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Zoznam skratiek: 

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

BTEX – benzén, toluén, etylbenzén, xylén 

C10 – C40 – uhľovodíkový index 

ČOV – čistiareň odpadových vôd 

DL – detekčný limit 

EOCl – extrahovateľný organický uhlík 

EZ - environmentálna záťaž 

FID – fotoionizačný detektor 

HCB - hexachlórbenzénn 

HCH - hexachlórcyklohexán 

HDPE – vysoko hustotný polyetylén 

HPV – hladina podzemnej vody 

HP – horninové prostredie 

CHKO – chránená krajinná oblasť 

CHSKMn – chemická spotreba kyslíka manganistanom 

CHVO – chránená vodohospodárska oblasť 

CHVÚ – chránené vtáčie územie 

CHZJD – Chemické Závody Juraja Dimitrova 

ID – indikačné kritérium 

IR – infračervený  

ISEZ – Informačný systém environmentálnych záťaží 

IT – intervenčné kritérium  

JV - juhovýchod 

JZ - juhozápad 

Ľ. B. – ľavý breh 

MsNV – Miestny národný výbor 

MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

n. p. – národný podnik 

NEL – nepolárne extrahovateľné látky 

NEL UV - analytické stanovenie koncentrácie NEL spektrofotometrickou metódou v ultrafialovej oblasti spektra 

P. B. – pravý breh 

p .t. – pod terénom 

PAU – polycyklické aromatické uhľovodíky 

PCB – polychlórované bifenyly 

PID – fotoionizačná detekcia 

POX – chlórované alifatické uhľovodíky 

PV – podzemná voda 

PVC - polyvinylchlorid 

SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav 

SKIO – skládka odpadu na inertný odpad 
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1. ÚVOD 
Predložená štúdia uskutočniteľnosti je súčasťou záverečnej správy geologického prieskumu 
životného prostredia „Prieskum environmentálnej záťaže Vrakunská cesta - skládka CHZJD - 
SK/EZ/B2/136“, pri ktorom sa zistilo a overilo závažné znečistenie územia spôsobené činnosťou 
človeka (§16 ods. 6 zákona č. 569/2007 Z. z.). 

Environmentálna záťaž „B2 (020) / Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD - 
SK/EZ/B2/136“ je registrovaná v ISEZ SR a je zaradená do kategórie B – potvrdená 
environmentálna záťaž. 

Prieskumu environmentálnej záťaže bol realizovaný na základe zmluvy o geologických prácach č. 
9/2014/7.2, uzavretej medzi Ministerstvom životného prostredia SR a združením DEKONTA 
Slovensko, spol. s r.o.,  DEKONTA, a.s.,  AG & E, s.r.o.,  AQUATEST P & R, s.r.o., ako úspešným 
uchádzačom vo verejnom obstarávaní na zákazku „Prieskum environmentálnych záťaží na 
vybraných lokalitách Slovenskej republiky“ pre časť 9: „Prieskum prioritnej environmentálnej 
záťaže na lokalite Bratislavského kraja: Vrakunská cesta – skládka CHZJD“.  

Predmetom zmluvy bolo spresnenie a dôkladné vyhodnotenie aktuálnych informácií, vrátane: 
 komplexného prieskumu stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia 

v oblasti výskytu environmentálnej záťaže s využitím geofyzikálnych, 
geochemických, technických, meračských, laboratórnych a iných geologických 
prác,  

 preskúmania plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia,  
 identifikácie zdrojov a ohnísk znečistenia, 
 identifikácie a charakteristiky všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich 

kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,  
 zhodnotenia spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia, 
 zhodnotenia rizika vyplývajúceho z environmentálnej záťaže na ľudské zdravie 

a životné prostredie,  
 vybudovania monitorovacej siete podzemných vôd na lokalite skúmanej 

environmentálnej záťaže, 
 vypracovania záverečnej správy z geologického prieskumu životného 

prostredia, 
 vypracovania analýzy rizika znečisteného územia, 
 vypracovania štúdie uskutočniteľnosti sanácie. 

Cieľom štúdie uskutočniteľnosti je návrh a zhodnotenie variantov sanácie znečisteného územia,  
definovanie obmedzení a neistôt a ekonomické zhodnotenie navrhovaných riešení. 
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2. CHARAKTERISTIKA LOKALITY 

2.1 Všeobecné údaje o území 

2.1.1 Vymedzenie skúmaného územia 
Záujmové územie je súčasťou Bratislavského kraja, okresu Bratislava II, mestskej časti Vrakuňa, v 
katastrálnom území Ružinov a Vrakuňa. Nachádza sa v priemyselnej pásme na východnom okraji 
Bratislavy, na ľavej strane Vrakunskej cesty v smere do mesta, na pozemkoch s parcelnými číslami: 
1500/25, 15681/4, 3144/1, 3144/26, 3144/33, 3144/4, 3144/50, 3144/51, 3144/53, 3144/55, 3144/57, 
3144/58, 3144/60, 3144/67, 3144/69, 4073/48, 4073/50, 4073/54, 4073/55, 4073/58, 4073/59. 
Územie je v súčasnosti rovinaté, s kótou terénu cca 135,0 m n.m.  

V minulosti bolo územie členitejšie z dôvodu existencie starého ramena Malého Dunaja (tzv. 
Mlynské rameno) a otvoreného odpadového kanála z bývalých CHZJD Bratislava. V období rokov 
1966 až 1979 boli tieto depresie, ktoré mali v tej dobe (v závislosti od polohy) dno na kóte cca 128,5 
až 129,8 m n.m., zaplnené rôznorodou navážkou (chemickým odpadom z CHZJD Bratislava), ktorá 
bola neskôr prekrytá ochrannou vrstvou rôznorodej zeminy približne na úroveň Vrakunskej cesty, t.j. 
na kótu cca 134,0 – 135,0 m n.m. 

Územie má polmesiacovitý tvar. Z východu a severu je ohraničené Vrakunskou cestou, zo 
severozápadu areálom COBRA TUNING a železničnou traťou, zo západu ulicou Pod gaštanmi 
a z juhu ulicou Na piesku a okolitými záhradami.  

 
     Obr. 1   Umiestnenie skládky 
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Vymedzenie predmetného územia na topografickom liste mapy 1:10 000 je vykreslené v prílohe č. 1 
Záverečnej správy geologického prieskumu. Označenie kladu mapových listov v M 1:10 000 je  
44-24-03. 

2.1.2 Geomorfologické pomery 
V zmysle geomorfologického členenia na geomorfologické jednotky (Mazúr, Lukniš, 1980) patrí 
širšie záujmové územie do  

• sústavy: Alpsko-himalájskej,  
o  podsústavy: Panónska panva,  

 provincie: Západopanónska panva,  
• subprovincie: Malá dunajská kotlina,  

o oblasti: Podunajská nížina,  
 celku: Podunajská rovina. 

Podrobnejšie informácie o geomorfologických pomeroch sú uvedené v Záverečnej správe 
geologického prieskumu. 

2.1.3 Geologické pomery 
Záujmové územie spadá v zmysle regionálneho geologického členenia Západných Karpát 
a severných výbežkov panónskej panvy na území Českej a Slovenskej republiky (Vass et al., 1988)  
do oblasti Podunajskej panvy a podoblasti Gabčíkovská panva.  

Podunajská nížina ako mohutná medzihorská molasová depresia nemá jednotný geologický vývoj. 
Jej sedimentačné priestory sa niekoľkokrát menili a sťahovali. Terajšia výplň pozostáva zo 
sedimentov, čiastočne i vulkanitov, ktoré vznikli v troch samostatných, v časovo aj priestorovo 
odlišných panvách. 

