 273,15
T = 1023/(4,69 – log SiO2) – 273,15
T = 1021/(4,69 – log SiO2) – 273,15
T = 1309/(5,19 – log SiO2) – 273,15
T = 1315/(5,205 – log SiO2) – 273,15
T = 1306/(5,19 – log SiO2) – 273,15

(Arnorsson, 1983)
(Fournier, 1977)
(Fournier, 1977)
(Arnorsson, 1983)
(Fournier, 1977)
(Truesdell, 1975)
(Arnorsson, 1977)

Na výpočet rezervoárovej teploty bol použitý aj program WATCH, ktorý dokáže vypočítať zloženie tekutín
a zloženie vzorky po ochladení alebo vare (Arnórsson and Bjarnasson, 1993).
Bolo testovaných niekoľko desiatok geotermometrov, publikovaných v zahraničnej tlači, avšak boli vybrané len
tie, ktoré sú uvedené vyššie, z dôvodu poskytnutia teplôt približujúcich sa čo najviac k meranej teplote.
Najväčšie odchýlky sú zaznamenané pri vzorke GTD - 2,5 rovnako ako pri počítaní chalcedónovými
geotermometrami tak aj kremennými, kde pravdepodobne nastala chyba pri meraní teploty. V ostatných
prípadoch sa teploty extrémne neodlišujú. Najviac približujúce sa vypočítané teploty platia pre vzorku GTD 2,4 z tab.1 a pre vzorky GTD - 1,3 a GTD - 1,5 z tab. 2.
Z geochemického hľadiska je hydrogeotermálna štruktúra Ďurkov zložitý systém voda – para – pevná fáza.
Hodnota celkovej mineralizácie sa pohybuje od 25 g.l-1 do 32 g.l-1. Celkovo je chemické zloženie
geotermálnych vôd výrazného Na – Cl typu s nízkym zastúpením Na – HCO3 zložky (Bodiš et al., 1998).
Z výsledkov získaných pomocou programu WATCH (tab. 1,2) vieme získať minerály log Q a log K (Q reakčný kvocient a K - rovnovážna konštanta), ktoré budú v nasledujúcej práci slúžiť na výpočet saturačného
indexu pre riešenie minerálnych rovnováh.
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Tab. 1 Výsledky počítané pomocou programu WATCH a chalcedónových geotermometrov
Tab. 1 The results calculated with WATCH programme and chalcedony geothermometers
Vzorka
GTD – 1,1
GTD – 1,2
GTD – 1,3
GTD – 1,4
GTD – 1,5
GTD – 1,6
GTD – 2,1
GTD – 2,2
GTD – 2,3
GTD – 2,4
GTD – 2,5
GTD – 2,6

Koncentrácia
SiO2
89,01
73,44
74,59
81,33
70,43
59,5
86,44
85,96
100,84
90,36
104,68
80,4

Teplota
vzorkovania
116
105
125
110
118
105
107
110
112
102
74,8
90,5

Chalcedón
z WATCH
103,3
91,9
92,6
97,7
89,6
80,2
101,3
100,7
110,5
104,1
112,9
97,0

Chalc.1

Chalc.2

Chalc.3

Chalc.4

102,45
92,15
92,96
97,54
89,98
81,50
100,84
100,54
109,45
103,28
111,60
96,93

103,41
92,28
93,15
98,10
89,94
80,82
101,67
101,34
111,01
104,31
113,34
97,44

100,13
89,09
89,96
94,86
86,77
77,73
98,40
98,08
107,66
101,02
109,97
94,20

99,40
88,38
89,25
94,14
86,07
77,04
97,67
97,35
106,91
100,29
109,22
93,49

Tab. 2 Výsledky počítané pomocou programu WATCH a kremenných geotermometrov
Tab. 2 The results calculated with WATCH programme and silica geothermometers
Vzorka
GTD – 1,1
GTD – 1,2
GTD – 1,3
GTD – 1,4
GTD – 1,5
GTD – 1,6
GTD – 2,1
GTD – 2,2
GTD – 2,3
GTD – 2,4
GTD – 2,5
GTD – 2,6

Koncentrácia
SiO2
89,01
73,44
74,59
81,33
70,43
59,5
86,44
85,96
100,84
90,36
104,68
80,4

Teplota
vzorkovania
116
105
125
110
118
105
107
110
112
102
74,8
90,5

Kremeň
z WATCH
130,8
120,5
121,1
125,8
118,4
109,9
129,0
128,5
137,3
131,5
139,5
125,2

Kremeň1

Kremeň2

Kremeň3

130,79
120,64
121,44
125,96
118,50
110,10
129,21
128,91
137,66
131,60
139,76
125,35

130,77
120,67
121,47
125,96
118,54
110,17
129,20
128,90
137,61
131,58
139,70
125,36

