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ANORGANICKÉ ZNEČISTENIE PODZEMNÝCH VÔD
V URBANIZOVANOM ÚZEMÍ BRATISLAVY
INORGANIC POLLUTION OF GROUNDWATER IN URBANIZED AREA OF BRATISLAVA CITY
Zla t ica Že nišová , A lexandra Ďuričková, Renáta Fľaková, Andrea Ľuptáková
ABSTRACT
Urban area of Bratislava is a place with significant anthropogenic influence with many sources of water
pollution. The groundwater quality in the Bratislava City showed great variability depending on the
location of observation objects. Different levels of environmental burden caused by anthropogenic
activity have been very strongly reflected in the groundwater quality. An improvement has been
confirmed in the Bratislava area water quality based on long term measurement data. This improvement
was reflected by the decrease in pollutants concentrations in the waters. Groundwater quality data were
processed for the period 1985 − 2013 out of a total of 28 observation objects of SHMI in Bratislava
area. Water quality of gravel pits was assessed on the basis of data present in the database of the
Department of Hydrogeology Comenius University of Bratislava for the period 1978 – 2017.
Anthropogenic impacts on groundwater quality are mainly manifested by enhanced concentrations of
sulphates, chlorides and some trace elements (Cd, Cu, Ni, As, Cr). Contamination index (Cd) in
groundwater in most observation objects reached value of 0. Locations with the highest Cd values were
Slovnaft (the second monitored level of groundwater level) with the Cd value 3,27 and location BA-Za
Dynamitkou with the Cd value 2,63.
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ÚVOD
Zhoršovanie kvality vôd urbanizovaných území je
v súčasnosti častým javom a vzbudzuje celosvetový
záujem. Bratislava bola v minulosti a je aj v súčasnosti
najviac rozvinutým a hlavným priemyselným regiónom
Slovenskej republiky s množstvom významných zdrojov znečistenia vôd. K celkovému znečisťovaniu vody
prispievajú aj zdroje mimo Bratislavskej oblasti.
Hlavným tokom oblasti je Dunaj, ktorý je hlavným
zdrojom dopĺňania podzemných vôd územia.
Neoddeliteľnou časťou Bratislavy sú štrkoviská.
Štrkoviská Rusovce, Veľký Draždiak, Kuchajda, Zlaté
piesky a Vajnory sú povolenými kúpaliskami. V intra-

viláne mesta sa nachádzajú viaceré významné vodárenské zdroje pre mesto Bratislava.
Kontaminácioa vôd v oblasti Bratislavy bola
predmetom viacerých prác (Hricko et. al, 1993;
Hyánková et al., 1995; Ženišová et al., 2005; Ďuričková
et al., 2008; Fľaková et al., 2009, 2014). V článku je
zhodnotená kvalita vôd v oblasti Bratislavy na základe
údajov o kvalite podzemných vôd a vody Dunaja na
území Bratislavy poskytnutých Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ) a chemických
analýz vôd štrkovísk a Dunaja Bratislavy (údaje
Katedry hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave).
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CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
Bratislava je hlavným mestom Slovenskej republiky.
Bratislavská aglomerácia má rozlohu 853,15 km² a delí
sa na 5 okresov a tie spolu na 17 mestských častí.
Oblasť Bratislavy je tvorená dvomi výrazne
diferencovanými štruktúrami. Jedná sa o juhozápadnú
časť jadrového pohoria Malých Karpát a západnú časť
Podunajskej nížiny. Geologická stavba územia je veľmi
pestrá. Je tvorená útvarmi paleozoika, mezozoika,
terciéru a kvartéru. Územie Bratislavy prináleží
k hlavnému povodiu Dunaja a pozostáva z dvoch
čiastkových povodí: povodia Dunaja a povodia Moravy.
Dunaj rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje celé územie
z kvalitatívneho aj kvantitatívneho hľadiska (Hanzel
et al., 2012). Vysoký úhrnný výpar spôsobuje, že
dopĺňanie zdrojov podzemnej vody zrážkovou vodou je
v porovnaní s prínosmi vody z Dunaja zanedbateľné
(Šubová et al., 1993 in Hanzel et al., 2012). Režim
podzemnej vody je ovplyvňovaný zrážkami len
nepriamo – sprostredkovane cez prietoky, respektíve
hladiny podzemných vôd (Benková et al., 2005).
Najväčší hydrogeologický a vodárenský význam majú
kvartérne fluviálne náplavy Dunaja, ktoré predstavujú
veľký rezervoár pitnej vody. Hladina podzemnej vody
v blízkosti Dunaja má rozkyv 2,94 m a ďalej od Dunaja
klesá na 1,41 m (Hanzel et al., 2012). Súčasná dunajská
voda infiltruje najmä v preferovaných oblastiach
v plytších horizontoch (Michalko et al., 2011).
METODIKA
Údaje o kvalite podzemných vôd a údaje o kvalite
vody Dunaja na území Bratislavy boli poskytnuté

168
Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ).
Vyhodnotené boli dáta za obdobie od začiatku
sledovania do roku 2013 z celkovo 28 pozorovacích
objektov na území Bratislavy (obr. 1, tab. 1). Informácie
o súboroch sledovaných ukazovateľov a laboratórnej
analýze vzoriek podzemnej vody sú v ročenke Kvalita
podzemných vôd na Slovensku (2014). Časové zmeny
koncentrácií síranov, chloridov a dusičnanov v podzemnej vode pre lokality, kde prebiehal monitoring aj
v období pred rokom 1998 boli vyhodnotené za dlhšie
časové obdobie (1985 – 2013).
Odbery vzoriek a chemické analýzy vôd štrkovísk
a Dunaja boli vykonané na Katedre hydrogeológie
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave. Katedra hydrogeológie sleduje kvalitu vôd
štrkovísk Bratislavy od roku 1976. Sledované štrkoviská
(obr. 1) možno rozdeliť do dvoch skupín, a to na
štrkoviská ležiace na pravej strane v smere toku Dunaja
(Veľký Draždiak, Rusovce, Čunovo), patriace do útvaru
podzemných vôd SK 1000200P a na ľavej strane
v smere toku Dunaja (Štrkovec, Kuchajda, Zlaté piesky,
Vajnory). Zároveň bola sledovaná aj kvalita Dunaja.
V roku 2014 bol monitoring rozšírený o dve lokality:
štrkovisko Žabí majer a Vajnory – Lysý. V rokoch
2003 – 2006 bola monitorovaná kvalita vôd štrkovísk
a Dunaja raz do mesiaca, predtým nepravidelne.
V rokoch 2007 a 2009 bol vykonaný monitoring
s početnosťou trikrát ročne, v rokoch 2008 a 2010
dvakrát ročne. Od roku 2011 do roku 2018 bol
vykonávaný monitoring opäť nepravidelne.
Vzorky vody boli odoberané na všetkých lokalitách
vždy na rovnakých miestach. Pri odberoch vzoriek vody
boli vykonané terénne merania fyzikálno-chemických

Tab. 1 Zoznam pozorovacích objektov kvality podzemnej vody SHMÚ na území Bratislavy
Tab. 1 List of SHMU groundwater observation objects in the area of Bratislava
Číslo
Začiatok
Hĺbka
Frekvencia
Lokalita
Monitoring
vrtu (m)
objektu
sledovania
vzorkovania
SK 1000100P – útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov Viedenskej panvy oblasti povodia Dunaj
603290
Technické sklo
prevádzkový
1. 1. 1990
10
2x
SK1000200P – útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov západnej časti
Podunajskej panvy oblasti povodia Dunaj
712590
BA-Petržalka
prevádzkový
1. 1. 1991
11
2x
716690
Petržalka-colnica
prevádzkový
1. 1. 1990
21
2x
602791
Jarovce
prevádzkový
1. 1. 1985
17
4x
602792
Jarovce
prevádzkový
1. 1. 1985
10
4x
602891
Rusovce-Mokraď
prevádzkový
1. 1. 1985
44
4x
602892
Rusovce-Mokraď
prevádzkový
1. 1. 1985
32
4x
602893
Rusovce-Mokraď
prevádzkový
1. 1. 1985
10
4x
602991
Rusovce
prevádzkový
1. 1. 1985
44
4x
602992
Rusovce
prevádzkový
1. 1. 1985
32
4x
602993
Rusovce
prevádzkový
1. 1. 1985
10
4x
603091
Čunovo
prevádzkový
1. 1. 1985
67
4x
603092
Čunovo
prevádzkový
1. 1. 1985
37
4x
603093
Čunovo
prevádzkový
1. 1. 1985
10
4x
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Tab. 1 (pokračovanie)
Tab. 1 (to be continued)
Číslo
Začiatok
Hĺbka
Frekvencia
Lokalita
Monitoring
vrtu (m)
objektu
sledovania
vzorkovania
720291
Slovnaft
prevádzkový
1. 1. 1991
16
2x
720292
Slovnaft
prevádzkový
1. 1. 1991
8
2x
SK1000300P – útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov Podunajskej panvy oblasti povodia Váh
71690
BA-Ružinovská ulica
prevádzkový
1. 1. 1990
11
2x
144590
BA-Gaštanový hájik
prevádzkový
1. 1. 1990
14
2x
270390
Šprinclov majer
prevádzkový
1. 1. 1998
9
2x
270790
BA-Za Dynamitkou
prevádzkový
1. 1. 1998
8
2x
71390
Vajnory-štrkovisko
základný
1. 1. 1991
10
2x
272690
BA-Pálenisko
prevádzkový
1. 1. 1998
12
2x
273190
BA-Vrakuňa
prevádzkový
1. 1. 1998
12
2x
344990
BA-Ružinov
prevádzkový
1. 1. 1998
13
2x
601591
Podunajské Biskupice-Nové Košariská
prevádzkový
1. 1. 2005
50
4x
601592
Podunajské Biskupice-Nové Košariská
prevádzkový
1. 1. 1998
42
4x
601593
Podunajské Biskupice-Nové Košariská
prevádzkový
1. 1. 1998
28
4x
SK2000500P – útvar medzizrnových podzemných vôd Podunajskej panvy oblasti povodí Dunaj
402290
Bratislava
prevádzkový
1. 1. 2005
69
1x