Vývoj Podunajskej nížiny ako panvy začal až v bádene a pokračoval v sarmate, v panóne, potom v 
pliocéne a čiastočne aj v kvartéri. Na záujmovom území sú zastúpené sedimenty najmladšej etapy 
vývoja - podunajskej panvy - hlavne jej okrajového, čiastočne aj panvového vývoja (Vaškovský et 
al., 1982).  

Geologický vývoj hodnoteného územia a jeho širšieho okolia počas kvartéru nadväzuje na vývoj z 
terciéru, najmä na vrchný pliocén, kedy došlo k všeobecnému tektonickému vyzdvihnutiu územia 
nížiny, pri zachovaní tendencie nerovnomerných pohybov v podmienkach kontinentálneho vývoja.  

V zmysle regionálneho geologického členenia Západných Karpát patrí záujmové územie do jedného 
geotektonicko-štruktúrneho celku Podunajskej nížiny, konkrétne do časti Podunajská rovina. 
Podunajskú rovinu tvoria vodorovne uložené, vrásnením neporušené, mladotreťohorné vápenité íly a 
piesky, ktoré ležia na poklesnutom kryštalickom jadre. Pokrývajú ich naplaveniny Dunaja, ktorý 
ukladaním náplavového materiálu vytvoril mohutný náplavový kužeľ. Počas štvrtohôr došlo k 
ukladaniu hrubších i jemnejších uloženín (štrky, piesky a hliny).  

Na geologickej stavbe sa podieľajú jemnozrnné neogénne sedimenty výplne Podunajskej nížiny, 
ktoré sú prekryté fluviálnymi náplavmi rieky Dunaj a priľahlých tokov. 
Podložie pokleslo pozdĺž tektonických zlomov do hĺbky asi 200 m a klesanie prebieha aj v 
súčasnosti. Podložie bolo plnené prevažne štrkovitými neogénnymi sedimentmi. V pliocéne sa bazén 
postupne vyhladzoval. Neogénne sedimenty sú pokryté pleistocénnymi sedimentmi, na nich je 
uložený jemnejší holocénny materiál. Neogénne podložie nevystupuje na povrch. Neogénne 
sedimenty sú v hĺbkach viac ako 9 – 14 m a sú reprezentované piesočnatým ílom, prachovitým ílom a 
ílovitým pieskom. 

V nadloží neogénnych sedimentov sú kvartérne fluviálne sedimenty. Ich báza sa nachádza v hĺbke 10 
- 15 m. Fluviálne sedimenty tvoria štrky, piesčité štrky, piesky so štrkom. Na fluviálnych 
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sedimentoch sa nachádzajú hlina prachovitá, piesok hlinitý, hrubé navážky antropogénneho 
a heterogénneho charakteru. 

Akumulačná činnosť Dunaja, ktorý v minulosti meandrujúc ukladal náplavový materiál do 
mohutného náplavového kužeľa, ale aj Malého Dunaja, je v súčasnosti minimálna. 

Územie Bratislavy sa nachádza v seizmotektonickej pásme Verona – Semering – Váh. Vzhľadom na 
rovinatý charakter a vysokú zastavanosť v okolí posudzovaného územia sa z geodynamických javov 
môžu uplatňovať len seizmické pohyby. Z hľadiska seizmicity patrí územie do 6 - 7 °MSK-64 (Atlas 
krajiny SR, 2002). 

2.1.4 Hydrogeologické pomery 
Záujmové územie sa nachádza v hydrogeologickom rajóne Q 051 „Kvartér západného okraja 
Podunajskej roviny“, na západe susedí s hydrogeologickým rajónom Q 055 „Kryštalinikum 
a mezozoikum juhovýchodnej časti Pezinských Karpát“, na juhovýchode s hydrogeologickým 
rajónom Q 052 „Kvartér JZ časti Podunajskej nížiny“. 

Z hľadiska zdrojov a zásob podzemných vôd má veľký význam územie Žitného ostrova, ktoré zahŕňa 
v zmysle hydrogeologickej rajonizácie celý hydrogeologický rajón Q 052 „Kvartér JZ časti 
Podunajskej nížiny“ a časť hydrogeologického rajónu Q 051 „Kvartér západného okraja Podunajskej 
roviny“. Komplex sa vyznačuje vysokým zvodnením a vysokou priepustnosťou sedimentov, ktorá sa 
pohybuje vo vyjadrení koeficientu filtrácie v rozsahu rádov 10-2–10-4 m/s. Priepustnosť komplexu sa 
mení vo vertikálnom a horizontálnom smere, v závislosti od granulometrie sedimentov (Mucha et. 
al., 1999). 

Primárne je chemizmus vrchného horizontu podzemných vôd ovplyvňovaný zrážkovými vodami 
a vodami infiltrujúcimi z Malého Dunaja, ktoré sú už sami o sebe sekundárne znečistené. 

Podzemné vody sú základného nevýrazného kalciovo-magnéziovo-hydrouhličitanového typu 
s mineralizáciou 400 až 800 mg/l. K zmenám primárneho chemizmu došlo pôsobením sekundárnych 
faktorov a to vplyvom bývalej skládky chemického odpadu z CHZJD, poľnohospodárskou činnosťou 
a fungujúcou mestskou skládkou odpadu zo spaľovne. 

Chemizmus podzemných vôd v oblasti Bratislavy je rôzny. V jednotlivých lokalitách je zvýšený 
obsah síranov (miestami až dominantný), chloridov a dusičnanov. V katiónovej časti bol zistený 
obsah okrem Ca a Mg aj Na. Hodnoty mineralizácií dosahujú stredné až vysoké hodnoty. 

Chemická skládka vo Vrakuni bola v prevádzke v rokoch 1966 až 1979. Uložilo sa tu celkom 95 000 
t odpadu priamo do mŕtveho ramena Malého Dunaja bez zabezpečenia podložia skládky. 
Nezabezpečením podložia skládky sa skládkový materiál dostáva priamo do podzemných vôd 
a ovplyvňuje tak chemické zloženie podzemnej vody nielen na skládke ale aj v značnej vzdialenosti 
od skládky (Kováčiková, et. al., 1988). 

Na území Bratislavy sa nachádza pomerne veľká sieť pozorovacích objektov SHMÚ. 
Z ukazovateľov kvality podzemnej vody sa pravidelne monitoruje obsah: NEL-UV, 1,1,dichlóretén, 
1,2-trichlóretén, 1,1,2,2-tetrachlóretén, NO3 Mn, CHSK-Mn, a SO4. 

Už v minulosti bol sledovaný chemizmus podzemných vôd (Kováčiková et. al., 1988) v okolí bývalej 
skládky vo Vrakuni. Pozorovania boli robené na zarážaných studniach súkromných záhrad, ktoré 
slúžili na polievanie. Studne boli 8 až 12 m hlboké, vzorkovaný bol vrchný horizont podzemných 
vôd. Čerpaná podzemná voda bola z väčšiny studní číra, bezfarebná so zápachom po cudzorodých 
látkach. Zápach bol najviac cítiť v bezprostrednej blízkosti skládky a v smere prúdenia podzemných 
vôd. Po odstátí vody sa na povrchu objavil jemný film. Mineralizácia bola u všetkých vzoriek vyššia. 
Najvyšší podiel na znečistení majú chloridové a síranové ióny, z katiónov sú to sodík a draslík. 
Podzemné vody v tejto oblasti sú sekundárne znečistené. Znečistenie sa prejavuje zvýšenými 
koncentráciami Na+, K+, Cl-, SO2- a vysokými hodnotami elektrickej vodivosti vody (Kováčiková et. 
al., 1988).     
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Obsah chloridov a síranov je jedným z ukazovateľov znečistenia podzemných vôd z chemického 
odpadu z bývalej skládky CHZJD. Zvýšené koncentrácie týchto ukazovateľov sa nachádzajú severne 
a východne od lokality skládky. Kontaminujúce látky vstupujú do územia zo severu a súvisia 
s čiastočným vymývaním znečistenej pásma horninového prostredia, ktorá sa nachádza pod odpadom 
a aj v minulosti do nej zasahovala podzemná voda. Za posledných 10 až 20 rokov došlo k posunu 
makroznečistenia južne, pričom sa vplyvom disperzných a difúznych procesov anomálie nielen 
plošne zväčšili, ale sa v nich mierne znížila koncentračná úroveň (Klaučo, 2000). 