129,86
119,74
120,54
125,05
117,60
109,22
128,29
127,99
136,72
130,68
138,81
124,44
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ABSTRAKT
Hydrologické sucho v povrchových a podzemných vodách sa ako dôsledok meteorologického sucha vyskytuje
čoraz častejšie. V 21. storočí bolo zaznamenaných niekoľko jeho výskytov, no najintenzívnejšie sa na území
Slovenskej republiky prejavilo sucho v rokoch 2003, 2012 a 2015. V príspevku je vyhodnotené sucho v povodí
Kysuce po prietokový profil č. 6200 Kysuca – Kysucké Nové Mesto (995,09 km2) v uvedených rokoch
v kontexte globálnej klimatickej situácie a konkrétnych meteorologických podmienok na území Slovenska.
Na hodnotenie meteorologického sucha v povodí Kysuce bola využitá metóda SPI indexu (Standardized
Precipitation Index) v 6- a 12-mesačnom kroku. Hydrologické sucho bolo hodnotené metódou AM7 (minimálny
7-dňový prietok v roku), pričom boli vypočítané a porovnané doby jeho opakovania pomocou
trojparametrického Weibulovho štatistického rozdelenia. Generalizované rozdelenie extrémnych hodnôt GEV
bolo použité pre parametre trvania, objemu a intenzity deficitu prietokov, u ktorých bola vyhodnotená aj doba
opakovania. Sucho bolo hodnotené metódou SPA s fixnou hraničnou hodnotou 80 %. Ako referenčné obdobie
bolo použité obdobie 30 rokov 1981 – 2010. Podzemný odtok bol vyčlenený metódou lokálneho minima, sucho
v podzemnom odtoku bolo hodnotené metódou SPA s hraničnou hodnotou Q80%, pričom boli stanovované
rovnaké parametre ako u sucha v prietokoch. Hydrologické sucho v podzemných vodách (vrty, pramene) bolo
hodnotené metódou vyvinutou francúzskym inštitútom SANDRE (French Data Reference Centre for Water).
Výsledky hodnotenia lokálnej aj globálnej európskej meteorologickej situácie ukázali, že všetky tri hodnotené
roky bol teplotne nadnormálne. Na Slovensku bol zrážkovo podnormálny len rok 2003, roky 2012 a 2015 boli
zrážkovo normálne, aj keď sa v ich priebehu vyskytli zrážkovo podnormálne mesiace. Táto situácia bola
v súlade s globálnou meteorologickou situáciou nad územím Európy, ktorá bola v letných mesiacoch pod
vplyvom rozsiahlej pozitívnej tlakovej anomálie s geopotenciálou 500 hPa, ktorá blokovala prúdenie vlhkého
vzduchu a vznik zrážok nad prevažnou časťou územia Európy. Výsledky výpočtu indexu SPI6 a SPI12 pre roky
2003 a 2012 ukázali, že sucho v roku 2012 bolo intenzívnejšie ako v roku 2003. Podkladové údaje pre rok 2015
neboli v čase spracovávania grafov k dispozícii.
Vyhodnotenie sucha v prietokoch a v podzemnom odtoku dokumentovalo, že ako v absolútnych hodnotách
miním, tak aj v ostatných parametroch sucha (maximálne trvanie, maximálny nedostatkový objem a intenzita
sucha) bolo najextrémnejším sucho v roku 2015. Len v parametri merného prietoku a podzemného odtoku bol
najextrémnejším rokom rok 2003. Dokumentujú to hodnoty uvedené v tab. 1. Výsledky tiež ukázali, že sucho
v roku 2015 malo najdlhšiu dobu opakovania, a to 2 – 5 rokov. Obdobia deficitných objemov prietokov v roku
2015 - šedé plochy pod plnou červenou čiarou (fixná hraničná hodnota Q80%), sú znázornené na obr. 1.
Prerušovaná modrá čiara charakterizuje dlhodobú sezónne vyhladenú (30-dňový kĺzavý priemer) variabilnú
hodnotu Q50% (dlhodobé priemerné podmienky), červená hodnotu Q80% (podmienky suchých období).
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Výsledky hodnotenia výdatnosti prameňov a hladín podzemných vôd získané metódou SANDRE poukazujú na
to, že vo všetkých troch rokoch vrcholilo sucho v podzemných vodách v septembri, zasiahnutá však bola
rozdielna plocha povodia. V roku 2015 sucho zasiahlo takmer celé povodie s výnimkou jeho juhozápadnej časti,
v rokoch 2003 a 2012 bola suchom intenzívne zasiahnutá len jeho východná časť. Vo všetkých troch rokoch
sucho v podzemných vodách vrcholilo s charakteristikou: „úroveň hladiny podzemnej vody a výdatnosť
prameňov výrazne nižšia ako je dlhodobý normál“.
Tab. 1 Hodnoty vybraných hydrologických parametrov v hodnotených rokoch v porovnaní s referenčným obdobím 1981 –
2010
Tab. 2 Values of selected hydrological parameters in evaluated years comparing to the reference period 1981 – 2010