ukazovateľov (teplota vzduchu, teplota vody, elektrolytická vodivosť prenosným prístrojom WTW Multi
350i s elektródou TetraConR325, pH prenosným
prístrojom WTW Multi 350i s elektródou SenTixR41,
oxidačno-redukčný potenciál prenosným prístrojom
WTW pH340i s elektródou SenTixRORP, rozpustený
kyslík a kyslíkové nasýtenie prenosným prístrojom
WTW Oxi 340i/SET s elektródou DurOxR325-3.
Titračne boli stanovené ZNK8,3 a KNK4,5 priamo pri
odbere vzoriek. Vzhľad, zákal a zápach vody bol slovne
hodnotený pri odbere. Vzorky odoberané na základný
fyzikálno-chemický rozbor boli analyzované na Katedre
hydrogeológie PriF UK (rozpustené látky pri 105 °C
gravimetricky, ChSKMn Kubelovou metódou (manganistanom draselným), ChSKCr spektrofotometrickým stanovením s použitím mineralizačného reaktora (dvojchrómanom draselným), humínové látky spektrofotometrickým stanovením za použitia etylalkoholu, Ca2+
a Mg2+ titračnou metódou s chelatonom, NH4+ spektrofotometrickou Nesslerovou metódou, Cl- titračnou
metódou podľa Votočku, NO3- spektrofotometrickou
metódou s kyselinou sulfosalicilovou, HCO3- titračnou
metódou (KNK4,5), SO42- gravimetrickým stanovením,
HPO42- spektrofotometrickým stanovením rozpustených
orthofosforečnanov. Stanovenie prvkov Na, K, Fe, Mn
bolo urobené v Národnom referenčnom laboratóriu na
VÚVH v Bratislave. Vzorky odoberané na základný
chemický rozbor boli neodkladne spracované
a vyhodnotené v laboratóriu Katedry hydrogeológie
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave.
Informácie o environmentálnych záťažiach na území
Bratislavy boli spracované na základe Informačného
systému environmentálnych záťaží (http://envirozataze.
enviroportal.sk).

Závažnosť
kontaminácie
podzemných
vôd
Bratislavy bola zhodnotená pomocou indexu kontaminácie, ktorý bol vypočítaný na základe chemických
analýz podzemných vôd, ktoré boli vykonané na jeseň
2013, pričom boli vypracované dve verzie. V prvej boli
brané do úvahy aj obsahy železa a mangánu, v druhej
boli vylúčené. Výsledky boli zobrazené aj mapovo
pomocou programu ArcView.
Index kontaminácie − Cd (nazývaný taktiež index
znečistenia alebo úroveň znečistenia) je vhodným
pomocným kritériom pre celkové hodnotenie kvality
skúmanej zložky na základe porovnania hodnôt
analyzovaných parametrov s ich normatívnymi (limitnými hodnotami) v zmysle platných predpisov. Je
jedným z viacerých prístupov odbornej verejnosti
k celkovému hodnoteniu úrovne znečistenia skúmanej
zložky, pretože jednotlivé parametre sú kladené na
jednu úroveň bez ohľadu na ich toxicitu (Backman
et al., 1998). Index kontaminácie je známy aj z aplikácií
v rámci Atlasu krajiny SR (2002). Vypočítaný bol na
základe chemických analýz podzemnej vody zo všetkých hodnotených pozorovacích objektov na území
Bratislavy podľa vzorca:

kde
Cfi je faktor kontaminácie i-tej zložky (záporné
hodnoty sa nulujú),
CAi je analytická hodnota i-tej zložky,
CNi je medzná hodnota podľa Vyhlášky MZ SR
č. 247/2017 Z. z.,
Cd je index kontaminácie.
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Obr. 1 Mapa dokumentačných bodov
Fig. 1 Map of documentation points

Znečistenie podzemných vôd na území Bratislavy
bolo vyhodnotené aj pomocou zhlukovej analýzy.
Zhluková analýza zoskupuje objekty do homogénnych
skupín na základe ich vzájomnej podobnosti (Machek,
1988). Zhluková analýza podzemných vôd a vôd
štrkovísk a Dunaja na území Bratislavy bola spracovaná
v programe STATGRAPHICS Centurion XVI. Pre
podzemné vody boli do databázy vložené údaje
z chemických analýz vykonaných na jeseň roku 2013.
V prípade štrkovísk boli do databázy zadané údaje
z chemických analýz vykonaných na jeseň roku 2014.
Do databázy boli zadané nasledujúce parametre kvality
vody: celková mineralizácia, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4+,
Cl-, NO3-, SO42-, HCO3-, Fe, Mn, rozpustený O2. Ako
metóda zhlukovania bola použitá Wardova metóda,

nakoľko je použiteľná univerzálne pre rôzne skupiny
dát, má najlepšie rozlišovacie metódy a účinnosť
(Machek, 1998). Ako vzdialenostná miera bol použitý
štvorec Euklidovej vzdialenosti.
VÝSLEDKY
Chemické zloženie rieky Dunaj
Chemické zloženie dunajskej vody sa v priebehu
infiltrácie do sedimentov kvartéru mení v závislosti od
hydrogeochemickej aktivity sedimentov a stupňa ich
kontaminácie (Ženišová et al., 2005), čo je spôsobené
rôznym antropogénnym znečistením pôvodom z priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, zo skládok
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odpadu a z antropogénnych aktivít súvisiacich s činnosťou mesta a jeho častí.
Z hľadiska infiltrácie povrchových vôd je dôležité
hodnotenie pomeru O2/BSK5 v povrchovej vode,
pretože najväčšia časť kyslíka sa počas infiltrácie
spotrebuje na oxidáciu biologicky rozložiteľných látok
(Hyánková, Ženišová, 1991). Optimálna hodnota
pomeru O2/BSK5 v povrchovej vode je nad hodnotou 5,
minimálne nad hodnotou 3. Na základe dát SHMÚ
klesol pomer O2/BSK5 vo vode Dunaja za hodnotené
obdobie rokov 2000 – 2013 (302 analýz) pod hodnotu
3 iba päťkrát, a to naposledy v roku 2004. Z toho
vyplýva, že voda Dunaja má dobrú kvalitu vody,
vhodnú na prirodzenú infiltráciu. Pozorovateľný je
mierny stúpajúci trend hodnôt pomeru O2/BSK5 do roku
2008, čo poukazuje na zlepšujúci sa kyslíkový režim
povrchovej vody, na vyššie koncentrácie rozpusteného
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kyslíka v povrchovej vode a na nižšie koncentrácie
organických látok v povrchovej vode, vyjadrených
hodnotou BSK5 (obr. 2) a následne od roku 2009 do
roku 2013 sa pomer O2/BSK5 mierne znižuje v dôsledku
mierneho nárastu hodnôt BSK5.
Hodnoty elektrickej vodivosti (EC) vo vode Dunaja
sa v sledovanom období rokov 1992 – 2013 pohybovali
v rozpätí od 27,6 mS∙m-1 do 58,6 mS∙m-1. Voda Dunaja
vykazuje značnú variabilitu chemického zloženia, čo je
spôsobené veľkosťou prietokov. Z hľadiska dlhodobého
pozorovania (1992 – 2013) sú najvyššie koncentrácie
síranov, chloridov a dusičnanov zaznamenané v mesiacoch január, február a marec pri nízkych prietokoch
a najnižšie v máji a júni pri vysokých prietokoch.
Celkovo je pozorovateľný vo vode Dunaja mierne
klesajúci trend koncentrácie síranov.

Obr. 2 Pomer O2/BSK5 vo vode Dunaja, profil Bratislava-pravý breh (1992 − 2013) (zdroj údajov SHMÚ)
Fig. 2 O2/BOD5 ratio in the Danube water, profile Bratislava-right bank (1992 – 2013) (source of data SHMI)