V roku 2000 pozorovania (Vilinovič, 2000) dokumentovali existenciu znečistenia medzi skládkou 
odpadu a vodným zdrojom v Podunajských Biskupiciach. Toto znečistenie je tvorené alifatickými 
uhľovodíkmi. Najvýraznejšie sa toto znečistenie prejavuje nárastom koncetrácií tetrachlóreténu. 
Spomedzi ostatných sledovaných chlórovaných uhľovodíkov práve jeho obsah za posledné obdobie 
stúpol. Aj keď nemožno vylúčiť pôvod týchto látok v skládke odpadov, ich zdrojom môže byť rad 
prevádzok technologických zariadení, ktoré sú severne až severozápadne (Klaučo, 2000).       

Oblasť Žitného ostrova, ktorá svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú 
akumuláciu podzemných vôd, bola v roku 1978 vyhlásená za chránenú oblasť prirodzenej 
akumulácie vôd (chránenú vodohospodársku oblasť - CHVO) – Nariadenie vlády SSR č. 46/1978 Zb. 
o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove. Z pohľadu riešeného územia 
hranica ochranného pásma CHVO Žitný ostrov v susednom území je vymedzená pravým brehom 
Malého Dunaja a ľavým brehom toku Dunaja pod výtokom Malého Dunaja z Dunaja.  

Najstarším vodným zdrojom na území mesta Bratislava je vodný zdroj na ostrove Sihoť ležiacom 
v koryte Dunaja. Vplyvom VD Gabčíkovo sa jeho maximálna doporučená výdatnosť zvýšila na 
1 200 l/s. Ochranné pásmo vodného zdroja nezasahuje do riešeného územia. 

Na pravom brehu rieky Dunaj sa nachádza vodný zdroj Pečniansky les so súčasnou kapacitou 620 l/s 
a medzi obcami Rusovce a Čunovo vodný zdroj Rusovce – Ostrovné lúčky – Mokraď so súčasnou 
kapacitou 1 200 l/s(predpokladaná kapacita je 2 580 l/s).  

2.1.5 Hydrologické pomery 
Predmetné územie patrí do ľavo brežného povodia rieky Dunaja. Z hydrologického hľadiska je silne 
ovplyvňované najmä tokom Dunaja, ktorý sa v podstatnej miere podieľa na dopĺňaní  podzemných 
vôd  širšej oblasti.  Širšia oblasť je taktiež dotovaná vodou z priľahlých svahov Malých Karpát. Od 
konca leta podzemná voda klesá, nakoľko prevláda výpar nad zrážkami. Podľa režimu odtoku patria 
toky riešeného územia do vrchovinno-nížinnej oblasti s dažďovo-snehovým typom odtoku. Pre túto 
oblasť je charakteristická akumulácia vôd v mesiacoch december až január, vysoká vodnosť vo 
februári až apríli, podružné zvýšenie vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy je výrazné minimum. 
Vlastný tok rieky Dunaj je silno ovplyvnený vysokohorskou oblasťou, v riešenom území predstavuje 
recipient svojim charakterom odtoku typ režimu odtoku prechodne snehový, pre ktorý je 
charakteristická akumulácia vôd v mesiacoch október až marec (resp. až apríl), vysoká vodnosť v 
apríli až júli, najvyššie prietoky recipient dosahuje v máji až júni (VII > IV), najnižšie sa vyskytujú 
v januári až februári, podružné zvýšenie vodnosti toku koncom jesene a začiatkom zimy je 
nevýrazné. 

Z hľadiska ochrany povrchových vodných zdrojov je v širšom i riešenom území (podľa vyhlášky MP 
SR č. 525/2002 Z.z. z 12.8.2002) zastúpená kategória vodohospodársky významných vodných tokov. 
Ide o nasledujúce vodné toky: Dunaj, Morava, Vydrica, Malý Dunaj. 

Výskyt povodňových situácií korešponduje s výskytom vodnosti v roku a prevláda v mesiacoch máj 
– júl. Za dobu vyčísľovania prietokov v Bratislave najväčší kulminačný prietok dosiahla povodeň 
v roku 1899 (10 870 m3/s pri stave hladiny 970 cm). V roku 1954 kulminoval Dunaj pri prietoku 
10 400 m3/s a pri stave hladiny 984 cm. Tretím v poradí je kulminačný prietok v roku 1991, kedy 
dosiahol hodnotu 9 430 m3/s, no vplyvom prehlbovania koryta v Bratislave bol vodný stav až 9. 
v poradí. Až za týmito prietokmi nasleduje kulminácia vlny z roku 1965 s hodnotou 9 220 m3/s. 
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Povodeň z tohto roku vyznačujúca sa veľkou dĺžkou trvania a aj objemnosťou bola zatiaľ 
najničivejšia. Pravdepodobne najničivejšou povodňou bola povodeň v roku 1501, kedy hladina 
v Bratislave bola asi na stave 1 164 cm a kulminačný prietok odhadnutý na cca 14 000 m3/s. Mesto 
Bratislava má vybudovaný systém protipovodňových opatrení. 

Ďalšie informácie o hydrologických pomeroch záujmového územia sú uvedené v Záverečnej správe 
geologického prieskumu. 

2.1.6 Klimatické pomery 
V zmysle členenia SR na klimatické oblasti patrí riešené územie sídelného útvaru mesta Bratislava do 
oblasti teplej (počet letných dní v roku nad 50, maximálna teplota vzduchu 25 °C a vyššia), okrsku 
teplého, suchého, s miernou zimou s teplotou vzduchu v januári > –3 °C.  
Podľa dlhodobých pozorovaní SHMÚ je v posudzovanej oblasti najteplejším mesiacom júl a 
najchladnejším január. Priemerné ročné teploty vzduchu tu dosahujú okolo 10,3 °C. 

Podľa ostatných sledovaných rokov priemerný ročný úhrn zrážok na najbližšej meteorologickej 
stanici (Letisko M. R. Štefánika) dosahuje 536,74 mm. Najviac zrážok spadne v mesiaci august 
(86,93 mm, t.j. 14,2 % z ročného zrážkového úhrnu), najmenej v mesiaci apríl (38,03 mm, t.j. 6,2 % 
z ročného zrážkového úhrnu). V teplom polroku (IV. – IX.) spadne spolu 349 mm zrážok (57,15 % 
z ročného zrážkového úhrnu), v studenom polroku (X. – III.) spadne spolu 262,35 mm zrážok (42,85 
% z ročného zrážkového úhrnu). 

Ďalšie informácie o klimatických pomeroch záujmového územia sú uvedené v Záverečnej správe 
geologického prieskumu. 

2.1.7 Pedologické pomery 
Prevládajúcimi pôdnymi typmi na území hlavného mesta SR Bratislavy sú kambizeme, fluvizeme a 
čiastočne čiernozeme, čiernice a regozeme. Na záujmovom území a jeho širšom území sa z hľadiska 
pôdneho typu nachádzajú prevažne fluvizeme. 