Absolútne minimum prietokov (m3.s-1)
Merný prietok (l.s-1.km-2)
Maximálne trvanie sucha v prietokoch (deň)
Maximálny nedostatkový objem (m3)
Maximálna intenzita sucha (m3.deň-1)
Absolútne minimum pozemného odtoku (m3.s-1)
Merný podzemný odtok (l.s-1.km-2)
Maximálne trvanie sucha v podzemnom odtoku (deň)
Maximálny nedostatkový objem (m3)
Maximálna intenzita sucha (m3.deň-1)

Referenčné obdobie
0,989
16,160
39,7
46,0
1,16
0,989
4,622
685
214,9
0,31

2003
1,938
10,434
60,0
63,7
1,06
1,938
3,958
123
27,5
0,22

2012
2,083
15,051
93,0
103,0
1,10
2,083
4,328
92
22,0
0,24

2015
1,835
12,481
142,0
189,0
1,33
1,835
5,018
298
116,7
0,39

Obr. 1 Obdobie trvania hydrologického sucha v prietokoch v roku 2015
Fig. 1 Period of hydrological drought duration in discharges in 2015
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ABSTRAKT
V oblasti Serede dochádzalo dlhodobo k znečisťovaniu životného prostredia, predovšetkým vplyvom
priemyselnej činnosti v oblasti Niklovej huty. V príspevku je pozornosť venovaná hodnoteniu vplyvu
environmentálnej záťaže Niklová huta Sereď na podzemné vody a sediment. Znečistenie podzemných vôd bolo
monitorované v 25 vrtoch (2013-2015) a kvalita sedimentu v zátoke Váhu (2015). Monitorovanie preukázalo, že
najviac znečistené podzemné vody sú vo vrtoch v tesnej blízkosti skládky lúženca, v ktorých môže byť okrem
NH4+ a Ni aj vysoká koncentrácia SO42-, Zn, B, príp. iných zložiek. Vo vrtoch južne a juhovýchodne od zdrojov
znečistenia (v smere prúdenia podzemnej vody) boli pozorované zvýšené hodnoty NO3-, NH4+ a SO42+, avšak
nielen v dôsledku prevádzky huty, ale aj intenzívnej poľnohospodárskej činnosti. V sedimente v zátoke Váhu
bolo zistené nadmerné množstvo Ni a Cr. Sediment je pravdepodobne vo veľkej miere tvorený struskou
z teplárenského popola pochádzajúcou z bývalej huty. Nikel má v sedimente dobrú schopnosť lúhovať sa, čo
však v prípade chrómu nebolo dokázané. Na základe obsahu niklu vylúhovaného destilovanou vodou sa vzorky
sedimentu môžu v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Zb. z. charakterizovať ako nie nebezpečný odpad.
Výsledky potvrdili potrebu pokračovať v sledovaní jednotlivých zložiek životného prostredia, najlepšie
spoločne vodné prostredie aj pevné materiály (sedimenty, pôda).
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ABSTRAKT
V rámci potreby zabezpečenia dlhodobo udržateľnej kvality životného prostredia sa vykonávajú viaceré
opatrenia, ktoré sú tiež súčasťou programového vyhlásenia vlády a stratégií v oblasti životného prostredia.
Zvýšená pozornosť je zameraná na odstraňovanie environmentálnych záťaží (EZ), pričom najväčšiu prioritu
majú najrizikovejšie lokality. Medzi takéto lokality patria aj EZ situované v údolných nivách. Sú
charakteristické relatívne vysokou zraniteľnosťou zvodnenca a často bývajú využívané na vodohospodárske
účely. V blízkosti väčších riek býva obyčajne sústredená väčšia antropogénna aktivita, ktorej dôsledkom je aj
prítomnosť environmentálnych záťaží. EZ vznikli v opisovanom prostredí obyčajne neriadeným ukladaním
komunálneho alebo priemyselného odpadu do jám po odťažení štrku alebo piesku v alúviu rieky. Vplyvom
obyčajne vysokej hladiny podzemnej vody a jej kontaktu s odpadom dochádza v priepustnom prostredí riečnych
nív často k pomerne rozsiahlemu znečisteniu horninového prostredia a podzemnej vody.
Pre efektívne odstraňovanie EZ je dôležité poznať interakcie v systéme: znečistenie – podzemná voda –
horninové prostredie. Pri EZ situovaných v riečnych nivách sú pre prejavy šírenia znečistenia typické:

rôzna rýchlosť šírenia znečistenia v rôznych zvodnencoch v dôsledku striedania priepustných
a nepriepustných polôh, horizontálneho vykliňovania vrstiev, anizotropia sedimentov vzhľadom
k polohe koryta v čase ich deponovania, preferenčné prúdenie (staré ramená riek),

podstatné zmeny smeru šírenia znečistenia v dôsledku prevládania vplyvu hydrogeologického režimu
na lokalite – vplyv regionálneho obehu podzemnej vody, resp. vplyv rieky v rámci lokálneho obehu
podzemnej vody, možnosť antropogénneho ovplyvnenia prirodzeného prúdenia podzemnej vody
(čerpanie vody zo studní na závlahy),

vplyv ostatných zdrojov znečistenia v dôsledku kombinácie vysokej priepustnosti prostredia a výraznej
antropogénnej aktivity,