Chemické zloženie a kvalita podzemných vôd
Kvalita podzemných vôd bola zhodnotená na
základe údajov poskytnutých SHMÚ. Údaje o chemickom zložení a kvalite podzemných vôd boli spracované
za obdobie od začiatku sledovania do roku 2013
z celkovo 28 pozorovacích objektov na území
Bratislavy s výnimkou lokalít BA-Ružinov a Bratislava,
kde je sledovaná kvalita vody od roku 2005 a BAGaštanový hájik, so sledovaním od roku 2006 (tab. 2).
Z pozorovacieho objektu Jarovce boli poskytnuté údaje
do roku 2010. Na základe výsledkov analýz jarného
resp. jesenného odberu podzemných vôd v roku 2013
bola vypočítaná chemická analýza vody a priradená
klasifikácia podľa prevládajúcich iónov (> 20 c⋅z %)

a Palmer-Gazdova klasifikácia vody pre jednotlivé
lokality.
V útvare SK 1000200P „Útvar medzizrnových
podzemných vôd kvartérnych náplavov západnej časti
Podunajskej panvy oblasti povodia Dunaj“ bolo
sledovaných celkovo 15 lokalít (tab. 1), pričom na
lokalite Jarovce a Slovnaft sú sledované dve úrovne
hladiny podzemnej vody, na lokalitách Rusovce,
Rusovce-Mokraď a Čunovo tri úrovne hladiny
podzemnej vody. Na základe klasifikácie podľa
prevládajúcich iónov nad 20 c⋅z % patria lokality
Jarovce, Rusovce, Rusovce-Mokraď a Čunovo, tak isto
ako voda Dunaja, ku Ca-Mg-HCO3 typu, podľa PalmerGazdovej klasifikácie ku rovnakému základnému
výraznému Ca-Mg-HCO3 typu vody. Na ostatných
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lokalitách sú hodnoty mineralizácie výrazne vyššie
a chemické zloženie v porovnaní dunajskou vodou
zmenené. Antropogénne vplyvy na kvalitu podzemných
vôd sa prejavujú predovšetkým zvýšenými koncentráciami chloridov na lokalite Slovnaft (prvá sledovaná
úroveň hladiny podzemnej vody je v hĺbke 8 m)
a síranov v pozorovacom objekte BA-Petržalka. Sodík
sa výrazne podieľa na chemickom zložení podzemnej
vody na lokalite Slovnaft, kde tvorí pri katiónoch
prevládajúcu zložku (tab. 2).
V útvare SK 1000300P „Medzizrnové podzemné
vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy v oblasti
povodia Váh“ boli vyhodnotené údaje o kvalite podzemnej vody z celkovo 11 pozorovacích objektov
(tab. 1). Na lokalite Podunajské Biskupice-Nové
Košariská sú sledované tri úrovne hladiny podzemnej
vody. Na základe klasifikácie podľa prevládajúcich
iónov nad 20 c⋅z % patrí podzemná voda na tejto
lokalite ako voda Dunaja ku rovnakému Ca-Mg-HCO3
typu, podľa Palmer-Gazdovej klasifikácie ku rovnakému základnému výraznému Ca-Mg-HCO3 typu vody
vo všetkých troch sledovaných úrovniach hladiny
podzemnej vody. Sodík a chloridy sa najviac podieľajú
na chemickom zložení podzemnej vody na lokalitách
BA-Ružinovská ulica, BA-Gaštanový hájik, BA-Za
Dynamitkou a v prvej sledovanej úrovni podzemnej
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vody pozorovacieho objektu BA-Vrakuňa, kde sa
prejavujú aj v type vody nad 20 c⋅z %. Najvyššie
hodnoty mineralizácie vykazuje lokalita BA-Za
Dynamitkou (1514,18 mg·l-1 a 1525,04 mg·l-1), kde sa
antropogénny vplyv na kvalitu podzemnej vody prejavuje predovšetkým vysokými koncentráciami síranov
(tab. 2).
K útvaru SK 1000100P „Útvar medzizrnových
podzemných vôd kvartérnych náplavov Viedenskej
panvy oblasti povodia Dunaj“ patrí k územiu Bratislavy
jeden monitorovací objekt – Technické sklo (tab. 1).
Zvýšené koncentrácie síranov a chloridov sa v tomto
monitorovacom objekte prejavujú aj v type vody nad
20 c⋅z % (tab. 2).
Kvalita podzemnej vody v predkvartérnych horninách je na území Bratislavy sledovaná pre útvar
podzemnej vody SK 2000500P „Útvar medzizrnových
podzemných vôd Podunajskej panvy oblasti povodí
Dunaj“ v jednom pozorovacom objekte Bratislava
(tab. 1). Zvýšené koncentrácie dusičnanov sa tu prejavujú aj v type vody nad 20 cz %. Podľa Palmer-Gazdovej
bola podzemná voda v tomto pozorovacom objekte
zaradená ku základnému nevýraznému Ca-Mg-HCO3
typu (tab. 2).

Tab. 2 Klasifikácie chemického zloženia podzemnej vody (podľa údajov SHMÚ z roku 2013)
Tab. 2 Classification of chemical composition of water (according to SHMI data 2013)
Palmer-Gazdova klasifikácia
Klasifikácia podľa
Lokalita
Dátum
M
(mg∙l-1)
číslo objektu
prevládajúcich iónov (> 20 c⋅z %)
SK 1000100P – útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov Viedenskej panvy oblasti

povodia Dunaj
Technické sklo 603290

5. 8. 2013

931,14

základný nevýrazný Ca-HCO3 typ

Ca-Mg-HCO3-SO4-Cl typ

SK1000200P – útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov západnej časti Podunajskej
panvy oblasti povodia Dunaj
Jarovce 602791
Jarovce 602792
Rusovce-Mokraď
602891
Rusovce -Mokraď
602892
Rusovce-Mokraď
602893
Rusovce
602991
Rusovce
602992
Rusovce
602993
Čunovo
603091
Čunovo
603092

30. 9. 2010
30. 9. 2010
22. 5. 2013
19. 9. 2013
22. 5. 2013
19. 9. 2013
22. 5. 2013
19. 9. 2013
6. 5. 2013
19. 9. 2013
6. 5. 2013
19. 9. 2013
6. 5. 2013
19. 9. 2013
2. 5. 2013
19. 9. 2013
2. 5. 2013
19. 9. 2013

367,72
428,28
338,37
344,28
339,49
345,11
333,80
359,88
338,94
334,84
356,48
343,36
377,19
354,02
332,51
318,59
332,58
306,75

základný výrazný Ca-HCO3 typ
základný výrazný Ca-HCO3 typ
základný výrazný Ca-HCO3 typ
základný výrazný Ca-HCO3 typ
základný výrazný Ca-HCO3 typ
základný výrazný Ca-HCO3 typ
základný výrazný Ca-HCO3 typ
základný výrazný Ca-HCO3 typ
základný výrazný Ca-HCO3 typ
základný výrazný Ca-HCO3 typ
základný výrazný Ca-HCO3 typ
základný výrazný Ca-HCO3 typ
základný výrazný Ca-HCO3 typ
základný výrazný Ca-HCO3 typ
základný výrazný Ca-HCO3 typ
základný výrazný Ca-HCO3 typ
základný výrazný Ca-HCO3 typ
základný výrazný Ca-HCO3 typ

Ca-Mg-HCO3 typ
Ca-Mg-HCO3 typ
Ca-Mg-HCO3 typ
Ca-Mg-HCO3 typ
Ca-Mg-HCO3 typ
Ca-Mg-HCO3 typ
Ca-Mg-HCO3 typ
Ca-Mg-HCO3 typ
Ca-Mg-HCO3 typ
Ca-Mg-HCO3 typ
Ca-Mg-HCO3 typ
Ca-Mg-HCO3 typ
Ca-Mg-HCO3 typ
Ca-Mg-HCO3 typ
Ca-Mg-HCO3 typ
Ca-Mg-HCO3 typ
Ca-Mg-HCO3 typ
Ca-Mg-HCO3 typ
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Tab. 2 (pokračovanie)
Tab. 2 (to be continued)
Lokalita
číslo objektu
Čunovo
603093
BA-Petržalka
712590
Petržalka-colnica
712690
Slovnaft
720291
Slovnaft
720292

Dátum
2. 5. 2013
19. 9. 2013
20. 5. 2013
17. 10. 2013
20. 5. 2013
17. 10. 2013
16. 5. 2013
18. 10. 2013
16. 5. 2013
18. 10. 2013

M
(mg∙l-1)
409,88
330,90
883,97
884,11
839,31
853,01
724,40
720,65
800,46
518,77

Palmer-Gazdova klasifikácia
základný výrazný Ca-HCO3 typ
základný výrazný Ca-HCO3 typ
prechodný Ca-Mg-SO4-HCO3 typ
prechodný Ca-Mg-SO4-HCO3 typ
základný nevýrazný Ca-Mg-HCO3 typ
základný nevýrazný Ca-Mg-HCO3 typ
základný nevýrazný Na-Cl typ
základný nevýrazný Na-Cl typ
základný nevýrazný Na-Cl typ
základný nevýrazný Ca-HCO3 typ

Klasifikácia podľa
prevládajúcich iónov (> 20 c⋅z %)
Ca-Mg-HCO3 typ
Ca-Mg-HCO3 typ
Ca-Mg-HCO3-SO4typ
Ca-Mg-HCO3-SO4 typ
Ca-Mg-HCO3-Cl-SO4 typ
Ca-Mg-HCO3-Cl typ
Na-Ca-Cl-HCO3 typ
Na-Ca-Cl-HCO3 typ
Na-Ca-Cl-HCO3 typ
Na-Ca-HCO3-Cl typ

SK1000300P – útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov Podunajskej panvy oblasti
povodia Váh
BA-Ružinovská ulica
71690

15. 05. 2013
9. 10. 2013

BA-Gaštanový hájik
144590
Šprinclov majer
270390

15. 5. 2013
2. 10. 2013
21. 5. 2013
2. 10. 2013

BA-Za Dynamitkou
270790

15. 5. 2013

BA-Pálenisko
272690
BA-Vrakuňa
273190
BA-Ružinov
344990
Vajnory-štrkovisko
71390

9. 10. 2013
16. 5. 2013
7. 10. 2013
16. 5. 2013
7. 10. 2013
15. 5. 2013
9. 10. 2013
16. 5. 2013
7. 10. 2013

zmiešaný typ s prevahou Ca-Mg-HCO3
zložky
zmiešaný typ s prevahou Ca-Mg-HCO3
767,55
zložky
704,02 základný nevýrazný Ca-Mg-HCO3 typ
739,81 základný nevýrazný Ca-Mg-HCO3 typ
553,68 základný výrazný Ca-HCO3 typ
441,24 základný nevýrazný Ca-HCO3 typ
zmiešaný typ s prevahou Ca-SO4
1514,85
zložky
1525,04 prechodný Ca-Na-Cl-HCO3 typ
686,58 základný nevýrazný Ca-HCO3 typ
709,45 základný nevýrazný Ca-HCO3 typ
903,59 základný nevýrazný Ca-HCO3 typ
976,95 základný nevýrazný Ca-Mg-HCO3 typ
858,06 základný nevýrazný Ca-HCO3 typ
859,65 základný nevýrazný Ca-HCO3 typ
882,46 základný nevýrazný Ca-HCO3 typ
zmiešaný typ s prevahou Ca-Mg-HCO3
747,25
zložky
455,81 základný výrazný Ca-HCO3 typ
788,53