Pôdy na dotknutej lokalite sa zaraďujú podľa Novákovej klasifikácie medzi pôdy hlinité tzn. pôdy s 
obsahom častíc < 0,01 mm 30 - 45 %. Tieto pôdy patria medzi pôdy stredne ťažké. 

Študované územie je možno charakterizovať ako rovinu bez prejavu plošnej erózie s kategóriou 
svahu 0 - 1o. 

Pôdy na dotknutej lokalite boli v ÚPN mesta Bratislava určené na nepoľnohospodárske  využitie a v 
súčasnosti sú nevyužívané. 

Ďalšie informácie o pedologických pomeroch záujmového územia sú uvedené v Záverečnej správe 
geologického prieskumu. 

2.1.8 Chránené územia 
a) Natura 2000 
Prieskumné územie do CHVÚ nezasahuje. Na územie okresu, na ktorom sa prieskum realizoval 
(Bratislava II), zasahuje CHVÚ SKCHVU007 Dunajské luhy. 

Prieskumné územie nezasahuje do žiadneho navrhovaného územia európskeho významu. Na územie 
okresu,  na ktorom sa prieskum realizoval (Bratislava II), zasahuje SKUEV0270 Hrušovská zdrž, 
SKUEV0295 Biskupické luhy. 

b) Národná sústava chránených území 
Najbližšia CHKO k študovanej lokalite je CHKO Dunajské luhy, vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 
81/1998 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy z 3. marca 1998. Územie CHKO Dunajské 
luhy sa nedotýka katastrálneho územia Vrakuňa.  
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c) Vodohospodársky chránené územia 
Prieskumná lokalita nezasahuje do žiadnej chránenej vodohospodárskej oblasti ani do vyhlásených 
ochranných pásiem vodárenských zdrojov. Chránená vodohospodárska oblasť (CHVO) Žitný ostrov 
sa nachádza cca 1,3 km južne od študovanej lokality. Tok Malého Dunaja prechádza juhovýchodne 
od dotknutého územia. Na predmetnom území nebolo vyhlásené pásmo hygienickej ochrany 
vodných zdrojov. 

2.1.9 Údaje o činnosti, ktorá viedla ku vzniku environmentálnej záťaže 
Časť koryta Mlynského ramena slúžila historicky na odvedenie odpadových vôd z chemickej výroby 
v niekdajšej Dynamitke už od roku 1873. Odpadové vody sa tu riedili a neskôr vtekali do Malého 
Dunaja. Táto časť pôvodného koryta Malého Dunaja sa ako krátke ľavostranné rameno dnešného 
koryta zachovalo až do súčasnosti. 

Pravdepodobne vzhľadom na zaťaženie územia odpadovými vodami ako aj jeho blízkosť k areálu 
CHZJD, n.p., Bratislava, bola časť 
koryta Mlynského ramena vybraná na 
vytvorenie skládky chemického 
odpadu. Skládka bola zriadená na 
základe rozhodnutia MsNV v 
Bratislave zo dňa 14.7.1966 pod č. 
Vod. 1059/405-66. Skladovanie 
odpadu sa začalo v roku 1966. Pre 
ukladanie odpadu nebolo potrebné       v 
súlade s vtedajšou legislatívou budovať 
nepriepustné tesniace prvky. Odpad bol 
navážaný vo vrstvách       do kaziet 
vytvorených v koryte Mlynského 
ramena. Koryto nebolo zavezené úplne,  
bol ponechaný priestor na prekrytie 
odpadu a zarovnanie         s okolitým 
terénom. Ukladanie odpadu sa ukončilo 
koncom roka 1979. Hrúbka 
navezených odpadov sa pohybovala 
približne od 1,5  
do 2,5 m. Obdobie prevádzkovania 
skládky teda trvalo približne 13 rokov.  
Pri priemernej hrúbke odpadu 2 m a  
ploche 4,65 ha tu bolo uložených cca 90 000 m3 odpadu.   

Po ukončení skládkovania sa v r. 1980 začala rekultivácia skládky a to v súlade s uznesením vlády 
SSR č.214/76 (neskôr 250/78). Podstata rekultivácie spočívala v prekrytí odpadu inertným 
materiálom. Išlo o zeminu z výkopových prác v Bratislave (Dom odborov) a v Budmericiach 
(budovanie novej skládky chemického odpadu). Celková hrúbka pokryvnej zeminy dosahuje až 2-3 
m. Na tieto zeminy bolo navezených približne 22 000 m3 ornice zo skrývok z výstavby vodného diela 
Gabčíkovo. Priestor areálu bývalej skládky (pozn. ide už nielen o pôvodné rameno zavezené 
odpadmi, ale aj jeho bližšie okolie) sa postupne začal využívať ako prevádzkové a technologické 
plochy, časť územia zostáva dodnes nevyužitá . 

Obr. 2   Situácia skládky (zdroj Kovács 2015) 
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2.2 Geologická preskúmanosť územia  

2.2.1 Súvisiace archívne geologické úlohy a iné práce 
Z fyzikálno-chemických rozborov vody z hydrogeologických pozorovacích vrtov v okolí 
záujmového územia (Hyroššová et. al., 1962) vyplýva, že zastúpenie väčšiny katiónov a aniónov 
vyhovovalo pre pitné účely. Nevyhovoval obsah mangánu, v niektorých prípadoch dusitanov 
a amoniaku. Z rozboru vody hydrogeologického vrtu, ktorý sa nachádza najbližšie k lokalite skládky 
bola zistená zvýšená koncentrácia chloridu vápenatého, čo indikuje intenzívnejší vplyv odpadových 
vôd z priemyselnej výroby závodu Slovnaft. Tento vplyv bol aj odrazom chemického zloženia 
daných vôd. Prieskum nebol zameraný na znečistenie horninového prostredia.  

V roku 1970 prebiehal hydrogeologický prieskum (Hyroššová, Jacko, 1970) na  13 pozorovacích 
sondách PV-1 až PV-13 a bol zameraný na fyzikálno-chemické vlastnosti vody, stanovenie fenolov 
a olejovitých látok, a taktiež bolo urobené mikrobiologické a biologické vyšetrenie. Zistené boli 
zvýšené hodnoty síranov, dusičnanov, mikrobiologických a biologických ukazovateľov  a to 
psychro- a mezofilných baktérií. Taktiež bol zistený vyšší výskyt uhľovodíkov v spodných vrstvách 
horizontu.  

V máji roku 1973 bol vykonaný ďalší hydrogeologický prieskum (Rajec, Sojková, 1973). Odvŕtaný 
bol jeden prieskumný hydrogeologický vrt do hĺbky 20 m. Úlohou prieskumu bolo overenie možnosti 
získania zdroja podzemnej vody, ktorý mal slúžiť ako zámesová voda pre potreby betonárky vo 
Vrakuni. Z rozborov podzemnej vody boli zistené vysoké koncentrácie síranov, chloridových 
a amónnych iónov a značné množstvá baktérií. 

V júni roku 1973 bol vo Vrakuni vykonaný geologický prieskum (Machmerová, 1973), cieľom 
ktorého bolo vybudovanie pozorovacích objektov a hydrogeologických vrtov (HG-1, HG-2) pre 
odber vzoriek vody na chemické analýzy. Z výsledkov bol posudzovaný vplyv odpadových látok na 
podzemné vody v okolí skládky kalov vo Vrakuni. Vŕtaná studňa HG-1 bola vyvŕtaná do hĺbky 30 m. 
Prieskumný hydrogeologický vrt HG-2 bol vyvŕtaný do hĺbky 16 m. 