časté zonálne zmeny chemického zloženia s hĺbkou – sú podmienené prestupom kontaminantov
s vyššou hustotou aj cez menej priepustné polohy do hlbších kolektorov (napr. aj difúziou), v dôsledku
čoho dochádza k zmene pôvodných hydrogeochemických podmienok (napr. zmena oxických na
anoxické podmienky).
Poznatky z monitorovania EZ situovaných v riečnych nivách uvádzané v tomto príspevku vychádzajú z riešenia
viacerých geologických úloh, jedná sa najmä o:

Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (ŠGÚDŠ,
Bratislava),

Čiastkový monitorovací systém. Podsystém 03 – Monitorovanie vplyvu antropogénnych sedimentov
charakteru environmentálnych záťaží (ŠGÚDŠ, Bratislava),

Monitorovanie vplyvu environmentálnych záťaží na geologické činitele životného prostredia vo
vybraných regiónoch Západných Karpát. (SENSOR spol. s r.o. Bratislava).
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Príklad koncepčného modelu pre EZ situovanú do riečnej nivy (obr. 1):

Obr. 1 Koncepčný model pre environmentálnu záťaž situovanú v riečnej nive
Fig. 1 Conceptual model of environmental impacted locality situated in the river flood plain

Pre získanie reprezentatívnych údajov o EZ situovanej v riečnej nive a jej vplyve na životné prostredie je
dôležité správne nastavenie monitorovacieho systému na lokalite. V prípade EZ situovaných do riečnych nív sa
osvedčilo jednotlivé zložky monitorovacieho systému navrhnúť nasledovne:

vybudovanie monitorovacej siete – väčšia hustota vrtov a pokrytie širšieho priestoru (napr. možnosť
využitia domových studní),

zabudovanie monitorovacích objektov – filtračné časti vrtov je vhodné osadiť v rôznej hĺbkovej úrovni,
viazanej na kolektory oddelené izolátormi (napr. ako piezometrické vrty) tak, aby zachytili jednotlivé
znečistené kolektory a tiež vodu z neovplyvneného kolektora v ich podloží,

program monitoringu – v dôsledku vysokých nákladov na prevádzku monitoringu je postačujúci
selektívny zber údajov kombinovaním vytypovaných vrtov počas roka, postupná optimalizácia
monitorovania úmerná zisteným poznatkom o lokalite: zužovanie rozsahu sledovaných parametrov,
nižšia frekvencia odberov vzoriek, zisťovanie univerzálneho monitorovacieho parametra a pod.,

frekvencia monitoringu – vyššia frekvencia sledovania, aspoň 4-krát ročne, prípadne tiež
s kontinuálnym sledovaním hladiny podzemnej vody, resp. ďalších ukazovateľov (konduktivita, teplota
vody) na vybranom objekte (datalogger), operatívne merania počas extrémnych klimatických javov –
sucho/povodeň,

rozsah monitorovaných ukazovateľov – širšie rozsahy ukazovateľov v kombinácii s meraním
parametrov in-situ umožňujúcimi zastúpenie sledovaných ukazovateľov (osvedčilo sa najmä meranie
konduktivity pri antropogénne zvýšenej mineralizácii vody),