Ca-Na-Mg-HCO3-Cl typ
Ca-Na-Mg-HCO3-Cl typ
Ca-Na-Mg-HCO3-Cl typ
Ca-Na-Mg-HCO3-Cl typ
Ca-Mg-HCO3 typ
Ca-Mg-HCO3-SO4 typ
Ca-Na-Mg-SO4-HCO3-Cl typ
Ca-Na-SO4-HCO3-Cl typ
Ca-Mg-HCO3 typ
Ca-Mg-HCO3 typ
Ca-Mg-HCO3-Cl typ
Ca-Na-Mg-HCO3-Cl typ
Ca-Mg-Na-HCO3-Cl typ
Ca-Na-HCO3-Cl typ
Ca-Mg-Na-HCO3-SO4 typ
Ca-Mg-Na-HCO3-SO4- Cl typ

Podunajské Biskupice- 20. 5. 2013
Ca-Mg-HCO3 typ
Nové Košariská
18. 9. 2013
330,90 základný výrazný Ca-HCO3 typ
Ca-Mg-HCO3 typ
601591
Podunajské Biskupice- 20. 5. 2013
883,97 prechodný Ca-Mg-SO4-HCO3 typ
Ca-Mg-HCO3-SO4typ
Nové Košariská
18. 9. 2013
884,11 prechodný Ca-Mg-SO4-HCO3 typ
Ca-Mg-HCO3-SO4 typ
601592
Podunajské Biskupice- 20. 5. 2013
839,31 základný nevýrazný Ca-Mg-HCO3 typ Ca-Mg-HCO3-Cl-SO4 typ
Nové Košariská
18. 9. 2013
853,01 základný nevýrazný Ca-Mg-HCO3 typ Ca-Mg-HCO3-Cl typ
601593
SK 2000500P – útvar medzizrnových podzemných vôd Podunajskej panvy oblasti povodí Dunaj
Bratislava
1. 8. 2013
747,19 základný nevýrazný Ca-Mg-HCO3 typ Ca-Mg-HCO3-NO3 typ
402290

Kvalita podzemných vôd Bratislavy podľa údajov
SHMÚ bola zhodnotená z dlhodobého hľadiska aj na
základe chemických analýz z obdobia od začiatku
monitorovania jednotlivých objektov do konca roka
2013. Hodnoty elektrolytickej vodivosti podzemných
vôd na území Bratislavy vykazovali veľkú variabilitu
v závislosti lokalizácie pozorovacích objektov. Naj-

nižšie hodnoty boli namerané na lokalitách patriacich do
útvaru podzemnej vody SK 1000200P: Jarovce,
Rusovce, Rusovce-Mokraď a Čunovo, ktoré sa
nachádzajú v tesnej blízkosti od Dunaja, v jeho pravobrežnej časti, v oblasti menšieho antropogénneho
vplyvu v porovnaní s ostatnými lokalitami. Najnižšia
nameraná hodnota pH bola na lokalite BA-Gaštanový
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hájik, a to 6,69, najvyššia 7,87 na lokalite Slovnaft
(720291).
Na území Bratislavy možno pozorovať trend
zlepšovania kvality vôd z pohľadu znižovania koncentrácií síranov v podzemných vodách (tab. 3), čo
dokumentujú aj mapy plošného rozšírenia koncentrácií
síranov v podzemnej vode oblasti Bratislavy z roku
1998 (obr. 3) a 2013 (obr. 4). V roku 1998 boli
najvyššie koncentrácie síranov sústredené v severovýchodnej časti územia Bratislavy (mestské časti
Vajnory, Rača, Nové mesto a Vrakuňa), vysoké
koncentrácie síranov v podzemnej vode boli taktiež vo
východnej a juhovýchodnej časti územia Bratislavy
ovplyvnenej chemickým priemyslom (tab. 3). V roku
2013 bolo najvýraznejšie rozšírenie koncentrácií síranov
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v podzemnej vode sústredené v rovnakých oblastiach
mesta, koncentrácie síranov v podzemnej vode na území
Bratislavy však výrazne poklesli. Jediný pozorovací
objekt, kde bol zaznamenaný stúpajúci trend koncentrácie síranov je BA-Za Dynamitkou (270790).
Vyššie koncentrácie chloridov (tab. 3) a ich mierne
stúpajúci trend je pozorovateľný na lokalite BAPetržalka (712590) a tiež od roku 2002 v pozorovacom
objekte BA-Ružinovská ulica (71690). Na lokalite
Slovnaft (720292) v prvej sledovanej úrovni (8 m) a aj
druhej (720291) sledovanej úrovni (16 m) bol
zaznamenaný extrémny nárast koncentrácie chloridov,
keď stúpajúci trend začal v roku 2007 s vrcholom v máji
2012 s koncentráciou 605 mg∙l-1 s následným poklesom
koncentrácií chloridov.

Obr. 3 Plošné rozšírenie koncentrácií síranov v podzemnej vode na území Bratislavy v roku 1998
Fig. 3 Spatial occurrence of the sulphate contents in the groundwater in the area of Bratislava in the year 1998
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Obr. 4 Plošné rozšírenie koncentrácií síranov v podzemnej vode na území Bratislavy v roku 2013
Fig. 4 Spatial occurrence of the sulphate contents in the groundwater in the area of Bratislava in the year 2013
VYSVETLIVKY k obr. č. 3 a č. 4 – Environmentálne záťaže na území Bratislavy
(www.envirozataze.enviroportal.sk, 15. 5. 2015)
Číslo EZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Názov environmentálnej záťaže
Bratislava-Devínska Nová Ves - ohyb železnice
Bratislava-Devínska Nová Ves - poľnohospodárske družstvo
Bratislava-Devínska Nová Ves - Volkswagen Slovakia - areál závodu
Bratislava-Devínska Nová Ves - skládka odpadov pri Volkswagene
Bratislava-Devínska Nová Ves - obaľovačka bitúmenových zmesí
Bratislava-Devínska Nová Ves - kameňolom Srdce
Bratislava-Devínska Nová Ves - kameňolom Vápenka - areál PRESSKAM
Bratislava-Dúbravka - Technické sklo - areál závodu
Bratislava-Dúbravka - za konečnou električiek - ul. Pri kríži
Bratislava-Lamač - križovatka diaľnice a cesty do DNV
Bratislava-Lamač - diaľničná ČS PHM
Bratislava-Lamač - zrušená ČS PHM
Bratislava-Petržalka - areál DPMB na skládke odpadov
Bratislava-Petržalka - ČS PHM Viedenská cesta
Bratislava-Petržalka - HYDRONIKA DEE - areál bývalého závodu ZŤS
Bratislava-Petržalka - Matador - areál bývalého závodu
Bratislava-Petržalka - Kopčianska - obaľovačka
Bratislava-Petržalka - Kopčianska - pri vojenskom cintoríne
Bratislava-Petržalka - ČS PHM Lúky II
Petržalka-ČS PHM Lúky I