V samotnom areáli skládky CHZJD bolo realizovaných niekoľko geologických úloh. 
Hydrogeologické vrty (VS-1, VS-2) boli vybudované pre hydrogeologický prieskum v Podunajských 
Biskupiciach – Dolné Hony v roku 1977. Tieto vrty boli prebudované na studne (Hruška, 1977). 
Hydrogeologický vrty majú hĺbku 16,0 až 17,0 m a boli na nich vykonané čerpacie skúšky. Pri 
prieskume bol robený skrátený chemický rozbor vody, ktorý preukázal agresívne vlastnosti 
a prítomnosť síranov. Prieskum nebol zameraný na znečistenie horninového prostredia ani 
podzemnej vody. 

Okrem týchto prác sa v minulosti dotýkal lokality skládky regionálny prieskum územia Žitného 
ostrova (Repka, Bačová, 1978) s následným trojročným hydrochemickým monitoringom (Klaučo, 
1983). V týchto prácach bola konštatovaná prítomnosť znečistenia typu Na-Cl-SO4 a bolo 
identifikované znečistenie, ku ktorému dochádza vylúhovaním chemického odpadu v areáli CHZJD 
(Klaučo et. al., 1982). 

V roku 1981 bolo vykonané vyhodnotenie čerpacej skúšky na studni (KS-1) na lokalite Bratislava – 
Ružinov (Valachovičová, Tadanaiová, 1981). Hĺbka studne bola 9,74 m. Práca nebola zameraná na 
znečistenie horninového prostredia. Z hygienického hľadiska vykazovala voda bakteriologickú 
závadnosť. Vo vode bol zistený zvýšený obsah chloridov (59,1 mg/l), dusičnanov (37,4 -40,6 mg/l), 
síranov (140 mg/l) a ropných látok(0,030 mg/l). 

Hydrogeologický prieskum pre druhý vodný zdroj mesta Bratislavy bol vykonaný v roku 1985 
(Porubský) za účelom čerpacích skúšok a odobratia skúšobných vzoriek vôd na fyzikálno-chemické 
a bakteriologické rozbory. Pri prieskume bolo odvŕtaných viacero sond na rôznych profiloch. 
Hydrogeologický vrt PM-10 bol vybudovaný do hĺbky 20 m a RV5 do hĺbky 21,8 m. Vo vode bol 
nájdený vysoký obsah chloridov a síranov.  
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V roku 1987 bol robený hydrogeologický prieskumný vrt HV-1 na lokalite Bratislava – Vrakuňa – 
Lesopark (Mikuláš, 1987). Prieskumný vrt bol  navŕtaný do hĺbky 10,5 m a bol zabudovaný ako 
definitívna studňa, ktorá mala slúžiť ako zdroj úžitkovej vody na polievanie zelene v priestore 
Lesoparku. Pri prieskume nebolo zisťované znečistenie horninového prostredia a bol robený len 
základný rozbor podzemnej vody. Podzemná voda vykazovala vysoký obsah rozpustných solí 
(vápenatých a horečnatých), a zvýšený obsah síranov (171 mg/l). 

V roku 1988 bol vykonaný inžinierskogeologický prieskum skládky odpadov CHZJD (Kováčiková 
et. al., 1988), kedy boli realizované dva hydrogeologické pozorovacie vrty (V-1 a V-2) do hĺbky 11 
m. Chemizmus bol sledovaný na studniach v okolí skládky. Podzemná voda bol číra, bezfarebná so 
zápachom po cudzorodých látkach a sekundárne znečistená. Prejavom znečistenia boli zvýšené 
koncentrácie chloridov, síranov, draslíka a sodíka. 

Okrem 2-ročného monitorovania podzemných vôd (Širáňová et. al., 1991) sa uskutočnila aj plošná 
analýza ich chemického zloženia. Výsledky preukázali prítomnosť znečistenia podzemných vôd v 
okolí skládky. Ako hlavné ukazovatele znečistenia boli určené vysoké obsahy síranov, chloridov a z 
organických látok najmä zvýšený obsah NEL. Kvalitatívne bol identifikovaný rad špecifických 
organických látok, relatívne najvyššie hodnoty dosahovali deriváty cyklohexánu a benztiazolu. 

Na posúdenie rozsahu znečistenia podzemných vôd boli uskutočnené taktiež dve geofyzikálne 
expertízne hodnotenia lokality (V. Gajdoš, 1992 a J. Tkáč, 1995). Obidve expertízy boli vykonané 
geoelektrickými metódami a zhodne konštatujú silné znečistenie v okolí skládky. V práci J. Tkáča, 
1995 sa uvádza intenzívne znečistenie podzemných vôd až do hĺbky cca 40 m. Uvádzané 
interpretácie o rozsahu znečistenia neboli ani v jednej práci verifikované odbermi vzoriek 
podzemných vôd, napriek pomerne komplikovanej interpretácii meraných údajov v prostredí s vyššie 
mineralizovanou podzemnou vodou a s blízkosťou ílového neogénneho podložia (ide o podobnosť 
hodnôt oboch prostredí). 

V roku 1994 boli vybudované tri monitorovacie vrty (RM-760 až RM-762) v priestore Ústrednej 
čistiarne odpadových vôd Bratislava - Vrakuňa (ÚČOV). Vrty boli situované tak, aby monitorovali 
podzemnú vodu nad skládkou a pod skládkou podľa smeru prúdenia podzemnej vody (Brutenič, 
1994). Z analýz vyplýva, že vyššie koncentrácie železa, mangánu, tália a amoniaku pod skládkou sa 
pohybujú na hranici medzných hodnôt. Prekročené však boli obsahy fenolov, hliníka, bóru, cínu 
a dusičnanov.  

V roku 1996 bolo v areáli ÚČOV vybudovaných ďalších 5 hydrogeologických pozorovacích vrtov 
P-1 až P-5, z ktorých boli vykonané odbery a analýza vzoriek podzemnej vody (Brutenič, Mikita, 
1996). V podzemnej vode odtekajúcej  z priestoru ÚČOV (vrty P-4 a P-5) boli zaznamenané vyššie 
hodnoty celkového chrómu, chrómu VI, cínu, dusičnanov, fosforečnanov a nižšie hodnoty pH, 
nasýtenosť, vodivosť, sírany, fenolový index a POX oproti vode pritekajúcej do areálu. 

Podrobnejší inžinierskogeologický prieskum bol uskutočnený v roku 2000 (Vlasko, 2000). 
Prieskumom bol na troch miestach (vrty D-1, D-2, D-3) overený výskyt chemického odpadu, ktorý je 
prakticky v kontakte s podzemnou vodou. Vrtnými prácami bola overená pásmo znečistenia 
podložných zemín v rozsahu od 0,5 do 2 m. Najhlbší prienik kontaminantov bol zistený vo vrte D-3, 
ktorý sa nachádza v južnej časti oblúka skládky. V rámci tohto prieskumu bol vykonaný skrátený 
chemický rozbor zo vzoriek uloženého dopadu (vrty D-1, D-2). Preukázané bolo síranové znečistenie 
a znečistenie nepolárnymi extrahovateľnými látkami, pesticídmi a z kovových prvkov bol zistený len 
obsah olova. 