technika odberu vzoriek – cielené odbery vzoriek z rôznych hĺbkových úrovní umožňuje vyhodnotenie
vertikálnej chemickej zonálnosti, odber za dynamického a statického režimu (v priepustnom prostredí
voda cirkuluje dostatočne a pri čerpaní vody môže dôjsť k zavlečeniu znečistenia zo vzdialenejších
oblastí kontaminovaného zvodnenca).
Pri lepšom poznaní prejavov znečistenia v podobných podmienkach je možné aplikovať cielenejší prístup
k získavaniu údajov, ich správnej interpretácii a v konečnom dôsledku efektívnejším sanačným postupom pri ich
odstraňovaní.
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Oddelenie hydrogeológie a geotermálnej energie
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HODNOTENIE PLOŠNÝCH ZDROJOV ZNEČISTENIA
EVALUATION OF DIFFUSE SOURCES OF POLLUTION
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Odbor kvality vôd, VÚVH v Bratislave
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ABSTRAKT
Jedným z nevyhnutných krokov, ktoré súvisia s ochranou podzemných vôd je evidencia a charakteristika
zdrojov ich znečistenia. V súlade s požiadavkami rámcovej smernice o vode (2000/60/ES, ďalej len „RSV“),
ktorá ustanovuje rámec v oblasti vodnej politiky a smernice o ochrane podzemných vôd pred znečistením
a zhoršením kvality (2006/118/ES) je pre účely hodnotenia rizika a stavu podzemných vôd potrebné
identifikovať potenciálne a reálne zdroje znečistenia. Plošné zdroje znečistenia sú špecifické práve z hľadiska
ich plošného rozsahu a sú viazané najmä na poľnohospodársku činnosť, reprezentovanú najmä aplikáciou hnojív
a pesticídov (prípravkov na ochranu rastlín – ďalej „POR“). Z plošných zdrojov predstavujú plošné zdroje
z poľnohospodárskej činnosť v SR viac ako 80%. Prestup znečisťujúcich látok z plošných zdrojov (hnojív
a pesticídov) do podzemných vôd je závislý najmä na infiltrácii zrážok, prípadne závlah, alebo sa uskutočňuje
prostredníctvom odvodňovacích alebo zavlažovacích systémov (cca 90 %), v menšej miere aj vplyvom
bodového znečistenia (hnojiská, sklady, manipulačné plochy, staré skládky pesticídov a pod.). VÚVH je
povereným expertným pracoviskom pre evidenciu plošných a bodových zdrojov znečistenia vo vzťahu
k ochrane podzemných vôd v súlade so smernicou 2000/60/ES (RSV) a smernicou 2006/118/ES o ochrane
podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality.
Systematická evidencie plošných zdrojov znečistenia prebieha od roku 2004 na základe spracovania údajov
o spotrebe hnojív (minerálnych - N, P, K hnojív a organických hnojív) a účinných látok obsiahnutých v POR,
ktoré VÚVH každoročne poskytuje ÚKSÚP na základe hlásení poľnohospodárskych subjektov, v súlade
splatnou legislatívou. Jedná sa o:
 Údaje o spotrebe účinných látok v POR, ktoré boli aplikované na poľnohospodárskej a lesnej pôde
(údaje sú poskytované za katastre SR v hmotnostných jednotkách g, resp. ml alebo za okresy a kraje
SR v kg, resp. l)
 Údaje o spotrebe hnojív (minerálnych - N, P, K hnojív a organických hnojív), ktoré sú poskytované pre
okresy, kraje a SR v hmotnostných jednotkách (t) a k nim prislúchajúce údaje o rozlohe sledovanej
výmery poľnohospodárskej pôdy v ha.
Tieto údaje sú následne analyzované a štatisticky spracované pre účel stanovenia potenciálneho rizika
a prognózu vývoja znečistenia podzemných vôd z plošných zdrojov. Údaje o spotrebe po prepočítaní množstva
na plochu (na hektár celkovej plochy, resp. na hektár poľnohospodárskej pôdy) sú ďalej využívané pre
hodnotenie vplyvov a dopadov na podzemnú vodu, pre príslušné hodnotiace jednotky (katastre, okresy, útvary
podzemných vôd).
V posledných rokoch sme zaznamenali narastajúci vplyv plošných zdrojov znečistenia – hnojív aj pesticídov.
Stúpajúci trend v celkovej spotrebe účinných látok v POR v rámci SR, ktorý bol zaznamenaný v období rokov
2009 – 2014 indikuje zvýšenie rizika ich potenciálneho dopadu na kvalitu podzemných vôd (Obr. 1).
V porovnaní s dlhodobou priemernou spotrebou pesticídov sme v roku 2014 zaznamenali štatisticky
významnejší nárast v spotrebe pesticídnych účinných látok obsiahnutých pre oblasť Nitrianskeho kraja a
Bratislavského, kde bol zároveň identifikovaný výrazný rastúci trend v spotrebe pesticídov od roku 2008.
Podobný vývoj je dokumentovaný aj v spotrebe hnojív. Na základe Na základe štatistického spracovania údajov
o spotrebe dusíkatých minerálnych hnojív sme zaznamenali rastúci trend v spotrebe dusíkatých minerálnych
hnojív v SR v období rokov 2003 – 2014 (Obr.2). Pričom najvyššia spotreba týchto znečisťujúcich látok bola
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zaznamenaná rovnako v oblasti Nitrianskeho a Trnavského kraja. V týchto krajoch sú dokumentované
významné zdroje podzemných vôd a územie je klasifikované v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách
ako zraniteľné územie.
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Obr. 1 Spotreba pesticídnych účinných látok v SR v rokoch 2002-2014
Fig. 1 Consumption of pesticides in Slovakia 2002-2014
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Obr. 2 Spotreba dusíkatých látok v SR v rokoch 2003-2014
Fig. 2 Consumption of feztilizers in Slovakia 2003-2014