Register Kategória priority riešenia
A,C
NP
A
NP
C
A
B
SP
A
NP
B
VP
A
NP
A
SP
A
SP
C
C
C
A
SP
B
SP
C
B
VP
A
NP
B
NP
C
C
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(pokračovanie)
(to be continued)
Číslo EZ Názov environmentálnej záťaže
Register Kategória priority riešenia
20
Petržalka-ČS PHM Lúky I
C
21
Bratislava-Petržalka - Janíkov dvor - bývalé PD
A
NP
22
Bratislava-Petržalka - Smetný kopec
A
NP
23
Bratislava-Jarovce - Veľké Diely
C
24
Bratislava-Jarovce - pri jazere
A
SP
25
Bratislava-Rusovce - Tehelné - pri vodnom zdroji
A
SP
26
Bratislava-Rusovce - Rusovecké rameno
A
SP
27
Bratislava-Rusovce - štrkové jamy - skládka
A
NP
28
Bratislava-Vajnory - BEZ Transformátory - areál závodu
A
NP
29
Bratislava-Rača - terminál Slovnaft
B,C
SP
30
Bratislava-Rača - Na Pántoch 18 - areál bývalého mäsokombinátu
C
31
Bratislava-Rača - ČS PHM Krasňany
B
SP
32
Bratislava-Rača - ŽS Bratislava - východ
C
33
Bratislava-Rača - Krasňany - ČS PHM v areáli DPMB
C
34
Bratislava-Rača - Žabí majer
A
SP
35
Bratislava-Ružinov - ČS PHM Zlaté piesky
C
36
Bratislava-Nové Mesto - Bojnická - obaľovačka bitúmenových zmesí
A
NP
27
Bratislava-Nové Mesto - ČS PHM Račianska
C
28
Bratislava-Nové Mesto - CHZJD - širší priestor bývalého závodu
B
SP
39
Bratislava-Nové Mesto - Tepláreň II - Turbínová - Magnetová ul.
A
VP
40
Bratislava-Ružinov - letisko M. R. Štefánika - staré sklady LPH
C
41
Bratislava-Ružinov - pri Štefánikovej mohyle
A
NP
42
Bratislava-Ružinov - Rožňavská-Trnavská ul. - areál SAD a NAD
A
NP
43
Bratislava-Ružinov - Tomášikova ul. - ČSPHM
A
SP
44
Bratislava-Ružinov - Na paši č. 4 - chemická čistiareň
A
VP
45
Bratislava-Ružinov - ČS PHM Herlianska
C
46
Bratislava-Ružinov - ČS PHM Ružinovská
C
47
Bratislava-Vrakuňa - Vrakuňská cesta - skládka CHZJD
B
VP
48
Bratislava-Ružinov - ČS PHM Trenčianska
C
49
Bratislava-Ružinov - ČS PHM Trenčianska
C
50
Bratislava-Ružinov - ČS PHM Kvačalova
C
51
Bratislava-Staré Mesto - Americké nám. - ČS PHM
A
NP
52
Bratislava-Ružinov - ČS PHM Hraničná
C
53
Bratislava-Vrakuňa - medzi skládkou CHZJD a cintorínom
A
SP
54
Bratislava-Staré Mesto - Twin City - južná časť
B,C
VP
55
Bratislava-Ružinov - ČS PHM Prievozská
C
56
Bratislava-Staré Mesto - Chalupkova-Bottova ul.- Chemika - areál závodu
B
VP
57
Bratislava-Ružinov - Gumon - areál závodu
B
VP
58
Bratislava-Ružinov - SPP Votrubova ul.
C
59
Bratislava-Staré Mesto - Apollo - širší priestor bývalej rafinérie
B,C
VP
60
Bratislava-Ružinov - Ústredná nákladná stanica
A
VP
61
Bratislava-Vrakuňa - Dolné Hony - pole
A
SP
62
Bratislava-Ružinov - PD Prievoz
A
SP
63
Bratislava-Ružinov - Prístav
A
SP
64
Bratislava-Ružinov - Čierny les
A
VP
65
Bratislava-Ružinov - Malý Dunaj - vtokový objekt
B,C
SP
66
Bratislava-Podunajské Biskupice - ČS PHM ul. Svornosti
C
67
Bratislava-Ružinov - Slovnaft - širší priestor závodu
B,C
VP
68
Bratislava-Podunajské Biskupice - južne od PD
A
SP
69
Bratislava-Ružinov - spaľovňa - skládka škváry pred budovou
A
SP
70
Bratislava-Podunajské Biskupice - skládka na Lieskovskej ceste
C
71
Bratislava-Podunajské Biskupice - Lieskovec - hnojisko
A
SP
72
Bratislava-Podunajské Biskupice - Lieskovec - Poľovnícky les
A
SP
73
Bratislava-Ružinov - Gumon - areál závodu
B
VP
74
Bratislava-Ružinov - SPP Votrubova ul.
C
75
Bratislava-Staré Mesto - Apollo - širší priestor bývalej rafinérie
B,C
VP
76
Bratislava-Ružinov - Ústredná nákladná stanica
A
VP
77
Bratislava-Vrakuňa - Dolné Hony - pole
A
SP
78
Bratislava-Ružinov - PD Prievoz
A
SP
79
Bratislava-Ružinov - Prístav
A
SP
80
Bratislava-Ružinov - Čierny les
A
VP
81
Bratislava-Ružinov - Malý Dunaj - vtokový objekt
B,C
SP
82
Bratislava-Podunajské Biskupice - ČS PHM ul. Svornosti
C
83
Bratislava-Ružinov - Slovnaft - širší priestor závodu
B,C
VP
84
Bratislava-Podunajské Biskupice - južne od PD
A
SP
85
Bratislava-Ružinov - spaľovňa - skládka škváry pred budovou
A
SP
86
Bratislava-Podunajské Biskupice - skládka na Lieskovskej ceste
C
87
Bratislava-Podunajské Biskupice - Lieskovec - hnojisko
A
SP
88
Bratislava-Podunajské Biskupice - Lieskovec - Poľovnícky les
A
SP
Poznámka: EZ − environmentálna záťaž; Register C − sanovaná/rekultivovaná lokalita; Register B − potvrdená environmentálna záťaž;
Register A − pravdepodobná environmentálna záťaž. Kategória priority riešenia: NP − environmentálna záťaž s nízkou prioritou;
SP − environmentálna záťaž so strednou prioritou; VP − environmentálna záťaž s vysokou prioritou
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Tab. 3 Rozsah koncentrácií síranov, chloridov a dusičnanov v podzemnej vode pozorovacích objektov SHMÚ na území
Bratislavy od začiatku sledovania do konca roka 2013
Tab. 3 The range of concentrations of sulphates, chlorides and nitrates in the groundwater observation objects of the SHMI in the
area of Bratislava from the beginning track until the end of the year 2013
Číslo
objektu

Lokalita

Začiatok
sledovania

Hĺbka
vrtu
(m)

SO42(mg∙l-1)
min
max

Cl(mg∙l-1)
min
max

NO3(mg∙l-1)
min
max

SK 1000100P – útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov Viedenskej panvy oblasti povodia Dunaj
603290 Technické sklo
1. 1. 1990
10
7,7
165
15,4
104
<2,5
9
SK1000200P – útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov západnej časti Podunajskej panvy oblasti
povodia Dunaj
712590 BA-Petržalka
1. 1. 1991
11
108,8
286
31
75
5,7
32
716690 Petržalka-colnica
1. 1. 1990
21
110
230,5
39
102
7,2
34,7
602791 Jarovce1
1. 1. 1985
17
9.5
259
13
27,3
<2,5
1,5
602792 Jarovce1
1. 1. 1985
10
6,5
384
13,4
53,4
C
12,6
602891 Rusovce-Mokraď
1. 1. 1985
44
23,7
71,2
13
42,6
6,2
32,5
602892 Rusovce-Mokraď
1. 1. 1985
32
17,7
57,6
13
25,1
7,6
13,6
602893 Rusovce-Mokraď
1. 1. 1985
10
17,7
63,8
12,5
28,1
5,2
20,5
602991 Rusovce
1. 1. 1985
44
25,8
86,4
19,1
46,3
3,8
31,9
602992 Rusovce
1. 1. 1985
32
22
69,2
13,5
46,1
5,6
16,4
602993 Rusovce
1. 1. 1985
10
19
88,7
13,5
39
3,1
42,5
603091 Čunovo
1. 1. 1985
67
21,8
53,8
12,3
27,2
<1
17,5
603092 Čunovo
1. 1. 1985
37
18,6
59
12,1
47,9
0,03
16,3
603093 Čunovo
1. 1. 1985
10
21,8
284,5 10,4
39
0,8
19,9
720291 Slovnaft
1. 1. 1991
16
24
55,3
14,3
592
<1
18
720292 Slovnaft
1. 1. 1991
8
23,8
64,6
13,2
605
<1
28,4
SK1000300P – útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov Podunajskej panvy oblasti povodia Váh
71690
BA-Ružinovská ulica
1. 1. 1990
11
59,9
138,7 67,4
159
10,8
50
144590 BA-Gaštanový hájik
1. 1. 1990
14
64
461,1 46,8 194,1
13
164
270390 Šprinclov majer
1. 1. 1998
9
29,9
155
12,4
33,5
<1
7,4
270790 BA-Za Dynamitkou
1. 1. 1998
8
280
665
67,9
400
<0,5
8,45
71390
Vajnory-štrkovisko
1. 1. 1991
10
136
408,3 80,2 203,5
3,9
72
272690 BA-Pálenisko
1. 1. 1998
12
63,8
184
33,4
62
6,6
32,3
273190 BA-Vrakuňa
1. 1. 1998
12
103
239
52,1
127
21,8
52
344990 BA-Ružinov
1. 1. 1998
13
37,8
79,5
78,4
129
10,7
39,7
601591 Podunajské Biskupice-Nové Košariská 1. 1. 2005
50
17,7
148,4 13,1
67,4 <0,05
24
601592 Podunajské Biskupice-Nové Košariská 1. 1. 1998
42
33,6
104,1 15,4
57,7 <0,01 26,6
601593 Podunajské Biskupice-Nové Košariská 1. 1. 1998
28
52,1
136
17,7
66,4 <0,01 32,9
SK2000500P – útvar medzizrnových podzemných vôd Podunajskej panvy oblasti povodí Dunaj
402290 Bratislava
1. 1. 2005
69
72
103
27
36,6
62,1
101
Poznámka: 1 − koniec sledovania v roku 2010