Posledným inžiniersko-geologickým prieskumom lokality bol prieskum realizovaný v roku 2005 
(Vlasko, Vlasko 2005). Prieskumom bol na troch miestach vrtmi overený výskyt chemického 
odpadu, ktorý je prakticky už v kontakte s podzemnou vodou. Vrtnými prácami bola pod uloženým 
odpadom overená pásmo znečistenia podložných hornín v rozsahu 0,5 až 2 m. Najhlbší prienik 
kontaminantov bol zistený vo vrte D-3, ktorý sa nachádza v južnej časti oblúka skládky. Podzemné 
vody však v rámci tohto prieskumu neboli analyzované. Skrátený chemický rozbor bol uskutočnený 
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len zo vzoriek uloženého odpadu (vrty D-l a D-2), kde sa preukázalo síranové znečistenie a 
znečistenie nepolárnymi extrahovateľnými látkami. Z kovov boli zistené nadlimitné koncentrácie len 
u olova (tzv. nad limit C). 

Medzi II. vodným zdrojom v Podunajských Biskupiciach a lokalitou skládky pri Vrakuni prebiehalo 
a prebieha pozorovanie kvality podzemných vôd. Monitoring realizuje firma GEOTEST, s.r.o., 
Bratislava. Monitoring bol a je zameraný na sledovanie ropného znečistenia, ktoré sa sem dostalo 
v minulosti z priestoru Slovnaftu. V súčasnosti je už znečistenie ropnými produktmi eliminované, no 
monitoringom bolo zistené znečistenie najmä alifatickými chlórovanými uhľovodíkmi (POX), ktoré 
nesúvisia s historickým znečistením z areálu Slovnaftu. Ich pôvod je predpokladaný zo skládky 
chemického odpadu vo Vrakuni. 

2.2.2 Práce realizované v rámci geologického prieskumu 
V súlade so schváleným projektom geologickej úlohy (Urban a kol., 2014) boli v roku 2015 
realizované v záujmovom území tri etapy prieskumných prác: 

 Etapa č. 1: 
- realizácia 250 ks plytkých úzkoprofilových sond (priemer 50 mm, hĺbka 2 m) za 

účelom atmogeochemických meraní na približné vymapovanie rozsahu kontaminácie 
v pásme prevzdušnia a približnú lokalizáciu možných zdrojov kontaminácie.  

 Etapa č. 2: 
- geofyzikálne práce (dipólové elektromagnetické profilovanie a elektrická odporová 

tomografia), 
- realizácia  25 ks nevystrojených prieskumných vrtov (priemerná hĺbka 8 m) na 

hladinu podzemnej vody (ďalej len HPV) na odber vzoriek zemín a podzemných vôd 
(podľa potreby) v miestach signalizujúcich kontamináciu,  

- terénne merania počas realizácie prieskumných objektov, 
- odber 62 vzoriek zemín z pásma prevzdušnenia a pásma nasýtenia (bodový odber 

z úrovne organoleptickej identifikácie prítomnosti znečistenia),  
- odber 5 vzoriek podzemnej vody z nevystrojených prieskumných vrtov , 
- laboratórne práce.   

 Etapa č. 3:  
- realizácia 10 ks hydrogeologických vystrojených vrtov (priemerná hĺbka 16 m) do 

vymapovaných ohnísk znečistenia a na následné monitorovanie skúmanej lokality a 
jej okolia,  

- odber 27 vzoriek zemín z pásma prevzdušnenia a pásma nasýtenia a odber 2 vzoriek 
dnových sedimentov 

- odber vzoriek pôdneho vzduchu, 
- odber vzoriek podzemných vôd,  
- odber 67 vzoriek podzemných vôd z pôvodných monitorovacích vrtov, alebo 

z domových studní v blízkosti lokality (za účelom overenia rozsahu znečistenia, resp. 
pozaďových koncentrácií znečisťujúcich látok v okolí), 

- odber 1 vzorky povrchových vôd z recipientu (Malý Dunaj) 
- odber 5 vzoriek stavebných konštrukcií,  
- odber 25 vzoriek zemín a odpadov pre posúdenie pozaďových koncentrácií 

znečistenia, fyzikálnych vlastností zemín, mokrobiologického osídlenia, ekotoxicity 
a kvality výluhov, 

- geodetické zameranie prieskumných objektov,  
- laboratórne práce, 
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- režimové pozorovania. 

Najdôležitejšie výsledky realizovaných prác sú stručne zhrnuté v nasledujúcom texte. Podrobné 
informácie uvádza Záverečná správa geologického prieskumu. 

a) Geologické pomery 
Výsledky prieskumu korešpondujú s predpokladanými geologickými pomermi, overenými 
predošlými prieskumnými prácami na lokalite, resp. v jej blízkosti. Kvartérne súvrstvie siaha na 
danej lokalite približne do hĺbky 15 m a je tvorené hrubou vrstvou navážky, vrstvou ílovitého piesku 
a fluviálnymi štrkmi. Pod ním sa nachádzajú neogénne piesčité íly až íly. V severnej časti záujmovej 
lokality sa neogény íl objavuje už pri 14 m. Kvartérne vrstvy sú viditeľne znečistené so silným 
chemickým zápachom, obsahujú bežný skládkový ako aj chemický odpad. Všeobecný popis 
litologického profilu je nasledovný: 

 Vrchná vrstva geologického profilu je tvorená antropogénnou navážkou. Prvé 4 metre tvorí 
najmä pokryvná hlina s vegetáciou a rôznym stavebným (tehly, betón) a komunálnym 
odpadom (igelit, sklo a pod.). Okrem toho je s hlinou zmiešaný aj piesok, štrk a obliaky. 
V rozmedzí 4 až 5 m sa vo viacerých prípadoch vyskytovali syntetické vlákna, ktoré sú 
sprevádzané silným chemickým zápachom. Hrúbka navážky sa mení v hrúbkach 2 – 6 m, 
v priemere 4,5 m. 

 Do hĺbky 6 m sa vyskytujú medzi odpadom a navážkou polohy  sivých, sivohnedých až 
čiernych ílov, miestami sfarbených na modrozeleno. Pravdepodobne sa jedná o technologické 
vrstvy ílov navážané na odpad z dôvodu hutnenia odpadu a taktiež vypĺňania priestorov 
medzi odpadom tvoreným vláknami. 

 Do hĺbky 15 m dominujú fluviálne štrky. Nie sú vytriedené, obsahujú obliaky a rôzne prímesi 
piesku, jemnozrnnej frakcie. Majú sivú, hnedú, až čiernu farbu. V celom priestore telesa 
skládky a jej blízkom okolí je možné identifikovať vrstvu štrkov o mocnosti približne 2m, 
ktorá má výraznú čiernu farbu a vznikla pravdepodobne vylúhovaním znečisťujúcich látok do 
pôvodnej štrkovej výplne Mlynské ramena. Táto vrstva vykazuje zápach po chemických 
látkach. Následne sa čierne sfarbenie vytráca a vyskytujú sa ďalej už štrky bez sfarbenia. 

 Neogénne podložie tvorí piesčitý íl. Nad ním vystupujú  ílovité piesky, ktoré prechádzajú až 
do ílu. Ílovité piesky siahajú približne do hĺbky 17 m a obsahujú prímesi štrku a obliakov. 
Piesky sú sivé, hnedé, béžové až hrdzavé a obsahujú sivé vrstvičky ílu. Hlbšie ubúda piesok, 
íly sú sivé, hnedé, tuhé až pevné a rozpadavé. 

Geologické pomery sú graficky znázornené formou geologickej mapy, geologických profilov a 
geologických rezov v Záverečnej správe geologického prieskumu. 

b) Výsledky geofyzikálnych prác 
Prostredníctvom geofyzikálnych meraní - profilov bolo vymapované teleso skládky a odpadový 
kanál.  