Môžeme konštatovať, že stúpajúci trend v celkovej spotrebe hnojív a pesticídnych prípravkov v posledných
rokoch v rámci SR indikuje zvyšovanie rizika potenciálneho dopadu na kvalitu podzemných vôd. Preto je
potrebné v oblastiach s dokumentovaným vysokým potenciálnym rizikom analyzovať vplyv možného
negatívneho dopadu znečisťovania podzemných vôd, ako dôsledok plošných zdrojov znečistenia, na chemický
stav v útvaroch podzemných vôd. V prípade monitoringom preukázaného dopadu na kvalitu podzemných vôd
(nárast koncentrácie pesticídnych a dusíkatých látok) je potrebné navrhnúť a realizovať také opatrenia, aby
používanie hnojív a pesticídnych prípravkov nespôsobovalo negatívne dopady a riziko pre ľudské zdravie
a životné prostredie (Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002, ktorým sa
ustanovuje šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva).
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ABSTRAKT
Jednou zo základných požiadaviek pre zabezpečenie trvalo udržateľného využívania zdrojov pitných vôd
v súlade so smernicou 2000/60/ES (Rámcová smernica o vode – RSV) je realizovanie monitoringu kvality
podzemných vôd, ktorého súčasťou je aj monitorovanie dusíkatých látok a pesticídov vo vodách. Zatiaľ čo
dusíkaté látky sú v prírodných podmienkach vo vode prítomné a len ich zvýšená koncentrácia predstavuje
problém pre životné prostredie a človeka, pesticídy sa v prírode nevyskytujú a sú len dôsledkom
poľnohospodárskej činnosti – používania agrochemikálii v rastlinnej výrobe. Mnohé pesticídy patria medzi
nebezpečné látky a niektoré z nich sú aj endokrinné disruptory. Smernica Rady 98/83/CE o kvalite vody určenej
pre ľudskú spotrebu stanovuje pre pesticídy normu kvality definovanú ako limitnú koncentráciu 0,1 μg/l
podzemnej vody pre jednu látku a 0,5 μg/l pre súčet pesticídov a ich degradačných produktov a 50 mg/l
dusičnanov.
Hlavným zdrojom znečistenia podzemných vôd dusíkatými hnojivami a pesticídmi je poľnohospodárska výroba
a preto je ich monitorovanie zamerané najmä na poľnohospodársky využívané zraniteľné oblasti, definované
v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 617/2004 zo dňa 27.10.2004 (ďalej nariadenie), ktoré ustanovuje
citlivé a zraniteľné oblasti. Každoročne sa v SR spotrebuje viac ako 1500 ton pesticídov (pričom v celej Európe
je predaných cca 320 000 ton pesticídov) a viac ako 7 500 ton minerálnych dusíkatých hnojív, ktoré za
vhodných prírodných a klimatických podmienok môžu preniknúť do podzemných vôd. V rámci II. cyklu
Vodného plánu SR bolo klasifikovaných 11 útvarov podzemných vôd v zlom chemickom stave 7 kvartérnych
útvarov a 4 predkvartérne útvary), z toho v 2 z kvartérnych útvarov (SK1000600P a SK1001200P) boli
pesticídne látky indikované ako jeden z kontaminantov spôsobujúcich zlý chemický stav a až v 7 útvaroch
(2 kvartérnych a 5 predkvartérnych) boli kontaminantom dusíkaté látky (NO3+ a NH4-). Preto ich monitorovanie
je opodstatnené. Monitoring dusíkatých látok a pesticídov bol realizovaný konvenčným spôsobom (bodový
odber vzoriek) a zabezpečujú ho Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) a Výskumný ústav vodného
hospodárstva (VÚVH) v súlade s programom monitorovania vôd na príslušný rok (obr. č.1.). Ich koncentrácia
nad normu kvality dokumentuje negatívny dopad používania hnojív a pesticídov na kvalitu vôd. V prípade
pesticídov koncentrácia nad medzu stanoviteľnosti indikuje mieru dopadu poľnohospodárskej činnosti.
V súčasnosti sa venuje zvýšená pozornosť v EÚ a samozrejme aj na Slovensku monitorovaniu nových
nebezpečných látok (medzi ktoré patria aj nové pesticídy a ich degradačné produkty). Konvenčné
monitorovanie pesticídov v podzemnej vode však komplikuje viacero problémov, najmä veľmi nízka hladina
kontaminantov a jej veľká časová a plošná premenlivosť. Hoci obmedzenia bodových odberov sa dajú čiastočne
eliminovať frekvenciou odberov, t.j. použitím opakovaných odberov, bez dostatočne frekvencie bodových
odberov nie je možné vyjadriť reprezentatívnu koncentráciu sledovaných pesticídnych látok. Preto VÚVH
v roku 2009 začal v rámci monitorovania pesticídov testovať metódu pasívneho vzorkovania. Metóda pasívneho
vzorkovania umožňuje eliminovať viaceré nevýhody bodových odberov, ako napríklad zachytenie výkyvov
koncentrácie kontaminantov vo vode, zjednodušeniu analytických postupov alebo detekciu ultrastopových
množstiev látok, ktoré bežnými postupmi nie je možné detegovať.
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Na VÚVH sa na monitorovanie pesticídov v podzemných vodách
používajú pasívne vzorkovače POCIS (Polar Organic Chemical
Integrative Sampler). Vzorkovač POCIS pozostáva z prijímajúcej fázy
(sorbentu), ktorá je z oboch strán obklopená hydrofilnou mikroporóznou
polyétersulfónovou membránou (pre vzorkovanie polárnych organických
látok). Zloženie prijímajúcej fázy (sorbentu) sa volí na základe
charakteru monitorovaných pesticídnych látok. Na obrázku č. 1 je
zobrazený pasívny vzorkovač POCIS - 4 vzorkovače určené na paralelné
stanovenie pri 30-dňovej extrakcií v monitorovacom objekte.
Obr. 1 Pasívny vzorkovač / Fig. 1 Passive sampler