Z pohľadu znečistenia podzemných vôd stopovými
prvkami má najväčšie zastúpenie v podzemných vodách
na území Bratislavy zinok, potom nasleduje nikel, olovo
a meď. Najnižšie koncentrácie stopových prvkov
z pomedzi kvartérnych útvarov podzemnej vody boli
počas hodnoteného obdobia zistené na lokalite Rusovce
(prvá, druhá aj tretia sledovaná úroveň hladiny
podzemnej vody). Nižšie koncentrácie v porovnaní
s ostatnými lokalitami vykazovala aj podzemná voda
pozorovacieho objektu Čunovo (prvá, druhá aj tretia
sledovaná úroveň hladiny podzemnej vody).
Najvýraznejšie znečistenie podzemnej vody z hľadiska
koncentrácie stopových prvkov bolo zistené na lokalite
BA-Za Dynamitkou (270790), kde počas sledovaného

obdobia dosiahla koncentrácia Cd maximálnu hodnotu
až 24,72 μg∙l-1 (november 2000), Cu 18,2 μg∙l-1 (jún
1998) a Ni 51,5 μg∙l-1 (jún 1998) a Šprinclov majer
(279390), kde počas sledovaného obdobia dosiahla
koncentrácia As maximálnu hodnotu až 24,5 μg∙l-1 (jún
1998), Cr 42,2 μg∙l-1 (november 2000) a Ni 48,2 μg∙l-1
51,5 μg∙l-1 (jún 1998). Najvyššie koncentrácie Hg
(s maximálnou hodnotou 2,6 μg∙l-1 v septembri 2001)
a Pb (s maximom 11,1 μg∙l-1 v septembri 2000) sa
vyskytli na lokalite Podunajské Biskupice (601593)
v prvej sledovanej úrovni (28 m).
Závažnosť
kontaminácie
podzemných
vôd
Bratislavy anorganickými látkami bola zhodnotená aj
pomocou indexu kontaminácie (tab. 4). Index konta-
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Dynamitkou (47,33), aj v Jarovciach v prvej sledovanej
úrovni hladiny podzemnej vody (48,24), tiež v druhej
sledovanej úrovni hladiny podzemnej vody (43,48) a na
lokalite Slovnaft v prvej sledovanej úrovni hladiny
podzemnej vody (28,84) a v druhej sledovanej úrovni
hladiny podzemnej vody (20,30). Vysokú hodnotu
indexu kontaminácie na lokalitách Šprinclov majer
a Jarovce spôsobovali najmä nadlimitné koncentrácie
železa a mangánu. Ako lokality s najlepšou kvalitou
vody sa ukázali Rusovce, Rusovce-Mokraď a Čunovo,
kde dosiahol index kontaminácie hodnotu 0. Po
vylúčení železa a mangánu z hodnotenia sa ukázali ako
lokality s najvyššou kontamináciou podzemnej vody
Slovnaft a BA-Za Dynamitkou, ktoré sa nachádzajú
v blízkosti významných zdrojov znečistenia.

minácie bol vypočítaný z chemických analýz
podzemných vôd, ktoré boli vykonané na jeseň 2013
(s výnimkou pozorovacieho objektu Jarovce, kde boli
posledné chemické analýzy poskytnuté z obdobia
jeseň roku 2010), pričom boli vypracované dve verzie.
V prvej verzii boli zahrnuté aj koncentrácie železa
a mangánu (Cd1), ktoré boli v druhej verzii (Cd2)
vylúčené vzhľadom k tomu, že nadlimitné koncentrácie
železa a mangánu sú v sledovaných podzemných
vodách prírodného pôvodu v dôsledku redukčného
prostredia.
Index kontaminácie (Cd1), pri ktorom boli pri
výpočte zahrnuté aj ukazovatele železo a mangán
(tab. 4), dosiahol najvyššiu hodnotu na lokalite
Šprinclov majer, a to 60,7. Vysoká hodnota indexu
kontaminácie bola dosiahnutá aj na lokalite BA-Za

Tab. 4 Index kontaminácie podzemnej vody v oblasti Bratislavy (zdroj údajov – SHMÚ)
Tab. 4 Index of contamination of groundwater in the area of Bratislava (source of data – SHMI)
Číslo
objektu

Lokalita
(hĺbka vrtu v m)

603290
712590
716690
602791
602792
602891
602892
602893
602991
602992
602993
603091
603092
603093
720291
720292
71690
144590
270390
270790
71390
272690
273190
344990
601591
601592
601593
402290

Technické sklo (10 m)
BA-Petržalka (11 m)
Petržalka-colnica (21 m)
Jarovce (17 m)
Jarovce (10 m)
Rusovce-Mokraď (44 m)
Rusovce-Mokraď (32 m)
Rusovce-Mokraď (10 m)
Rusovce (44 m)
Rusovce (32 m)
Rusovce (10 m)
Čunovo (67 m)
Čunovo (37 m)
Čunovo (10 m)
Slovnaft (10 m)
Slovnaft (8 m)
BA-Ružinovská ulica (11 m)
BA-Gaštanový hájik (14 m)
Šprinclov majer (9 m)
BA-Za Dynamitkou (8 m)
Vajnory-štrkovisko (10 m)
BA-Pálenisko (12 m)
BA-Vrakuňa (12 m)
BA-Ružinov (13 m)
Podunajské Biskupice-Nové Košariská (50 m)
Podunajské Biskupice-Nové Košariská (42 m)
Podunajské Biskupice-Nové Košariská (28 m)
Bratislava (69 m)

Cd1

Cd2

3,74
0
1,85
43,48
48,24
0
0,4
0
0
0
0
0
0
0
20,3
22,84
2,52
9,36
60,7
47,33
2,52
1,24
1,12
0,81
0,49
3,65
0,15
0,90

1
0
0
0,48
2,24
0
0,4
0
0
0
0
0
0
0
3,27
0,92
0
0
0
2,63
0
0
0
0
0
0
0
0,90

Ukazovatele nevyhovujúce vyhláške
Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017
Fecelk., Mn, Sb
Fecelk.
Mn, NH4+
Mn, NH4+
Sb

Fecelk., Mn, NH4+, ChSKMn
Fecelk., Mn, NH4+, ChSKMn
Mn
Fecelk., Mn
Fecelk., Mn
Fecelk., Mn, SO42-, Na+, ChSKMn, EC
Mn
Fecelk.
Fecelk.
Fecelk.
Fecelk.
Fecelk.
Fecelk.
NO3-

Poznámka: Cd1 = index kontaminácie, Cd2 = index kontaminácie s vylúčením Fe a Mn
Note: Cd1 = index of contamination, Cd2 = index of contamination with Fe and Mn exclusion

Zhluková analýza podzemných vôd na území
Bratislavy rozdelila pozorovacie objekty do štyroch
skupín (obr. 5). Prvá skupina bola rozdelená na dva
zhluky. Prvý zhluk tvorili lokality Rusovce, Rusovce-

Mokraď a Dunaj, kde je chemické zloženie vody veľmi
podobné. Druhý zhluk v rámci tejto skupiny tvorili
lokality Podunajské Biskupice-Nové Košariská a BAPálenisko. Druhú skupinu tvorili vody pozorovacích
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objektov BA-Petržalka, Šprinclov majer a Technické
sklo, kde sa vplyv antropogénnej činnosti prejavoval
najmä vysokými koncentráciami síranov. Tretiu skupinu
tvorili podzemné vody, kde boli prítomné vysoké
koncentrácie síranov, a to lokality Petržalka-colnica,
BA-Ružinov, BA-Vrakuňa, BA-Gaštanový hájik

a Slovnaft. Podzemná voda pozorovacieho objektu
BA-Za Dynamitkou tvorila samostatnú skupinu (najmä
koncentrácie síranov vykazovali výrazne vyššie hodnoty
v porovnaní s ostatnými pozorovacími objektmi kvality
podzemnej vody).

Dendrogram
Ward's Method,Squared Euclidean
2,4

2

Distance

1,6

1,2

0,8

0,4

BA Za Dynamitkou

Slovnaft

BA Gastanovy hajik

BA Vrakuna

BA Ruzinov

Petrzalka colnica

Technicke sklo

Sprinclov majer

BA Petrzalka

BA Palenisko

Podunajske Biskupice

Dunaj

Rusovce

Rusovce Mokrad

Cunovo

0

Obr. 5 Výsledný dendrogram zhlukovej analýzy chemického zloženia podzemných vôd na území Bratislavy
Fig. 5 Resulting dendrogram of cluster analysis of groundwater chemistry in the area of Bratislava

Chemické zloženie vôd štrkovísk
Hodnotenie chemického zloženia vôd štrkovísk
Bratislavy bolo spracované na základe chemických
analýz, ktoré boli robené na Katedre hydrogeológie
Prírodovedeckej fakulty UK v rokoch 1974 až 2017.
Základná charakteristika chemického zloženia vôd
štrkovísk Bratislavy vody je urobená podľa chemických
analýz vody, ktoré boli vykonané 8. 9. 2014 (tab. 5).
Mineralizácia vôd štrkovísk ležiacich na pravej strane
Dunaja dosahuje nižšie hodnoty v porovnaní so
štrkoviskami ležiacimi na ľavej strane Dunaja, ktoré sa
nachádzajú v oblasti výrazného antropogénneho vplyvu,
v centrálnej mestskej zóne, v jej pôvodne výrazne

priemyselnej oblasti. Chemické zloženie štrkovísk
Čunova a Rusoviec bolo najviac podobné chemickému
zloženiu povrchovej vody v rieke Dunaj. Na základe
klasifikácie podľa prevládajúcich iónov nad 20 c∙z %
patria ku rovnakému Ca-Mg-HCO3 typu a podľa
Palmer-Gazdovej klasifikácie ku rovnakému základnému výraznému Ca-Mg-HCO3 typu. Na ostatných
sledovaných lokalitách je chemické zloženie vody
v porovnaní s vodou Dunaja zmenené. Na lokalitách
Štrkovec, Kuchajda a Zlaté piesky je prevládajúcim
katiónom sodík a prevládajúcim aniónom chloridy.
Najvyššie hodnoty celkovej mineralizácie boli zistené
na lokalite Štrkovec (tab. 5).
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Tab. 5 Mineralizácia vody a základné klasifikácie vody štrkovísk a Dunaja (8. 9. 2014)
Tab. 5 TDS and basic classification of the water of the gravel pits and the Danube (8. 9. 2014)
Štrkovisko