Po identifikácii telesa skládky a určení jeho tvaru bola prostredníctvom  profilov vypočítaná kubatúra 
ukladaného odpadu v telese skládky a v odpadovom kanáli. Výpočtom bolo zistené, že objem 
samotného ukladaného odpadu je 120 950 m3 a objem pokryvnej navážky cca 156 430 m3. Uvedené 
objemy sa vzťahujú iba na samotné teleso skládky a odpadový kanál. Do celkového množstva 
kontaminovaných materiálov v záujmovom území však bude potrebné zahrnúť aj objem 
znečistených zemín nachádzajúcich sa v  okolí skládky (prieskum okolia skládky nebol predmetom  
realizovaného projektu).  

V telese skládky boli identifikované miesta s potenciálnym výskytom podzemných betónových 
a kovových konštrukcií, prípadne zakopaných sudov, ktoré však vzhľadom na vysokú mieru neistoty 
pri realizovanom rozlíšení merania možno považovať len za orientačné.  
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Kompletná správa z geofyzikálnych meraní tvorí prílohu č. 12 Záverečnej správy geologického 
prieskumu. 

c) Hydrogeologické pomery 
Neogénne súvrstvie, ktoré tvorí bezprostredné podložie kvartérnych štrkov, môžeme považovať za 
izolátor. Štrky v nadloží neogénu sú zvodnené a silne priepustné.  

Hladina podzemnej vody je voľná a je v hydraulickej spojitosti s okolitým prostredím naviazaným na 
režim rieky Dunaj a dotáciu podzemných vôd pritekajúcich z oblasti Malých Karpát. Vzhľadom na 
plochu skládky 46 500 m2 je potrebné rátať s dotáciou podzemných vôd infiltrujúcimi zrážkami cez 
teleso skládky.  

Vzhľadom na veľkú kolmatáciu dna Malého Dunaja a umelo regulovaný prietok nepredpokladáme 
významnejšiu vzájomnú komunikáciu medzi podzemných vodami prúdiacimi smerom k Malému 
Dunaju. Taktiež nepredpokladáme, že by dochádzalo k výraznejším prestupom vody z koryta 
Malého Dunaja do okolia.  

Hladina podzemnej vody sa počas prieskumných prác nachádzala v priemernej hĺbke 6 m p.t. Smer 
prúdenia podzemnej vody je juhovýchodný až východný. 

Hydraulické parametre zvodneného prostredia v záujmovom území: 
 koeficient prietočnosti T = 1,54E-02 až 8,74E-02 m2.s-1 V zmysle klasifikácie Beara (1988) je 

to veľmi vysoká prietočnosť (transmisivita). 
 koeficient filtrácie k = 1,31E-03m.s-1 až 4,16E-02 m.s-1. V zmysle klasifikácie Jetela (1982) 

sa jedná o silnú až veľmi silnú priepustnosť.  
Kompletné výsledky spolu so správou z vyhodnotenia hydrodynamických skúšok tvoria prílohu č. 
11. Záverečnej správy geologického prieskumu. 

d)  Mikrobiologické oživenie horninového prostredia 
Na základe vysokých koncentrácií baktérií oxidujúcich ropné látky (predovšetkým v zemine, ale aj 
v podzemnej vode) je možné konštatovať, že na lokalite sú vhodné podmienky pre priebeh 
mikrobiálneho rozkladu ropných látok a ich biodegradácia v súčasnosti pravdepodobne prebieha. 
Vplyvom metabolického rozkladu ropných látok tu tiež zrejme dochádza k nárastu bakteriálnej 
biomasy odumretých mikroorganizmov a ich ďalšiemu metabolickému rozkladu, čo má za následok 
zvyšovanie množstva organických látok (lipidov, proteínov, aminokyselín, atď.) v zemine aj 
v podzemnej vode. Tieto rozkladné produkty sa stávajú zdrojom energie a uhlíkového substrátu pre 
ďalšie skupiny mikroorganizmov, vrátane koliformných baktérií. Túto skutočnosť potvrdzujú vyššie 
koncentrácie koliformných baktérií nájdené v podzemnej vode, ale aj v zemine. Predpoklad dobrých 
podmienok pre biologické oživenie horninového prostredia potvrdzujú tiež vhodné hodnoty 
fyzikálnych parametrov, ako je hodnota pH podzemnej vody, nachádzajúca sa v rozmedzí hodnôt 6,7 
– 7,2, čo znamená ideálnu oblasť tesne okolo neutrálnej hodnoty. Taktiež vodivosť podzemnej vody 
dosahujúca 280 mS/m poukazuje na dostatočnú koncentráciu minerálnych solí, ktoré sú pre 
metabolizmus bakteriálnych kmeňov nevyhnutné. 

2.3 Informácie o znečistení záujmového územia 
Hlavným cieľom realizovaných prieskumných prác bolo overenie charakteru, úrovne a  rozsahu 
znečistenia (plošného aj hĺbkového) v záujmovom území.  

Lokalizácia jednotlivých prieskumných objektov je znázornená na obrázku 1. 

2.3.1 Znečistenie v pôdnom vzduchu 
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Všeobecne môžeme rozloženie kontaminácie pôdneho vzduchu označiť za značne nerovnomerné, čo 
odpovedá podmienkam skládky. Zvýšené koncentrácie vybraných parametrov kontaminácie 
pôdneho vzduchu sa sústreďujú primárne do niekoľkých vybraných miest skládky v severnej, 
strednej aj južnej časti skládky.  

Parameter PID, ktorý charakterizuje výskyt znečistenia (najmä VOC zlúčenín, ostatných toxických 
plynov vrátane ClU) sa vo väčšine prípadov pohyboval v hodnotách do niekoľkých desiatok ppm,  
maximálna nameraná hodnota bola 395,1 ppm (vrt PVSV-3). 

Parameter TP charakterizujúci uhľovodíkové zlúčeniny prítomné v znečistení recentného pôvodu sa 
vyskytoval v menších častiach územia, no v pomerne vysokých koncentráciách s maximálnou 
hodnotou 608 011 ppm (sonda AT-78). Namerané hodnoty korešpondujú s litologickými profilmi - 
vysoké hodnoty TP boli zistené v miestach s výskytom fáze ropných uhľovodíkov. 

Výskyt parametra CH4 (ppm) charakterizujúceho uhľovodíkové zlúčeniny prítomné v znečistení, kde 
prebieha biodegradačný proces, bol zaznamenaný na veľkej časti územia. Najvyššie koncentrácie 
boli namerané v severnej časti skládky s maximálnou hodnotou 446 630 ppm (vrt PVSV-23). 
Podobne ako pri parametre TP aj CH4 sa vyskytol na miestach, na ktorých sa aj analytickým 
stanovením preukázalo znečistenie. 

Koncentrácie CO2 a O2 charakterizujú prebiehajúci biodegradačný proces, resp. aktivity 
mikroorganizmov na skúmanej lokalite. Plošné rozšírenie najvyšších hodnôt CO2 sa podobá 
ostatným parametrom, zatiaľ čo O2 v týchto miestach dosahuje minimá. Maximálna nameraná 
hodnota CO2 bola 483 008 ppm (vrt PVSV-6), najnižšia hodnota O2 bola 0,61 % (vrt PVSV-25). 
Nízke hodnoty O2a zároveň vysoké hodnoty CO2 korešpondujú s oblasťami, kde bolo potvrdené 
znečistenie aj analytickými metódami.   

Mapy koncentrácie vybraných parametrov v pôdnom vzduchu tvoria prílohu č. 8 Záverečnej správy 
geologického prieskumu. 