V Slovenskej republike boli pasívne vzorkovače po prvýkrát využité na monitorovanie pesticídov v modelovom
území – Galanta na 20 objektoch a v ďalších rokoch bolo pasívne vzorkovanie rozšírené do ďalších
zraniteľných oblastí (oblasť Rimavská Sobota, Senec, Trnava). V súčasnosti VÚVH realizuje účelové
monitorovanie pesticídov v podzemných vodách v 99 objektoch (obr. č.2) konvenčným spôsobom 2 x ročne
(v jarnom a jesennom období). V dvoch vybraných oblastiach na 16 monitorovacích objektoch je monitorovanie
realizované kombinovaným spôsobom odberu vzoriek podzemných vôd, ktorý pozostáva z použitia pasívnych
vzorkovačov (kontinuálne merania, 2 x ročne) a bodového odberu (4 x ročne). Rozsah sledovaných pesticídov je
založený na hodnotení spotreby a klasifikácii rizika pre podzemné vody (výber relevantných pesticídov pre SR)
a je pravidelne aktualizovaný. Z doterajších zistení VÚVH je zrejme, že v extraktoch z pasívnych vzorkovačov
z tých istých odberových miest bolo vo všeobecnosti detegovaných viac prípadov výskytu pesticídov a boli
zaznamenané väčšie koncentrácie, nakoľko zachytia počas expozície i možné krátkodobé výkyvy koncentrácie
týchto látok, ktoré môže byť spôsobené náhlou mobilizáciou pesticídov v pôde, napr. zrážkovou činnosťou. To
potvrdzuje výhodu využitia pasívnych vzorkovačov.

Obr. 2 Monitorovacia sieť VÚVH na sledovanie dusíkatých látok a pesticídov v podzemnej vode v roku 2016
Fig. 2 WRI monitoring network for monitoring of nitrates and pesticides in groundwater in 2016
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ABSTRAKT
Formy dusíka ako dusičnany, amónne ióny a dusitany sú významnou zložkou životného prostredia z hľadiska
znečistenia vôd, no aj ako zdroj živín. V prírodnom prostredí sú formy dusíka anorganického alebo organického
pôvodu. Tie, ktoré sú v biosfére neovplyvnené antropogénnou činnosťou, sú prevažne biogénneho pôvodu
a vznikajú rozkladom organických dusíkatých látok rastlinného a živočíšneho pôvodu. Dusík sa vyskytuje v
rôznych oxidačných stupňoch, v iónovej aj neiónovej forme (Pitter, 2009):







-III – amoniakálny dusík (NH4+, NH3), kyanáty (OCN-), kyanidy (CN-)
-I – hydroxylamín (NH2OH)
0 – elementárny dusík (N2)
+I – oxid dusný (N2O)
+III – dusitanový dusík (N-NO2-)
+V – dusičnanový dusík (N-NO3-)