Čunovo
Malé Čunovo
Rusovce
Veľký Draždiak
Štrkovec
Kuchajda
Zlaté piesky
Vajnory
Vajnory-Lysý
Žabí majer
Dunaj

Mineralizácia Klasifikácia podľa
(mg∙l-1)
prevládajúcich iónov
(> 20 c∙z %)
318,69
Ca-Mg-HCO3 typ
301,32
Ca-Mg-HCO3 typ
268,93
Ca-Mg-HCO3 typ
544,19
Mg-Ca-Na-HCO3-Cl-SO4 typ
641,27
Na-Mg-Ca-Cl-HCO3 typ
538,80
Na-Ca-Mg-Cl-HCO3 typ
606,30
Na-Mg-Ca-Cl-HCO3 typ
623,81
Mg-Ca-Na-HCO3-Cl-SO4 typ
409,61
Mg-Na-Ca-HCO3-SO4-Cl typ
475,97
Mg-Ca-Na-HCO3-Cl typ
295,33
Ca-Mg-HCO3 typ

Kvalita
vôd
štrkovísk
a Dunaja
z hydrogeochemického hľadiska bola hodnotená za obdobie
1978 – 2017 (tab. 6). Hodnoty EC na lokalitách
Rusovce a Čunovo dosahujú najnižšie hodnoty zo
všetkých sledovaných štrkovísk, za sledované obdobie
nepresiahli 41,6 mS∙m-1. Minimálna nameraná hodnota
je 29,9 mS∙m-1. Parametre ChSKMn a ChSKCr a BSK5
a koncentrácie
síranov,
chloridov
a dusičnanov
vykazujú taktiež výrazne nižšie hodnoty v porovnaní

Palmer-Gazdova klasifikácia

základný výrazný Ca-Mg-HCO3 typ
základný výrazný Ca-Mg-HCO3 typ
základný výrazný Ca-HCO3 typ
zmiešaný typ s prevahou Ca-Mg-HCO3 zložky
prechodný Na-Mg-Ca- HCO3-Cl typ
zmiešaný typ s prevahou Na-Cl zložky
prechodný Na-Mg-Ca- HCO3-Cl typ
prechodný Mg-Na-Ca-SO4-Cl-HCO3 typ
základný nevýrazný Mg-Ca-HCO3 typ
základný nevýrazný Mg-Ca-HCO3 typ
základný výrazný Ca-Mg-HCO3 typ

s lokalitami situovanými na ľavej strane Dunaja.
Pre sírany a dusičnany sú hodnoty nižšie ako uvádzané
hodnoty pre útvar podzemnej vody SK 1000200P.
Najvyššie hodnoty EC počas celého hodnoteného
obdobia (s výnimkou roku 2014) boli zistené na lokalite
Vajnory, pohybujú sa v intervale od 82,7 do 118,8
mS∙m-1. Na lokalite Vajnory bola taktiež nameraná
najnižšia hodnota obsahu rozpusteného kyslíka, a to
5,9 mg∙l-1.

Tab. 6 Rozsah koncentrácií síranov, chloridov a dusičnanov v podzemnej vode štrkovísk Bratislavy od začiatku
sledovania do 20.10.2017
Tab. 6 The range of concentrations of sulphates, chlorides and nitrates in the gravel pits groundwater in the area of Bratislava
from the beginning track until 20.10.2017
Lokalita
Čunovo
Rusovce
Veľký Draždiak
Chorvátske rameno
Štrkovec
Kuchajda
Zlaté piesky
Vajnory
Dunaj

Začiatok
sledovania
31.8.1978
1.7.2003
31.8.1978
20.3.1997
31.8.1978
31.8.1978
31.8.1978
31.8.1978
18.5.1994

SO42- (mg∙l-1)
min
max
priem
15,2
34,2
36,9
17,7
74,50
28,1
61,7
233,7
132,4
58,0
164,2
91,4
59,3
158,8
88,4
63,4
244,4
122,9
65,4
297,5
107,5
114,09
291,8
201,4
17,7
44,9
28,2

Počas
dlhodobého
monitoringu
Katedry
hydrogeológie PriF UK (1978 – 2017) možno pozorovať vo vode štrkovísk výrazný pokles koncentrácií
síranov (tab. 6, obr. 6), ktorý korešponduje s výrazným
poklesom síranov v zrážkových vodách Bratislavy.
Najvyššie koncentrácie síranov sú v celom sledovanom
období v štrkovisku Zlaté piesky a Vajnory. Veľmi
podobné koncentrácie v rozsahu 70 až 80 mg⋅l-1 sú od
roku 2004 v štrkoviskách Veľký Draždiak, Štrkovec,
Kuchajda a Zlaté Piesky a tiež v Chorvátskom ramene.

min
12,1
17,7
39,9
41,2
58,4
63,37
93,2
69,5
11,0

Cl- (mg∙l-1)
max
26,1
26,8
104,5
93,5
216,5
156,8
153,0
149,4
28,2

priem
20,2
21,7
55,0
54,2
90,4
89,5
111,6
119,8
18,5

min
0,0
0,7
0,0
0,1
1,9
0,2
0,0
0,1
0,2

NO3- (mg∙l-1)
max
priem
3,30
0,60
6,40
2,80
12,6
1,70
13,4
6,50
26,9
12,1
15,0
5,00
5,60
1,00
9,40
3,40
23,8
7,90

Koncentrácie síranov, podobné ako vo vode Dunaja sú
v štrkovisku Čunovo a Rusovce. Koncentrácie chloridov
vo vode štrkovísk sa v sledovanom období rokov 1978
až 2017 menia relatívne málo (tab. 6, obr. 7), výrazný je
však nárast hodnôt koncentrácií chloridov oproti roku
2011 najmä na lokalitách Kuchajda a Štrkovec.
Evidentný je v tomto období aj miernejší nárast
koncentrácií chloridov v štrkovisku Zlaté Piesky, Veľký
Draždiak a tiež v Chorvátskom ramene. Koncentrácie
dusičnanov vo vodách štrkovísk sú celkovo nízke,
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Obr. 6 Koncentrácie síranov vo vodách štrkovísk Bratislavy (1978 – 2017)
Fig. 6 Concentrations of sulphates in the waters of the Bratislava gravel pits (1978 – 2017)
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Obr. 7 Koncentrácie chloridov vo vodách štrkovísk Bratislavy (1978 – 2017)
Fig. 7 Concentrations of chlorides in the waters of the Bratislava gravel pits (1978 – 2017)

sú nižšie ako vo vode Dunaja, s výnimkou vody
Štrkovca. Je to spôsobené v hlavnej miere anoxickými
podmienkami vo zvodnenom prostredí, kde dochádza
v priebehu infiltrácie povrchovej vody Dunaja k procesu
denitrifikácie.
Zhluková analýza rozdelila vody štrkovísk na území
Bratislavy do dvoch separátnych skupín (obr. 8). Prvú

skupinu tvorila voda štrkovísk Čunovo, Rusovce a voda
Dunaja, ktoré sú si chemickým zložením veľmi
podobné. Druhú skupinu vytvorili vody štrkovísk
s výraznejším antropogénnym vplyvom na kvalitu vody.
V rámci tejto skupiny boli vytvorené dva zhluky Prvý
zhluk tvorili vody štrkovísk Štrkovec, Kuchajda
a Zlaté piesky, kde je prevládajúcim katiónom sodík
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a prevládajúcim aniónom sú chloridy s chemickým
typom vody Na-Mg-Ca-Cl-HCO3 (tab. 5). Druhý zhluk
tvorili štrkoviská Veľký Draždiak a Vajnory, ktoré majú

rovnakú klasifikáciu podľa prevládajúcich iónov, a to
Mg-Ca-Na-HCO3-Cl-SO4 typ (tab. 5).

Dendrogram
Ward's Method,Squared Euclidean
0,5

Distance

0,4

0,3

0,2

0,1

Zlate piesky

Strkovec

Kuchajda

Vajnory

Velky Drazdiak

Dunaj

Rusovce

Cunovo

0

Obr. 8 Výsledný dendrogram zhlukovej analýzy chemického zloženia vôd štrkovísk na území Bratislavy
Fig. 8 Resulting dendrogram of cluster analysis of water chemistry of gravel pits in the area of Bratislava