Dusičnany (a neskôr aj ďalšie formy dusíka) boli prvou látkou s legislatívnou podporou v ochrane vôd pred ich
znečistením spôsobeným poľnohospodárskou činnosťou (dusičnanová smernica č. 91/676/EHS) a to už
začiatkom 90. rokov 20. storočia. Kvalita podzemných vôd sa na Slovensku systematicky sleduje v rámci
národného monitorovacieho programu, prostredníctvom SHMÚ, od roku 1982 (SHMÚ, 2016), súčasťou
základného chemického rozboru sú aj dusičnany a amónne ióny. K intenzívnejšiemu monitorovaniu dusičnanov
vo vodách Slovenska došlo začiatkom prvej dekády 21.storočia, v období implementácie dusičnanovej smernice
do legislatívnej praxe.
Hlavnou bázou spracovávaných dát je monitorovanie vôd vyplývajúce z Rámcového programu monitorovania
vôd Slovenska, ktorý vznikol z potrieb vyššie spomenutých smerníc. Dáta z monitoringu povrchových vôd sú
monitorované od roku 2004 do roku 2014, v ročných až mesačných intervaloch, v závislosti od lokality. Ide
o odberové miesta SHMÚ alebo SVP š.p. V prípade podzemných vôd ide o monitorovanie kvality podzemných
vôd v Štátnej monitorovacej sieti SHMÚ, vo vodárensky využívaných zdrojoch pitných vôd, ktoré sledujú
vodárenské spoločnosti, a tiež monitorovanie podzemných vôd v účelovej monitorovacej sieti VÚVH na
sledovanie dusíkatých látok v rámci zraniteľných oblastí, pričom časový rad pozorovaní je pre rôzne
monitorovacie siete odlišný.
DUSIČNANY V PODZEMNÝCH VODÁCH
Najvyššie koncentrácie dusičnanov v podzemných vodách sa nachádzajú v okolí Nitry, Trnavy, Nových
Zámkov, Vrábľov, Želiezoviec. Ide o dolné toky riek Nitra, Hron, Paríž, stredný tok Váhu, ale aj
Východoslovenskú kotlinu v povodí Bodrogu, Latorice, dolnej časti Ondavy a Hornádu. Sú to
poľnohospodársky najvyužívanejšie časti Slovenska, ale súčasne ide o zraniteľné oblasti, teda o podzemné vody
kvartérnych náplavov riek, kde môže znečistenie prenikať do podzemných vôd ľahšie. Pri extrémnych
hodnotách (nad 500 mg/l NO3-) predpokladáme, že ide o blízky bodový zdroj znečistenia (neutesnená hnojná
jama, skládka minerálnych dusíkatých hnojív a pod.). Celkový stav obsahu dusičnanov v sledovaných
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podzemných vodách Slovenska (medián = 10 mg/l) je relatívne nízko pod limitnou hranicou 50 mg/l
(dusičnanová smernica, Nariadenie vlády SR 496/2010), no veľmi dôležité je udržanie aktuálneho stavu.
AMÓNNE IÓNY V PODZEMNÝCH VODÁCH
Vyššie hodnoty amónnych iónov v podzemných vodách (nad 1 mg/l) boli zaznamenané v Turčianskej kotline,
na Záhorí, ale aj v okolí Lučenca, Rimavskej Soboty a Trenčína, v priemyselne aktívnych oblastiach (okolie
Nitry, Trnavy, Skalice a Senice), ale aj na juhu Slovenska v okolí Veľkého Krtíša, Tornale, Rožňavy. Na
východe Slovenska je to v oblasti Vranova nad Topľou, Strážskeho a Košíc. Sledované limity predstavujú
hodnotu 0,5 mg/l, pričom nami vypočítaná hodnota mediánu pri amónnych iónoch v podzemných vodách
Slovenska je 0,05 mg/l. Je dôležité aktuálny stav minimálne udržať, znižovanie hodnôt bude vítané.
Obr. 1 Stredné hodnoty koncentrácie dusičnanov v podzemných
vodách Slovenska
Fig. 1 Medians nitrate concentrations in Slovakian groundwater

Obr. 2 Stredné hodnoty koncentrácie amónnych iónov v podzemných
vodách Slovenska
Fig. 2 Medians ammonium concentrations in Slovakian groundwater

DUSIČNANY V POVRCHOVÝCH VODÁCH
Rozšírenie dusičnanov v povrchových vodách je v základných črtách podobné rozšíreniu dusičnanov v
podzemných vodách, zvýšené množstvá dusičnanov sú v poľnohospodársky aktívnych zónach. Odlišnosti
môžeme pozorovať lokálne, keďže antropogénne vplyvy sú rýchlejšie identifikovateľné v povrchovej vode.
Obsah dusičnanov pod 10 mg/l sa vyskytuje v horných častiach tokov riek, v severnejších oblastiach Slovenska,
vyššie obsahy (nad 10 mg/l) sa nachádzajú v poľnohospodársky a priemyselne aktívnych oblastiach na južnom
Slovensku.
Obr. 3 Stredné hodnoty koncentrácie dusičnanov v povrchových vodách
Slovenska
Fig. 3 Medians nitrate concentrations in Slovakian surface waters
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Obr. 4 Stredné hodnoty koncentrácie amónnych iónov
v povrchových vodách Slovenska
Fig. 4 Medians ammonium concentrations in Slovakian surface
waters

AMÓNNE IÓNY V POVRCHOVÝCH VODÁCH
Pri porovnávaní distribúcie amónnych iónov v povrchových a podzemných vodách nedochádza k výrazným
zmenám. Pri hodnotení mediánov len minimum monitorovaných profilov presahuje hodnotu 1 mg/l, výnimku
tvoria profily na Hornej Nitre (nad Novákmi), na Záhorí (pod Holíčom) alebo Turňa (pri ústí). Výsledné
porovnanie koncentrácií amónnych iónov v povrchových vodách Slovenska sa javí ako zlepšujúce sa, hodnota
mediánu je 0,04 mg/l, z čoho vyplýva aj kladné limitné porovnanie (0,5 mg/l). Tak ako pri predošlých formách
dusíka vo vodách, je nevyhnutné takýto stav minimálne udržať.
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