DISKUSIA
Kvalita podzemných vôd na území Bratislavy
vykazovala veľkú variabilitu v závislosti od lokalizácie
pozorovacích objektov. Rôzny stupeň zaťaženia
prostredia antropogénnou činnosťou sa veľmi výrazne
odrážal aj v kvalite podzemných vôd. Na základe
klasifikácie podľa prevládajúcich iónov nad 20 %
patria lokality Rusovce, Rusovce-Mokraď, Čunovo
a Podunajské Biskupice-Nové Košariská, tak isto ako
voda Dunaja ku Ca-Mg-HCO3 typu. Podobnosť
chemického zloženia potvrdila aj zhluková analýza,
ktorá zaradila tieto vody do jednej separátnej
skupiny spolu s lokalitou BA-Pálenisko, ktorá patrí
podľa klasifikácie na základe prevládajúcich iónov
nad 20 cz % ku rovnakému základnému výraznému
Ca-Mg-HCO3 typu vody. Znečistenie podzemnej vody
chloridmi sa prejavovalo najintenzívnejšie na lokalitách Petržalka-colnica, BA-Ružinov, BA-Vrakuňa,
BA-Gaštanový hájik a Slovnaft, ktoré na základe
zhlukovej analýzy patrili do spoločnej skupiny. Na
lokalitách BA-Petržalka, Šprinclov majer a Technické
sklo sa prejavovalo najintenzívnejšie znečistenie

podzemnej vody síranmi. Zhluková analýza vytvorila
z týchto lokalít ďalšiu separátnu skupinu. V podzemnej
vode pozorovacieho objektu BA-Za Dynamitkou, kde
boli zistené najvyššie hodnoty mineralizácie, sa
antropogénny vplyv na kvalitu podzemnej vody
prejavuje predovšetkým vysokými koncentráciami
síranov. Zhluková analýza zaradila túto vodu do
samostatnej skupiny. Všeobecne dosahovali koncentrácie dusičnanov v podzemných vodách nízke hodnoty, čo
je spôsobené anoxickými podmienkami vo zvodnenom
prostredí.
Ako lokality s najvýraznejším znečistením podzemnej vody možno označiť lokality Slovnaft a BA-Za
Dynamitkou, ktoré sa nachádzajú v blízkosti významných zdrojov znečistenia. Okrem vysokých hodnôt
koncentrácií síranov a chloridov tu bolo zistené aj
organické znečistenie vody a vysoké koncentrácie
stopových prvkov na lokalite BA-Za Dynamitkou.
Naopak lokality Jarovce, Rusovce, Rusovce-Mokraď
a Čunovo, ktoré sa najbližšie k Dunaju v oblasti
v oblasti málo výrazného antropogenného vplyvu
vykazovali dobrú kvalitu vody a relatívnu stálosť che-
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mického zloženia, ktoré je podobné zloženiu Dunajskej
vody.
Vo všeobecnosti možno pozorovať zlepšujúci sa
trend kvality podzemných vôd Bratislavy, ktorý sa
prejavuje znižovaním koncentrácií síranov (s výnimkou
lokality BA-Za Dynamitkou) a stopových prvkov
v podzemných vodách na území Bratislavy. Zlepšujúci
sa trend kvality vôd Bratislavy potvrdzujú aj iné štúdie
(napr. Hornáčková, 2000; Bencová, 2004; Ženišová
et al., 2005; Ďuričková et al., 2008; Fľaková et al.,
2009; Dobrovoda, 2012; Ženišová et al., 2013; Fľaková
et al., 2014).
Zvýšený index kontaminácie podzemnej vody
v pozorovacích objektoch SHMÚ na území Bratislavy
spôsobovali vo väčšine prípadov nadlimitné obsahy
železa a mangánu, ktoré sa v podzemných vodách
v oblasti Bratislavy vyskytujú v dôsledku redukčného
prostredia a sú prírodného pôvodu. Po vylúčení železa
a mangánu z hodnotenia dosiahol index kontaminácie
(Cd) v podzemnej vode na väčšine pozorovacích
objektov oblasti Bratislavy hodnotu 0. Ako lokality
s najvyššou hodnotou Cd sa ukázali Slovnaft (druhá
sledovaná úroveň hladiny podzemnej vody) s hodnotou
Cd 3,27, kde vysokú hodnotu indexu kontaminácie
spôsobovali ukazovatele NH4+ a ChSKMn a lokalita
BA-Za Dynamitkou, kde sa ako problémové
ukazovatele ukázali elektrolytická vodivosť, ChSKMn,
sodík a chloridy.
Sledované Bratislavské štrkoviská, ktoré sú situované na pravej strane Dunaja, sa nachádzajú v oblasti
menej výrazného antropogénneho vplyvu a v tesnejšej
blízkosti rieky Dunaj. Kvalita ich vôd je lepšia
v porovnaní so štrkoviskami situovanými na ľavej
strane Dunaja, hlavne v centrálnej mestskej časti
a v oblastiach starých priemyselných areálov.
ZÁVER
Mesto Bratislava je hydrogeologicky a vodárensky
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významná oblasť. Vplyv mesta Bratislava na životné
prostredie sa výrazne odráža v kvalite vôd
v Bratislavskej oblasti. Rôzny stupeň antropogénneho
zaťaženia oblasti Bratislavy s rôznou intenzitou vplyvu
antropogénnych faktorov v rôznych oblastiach mestskej
aglomerácie sa veľmi citlivo odráža v kvalite podzemných, povrchových aj zrážkových vôd. Na základe
dlhodobého pozorovania možno skonštatovať zlepšovanie kvality vôd na území Bratislavy, ktoré sa
prejavuje znižovaním koncentrácií znečisťujúcich látok,
predovšetkým síranov a stopových prvkov. Ako lokality
s najvýraznejším znečistením podzemnej vody možno
označiť lokality Slovnaft a BA-Za Dynamitkou, ktoré sa
nachádzajú v blízkosti významných zdrojov znečistenia.
Z hľadiska ochrany podzemnej vody a hlavne jej
kvality je na území Bratislavy ako významnej mestskej
a priemyselnej aglomerácie dôležité monitorovať
kvalitu podzemnej vody minimálne v rozsahu jej súčasného sledovania SHMÚ, Z anorganickýh kontaminantov
sú v podzemnej vode dominantné sírany, chloridy
a niektoré stopové prvky, ktoré sa však neprejavujú
celoplošne, ale iba miestne, v súvislosti s existenciou
priemyselných areálov, resp. environmentálnych záťaží
s vysokými koncentráciami týchto zložiek. Ďašou nie
menej dôležitou úlohou je zachovať dobrú kvalitu
povrchovej vody Dunaja, aby mala vhodné parametre
pre prirodzenú infilráciu a zároveň urobiť opateenia,
aby mohla povrchová voda voľne infiltrovať do
aluviálnych náplavov v oblati Bratislavy, odstránením
kolmatačnej vrstvy a hrubých nánosov sedimentov
v hrušovskej zdrži.
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SUMMARY
Bratislava is the most developed city in the Slovak Republic. The city and its surroundings is very anthropogenicaly
influenced area. There are many significant sources of pollution that affect the chemical composition and quality of
surface water and groundwater. The main source of groundwater replenishment in the Bratislava area is the infiltrated
Danube water. In Bratislava seven gravel pits are situated. The gravel pits are an inseparable part of Bratislava, they
have an aesthetic, urban and also recreational function. Gravel pits Rusovce, Veľký Draždiak, Kuchajda, Zlaté piesky
and Vajnory are in the present time allowed swimming pools (Fig. 1).
Groundwater quality was assessed on the basis of data provided by SHMI. Water quality of gravel pits was assessed
on the basis of data present in the database of the Department of Hydrogeology (Fig. 1). Groundwater quality data
were processed for the period 1998 − 2013 out of a total of 28 observation objects in Bratislava area. In the
groundwater body SK 1000200P, a total of 15 locations were observed. In the groundwater body SK 1000300P,
groundwater quality data from a total of 11 observation objects were evaluated. One monitoring object (Technické
sklo), belongs to the groundwater body SK 1000100P. The groundwater quality in pre-quaternary rocks in Bratislava
is monitored for the groundwater body SK 2000500P in one observation object – Bratislava (Tab. 1).
Locations situated in the areas Jarovce, Rusovce and Čunovo, which are located near the Danube in the territory of
less significant anthropogenic impact are classified based on prevailing ions over 20 meq % as well as Danube water,
Ca-Mg-HCO3 type and according to the Palmer-Gazda classification to the same basic significant Ca-Mg-HCO3 type
of water. At other locations, the groundwater TDS values are significantly higher and the chemical composition
compared to Danube water has changed. Anthropogenic impacts on groundwater quality are mainly manifested by
enhanced concentrations of sulphates and chlorides (Tab. 2). The range of concentrations of sulphates, chlorides and
nitrates in the groundwater observation objects of the SHMI in the area of Bratislava from the beginning track until
the end of the year 2013 is in Table 3.
The enhanced groundwater contamination index in SHMI observation objects in the territory of Bratislava caused, in
most cases, excessive amounts of iron and manganese, which occur in the groundwater in the Bratislava area as a
result of the deoxidize environment and are of natural origin. Following the exclusion of iron and manganese from the
assessment, the Contamination Index (Cd) in groundwater in most observation objects reached the value of 0.
Locations with the highest Cd values were Slovnaft (the second monitored level of groundwater level) with the value
Cd 3,27 and location BA-Za Dynamitkou with the value Cd 2,63 (Tab. 4).
Based on prevailing ions over 20 meq %, the water from gravel pits Čunovo, Malé Čunovo and Rusovce belongs to
Ca-Mg-HCO3 class. Water from Veľký Draždiak may be identified as Mg-Ca-Na-HCO3-Cl-SO4 type. Evaluating the
gravel pits located on the left bank of the Danube by the same criterion, the water from Štrkovec and Zlaté piesky is
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of the Na-Mg-Ca-Cl-HCO type, water from Kuchajda is of the Na-Ca-Mg-Cl-HCO3 type, Vajnory is of the
Mg-Ca-Na-HCO3-Cl-SO4 class, Vajnory-Lysý is of the Mg-Na-Ca-HCO3-SO4-Cl class and water from Žabí majer is
classified as Na-Ca-Mg-Cl-HCO3-SO4 type (Tab. 5). The range of concentrations of sulphates, chlorides and nitrates
in the gravel pits groundwater in the area of Bratislava from the beginning track until 20.10.2017 are in Table 6.
On the basis of long-term observation, water quality improvement in the area of Bratislava can be noted, which is
reflected in the reduction of concentrations of pollutants, mainly of inorganic origin, especially by decreasing
concentrations of sulphates and trace elements in groundwater in the territory of Bratislava (Fig. 3, 4 and 6).
The locations with the most significant groundwater pollution were identified Slovnaft and BA-Za Dynamitkou,
which are situated around significant sources of pollution.