2.3.2 Znečistenie zemín 
Z vrtov v priestore skládky boli odobraté vzorky zemín za účelom overenia kontaminácie 
horninového prostredia, a to v troch hĺbkových úrovniach: 

 úroveň 0 až 3 m - jedná sa o kryciu vrstvu, ktorá bola navezená na odpady uložené v priestore 
skládky. Pôvodný predpoklad, že táto vrstva bude tvorená inertnou zeminou, prípadne inými 
nekontaminovanými zásypovými materiálmi, sa nepotvrdil. Výsledky chemických analýz 
ukázali, že významná časť krycej vrstvy je kontaminovaná v podobnom rozsahu, ako hlbšie 
uložené materiály.  

 úroveň 3 až 5 m - jedná sa o vrstvu, ktorú prevažne predstavujú odpady deponované 
v priestore skládky. Počas realizácie prieskumných prác sa hladina podzemnej vody  
nachádzala v hĺbke asi 6 m p.t., takže sa jednalo o zónu prevzdušnenia.  

 úroveň 5 až 8 m - jedná sa o vrstvu horninového prostredia nachádzajúcu sa bezprostredne 
pod vrstvou deponovaných odpadov, prevažne v pásme nasýtenia.  

Analyticky zistené koncentrácie kontaminantov boli porovnané s indikačnými a intervenčnými 
kritériami podľa smernice MŽP SR č. 1/2015-7. Aplikované boli kritériá pre priemyselné pásma, 
nakoľko nejde o obytnú zónu. Pri základnom hodnotení výsledných analýz bol pre zjednodušenie 
využitý princíp opatrnosti, t. j. boli uvedené koncentrácie z hĺbkovej úrovne, kde boli namerané 
najvyššie hodnoty.  

Prieskumom bolo overené znečistenie zemín v záujmovom území nasledujúcimi látkami: 
 chlórované pesticídy - (hexachlórbenzén, izoméry hexachlórcyklohexánu) 
 chlórované benzény (chlórbenzén, 1,4-dichlórbenzén, 1,2-dichlórbenzén, 

1,2,4-trichlórbenzén,)    
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 aromatické uhľovodíky (benzén, etylbenzén, xylény, toluén),  
 polychlórované bifenyly, 
 herbicídy (chloridazon, atrazín, MCPA, simazín, prometrín) ,  
 ropné látky (analyzované ako NEL a C10-C40), 
 ťažké kovy (As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn), 
 fenoly, 
 polyaromatické uhľovodíky,  
 krezoly. 

Súhrnne sú informácie o znečistení zemín uvedené v Tabuľke 1. 

kontaminant hodnota intervenčného 
kritéria IT (mg/kg) 

počet vzoriek 
prevyšujúcich hodnotu 

IT 

maximálna zistená 
koncentrácia -násobok 

hodnoty IT 

fenolový index 120 1 1,3 

benzén 5 1 1,1 

etylbenzén 75 3 2,3 

xylény 75 3 6,2 

toluén 150 3 35,9 

1,2,4-trichlórbenzén 10 0 0,7 

chlórbenzén 10 4 86,0 

1,2-dichlórbenzén 10 0 0,5 

1,4-dichlórbenzén 10 1 1,1 

hexachlórcyklohexán - alfa 10 10 36,4 

hexachlórcyklohexán - beta 10 11 31,1 

hexachlórcyklohexán - gama 10 8 28,5 

hexachlórcyklohexán - delta 10 5 9,6 

hexachlórcyklohexán - epsilon 10 3 4,9 

hexachlórbenzén 10 4 6,2 

polychlórované bifenyly 30 4 12,4 

chloridazon 12 3 18,6 

atrazín 12 3 8,1 

MCPA 12 3 4,2 

simazín 12 2 2,1 

prometrín 12 1 1,1 

ropné látky (C10-C40) 500 22 35,2 

arzén 140 14 183,6 

kadmium 30 0 0,4 

meď 1 500 0 0,5 
olovo 800 2 1,7 

ortuť 20 3 7,5 

zinok 5 000 0 0,8 

Tabuľka 1 Informácie o znečistení zemín 

Na nižšie uvedených obrázkoch je znázornené prieskumom zistené znečistenie horninového 
prostredia v záujmovom území vybranými kontaminantmi (podrobné mapy znečistenia sú uvedené 
v prílohe č. 6 Záverečnej správy geologického prieskumu):   
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        Obr. 3   BTEX    0-3 m    Obr. 4   BTEX   3-5 m 

     Obr. 8   HCH-alfa   0-3 m    Obr. 9   HCH-alfa   3-5 m    Obr. 10   HCH-alfa   5-8 m  

       Obr. 5   Chlórbenzén   0-3 m  Obr. 6   Chlórbenzén   3-5 m  Obr. 7   PCB  0-3 m 
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     Obr. 11   HCH-gama   0-3 m    Obr. 12   HCH-gama   3-5 m    Obr. 13   HCH-gama   5-8 m  

     Obr. 17   C10-C40    0-3 m    Obr. 18   C10-C40   3-5 m    Obr. 19   C10-C40   5-8 m  

     Obr. 14   EOX    0-3 m    Obr. 15   EOX   3-5 m    Obr. 16   EOX   5-8 m  
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2.3.3 Znečistenie podzemnej vody 
Výsledky analýz podzemnej vody v záujmovom území potvrdili rozsiahle znečistenie organického aj 
anorganického pôvodu. Koncentrácie boli porovnané s indikačnými a intervenčnými kritériami 
podľa smernice MŽP SR č. 1/2015-7. V niektorých prípadoch bolo zistené prekročenie 
intervenčných kritérií tisíc až desaťtisíc krát. Plošne je znečistenie tiež značne rozšírené, nakoľko boli 
pozorované prekročenia limitov aj vo veľkej vzdialenosti od lokality. Niektoré vzorky, najmä 
v strednej časti skládky, boli výrazne sfarbené do oranžova alebo do čierna a obsahovali zákal. 
Súhrnne sú informácie o znečistení podzemnej vody uvedené v Tabuľke 2. 

Prieskumom bolo overené znečistenie podzemnej vody v záujmovom území nasledujúcimi látkami: 
 chlórované pesticídy - (hexachlórbenzén, izoméry hexachlórcyklohexánu) 
 chlórované benzény (chlórbenzén, 1,2-dichlórbenzén, 1,3-dichlórbenzén, 1,4-dichlórbenzén, 

1,2,4-trichlórbenzén), 
 chlórované alifatické uhľovodíky  (trichlóretylén, tertrachlóretylén),   
 aromatické uhľovodíky (benzén, etylbenzén, xylény, toluén),  
 polychlórované bifenyly, 

     Obr. 23   Arzén  0-3 m    Obr. 24   Arzén 3-5 m    Obr. 25   Arzén 5-8 m  

     Obr. 20   NEL   0-3 m    Obr. 21   NEL   3-5 m    Obr. 22   NEL   5-8 m  

     Obr. 23   Arzén  0-3 m    Obr. 24   Arzén 3-5 m    Obr. 25   Arzén 5-8 m  
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 herbicídy (ametrín, atrazín, atrazín-2-hydroxy, chloridazon, chloridazon-desfenyl, prometrín, 
propazín, simazín a ďalšie) ,  

 ropné látky (analyzované ako NEL a C10-C40), 
 arzén, 
 fenoly, 
 polyaromatické uhľovodíky , 
 amónne ióny, 
 sulfidy, 
 chloridy. 

kontaminant hodnota intervenčného 
kritéria IT (µg/l) 

počet vzoriek prevyšujúcich 
hodnotu IT 

maximálna zistená koncentrácia 
-násobok hodnoty IT 

fenolový index 60 14 190 

benzén 30 8 81 

etylbenzén 300 6 9 

xylény 500 6 16 

toluén 700 7 11 

1,2,4-trichlórbenzén 10 3 3 

1,2-dichlórbenzén 3,0 4 8 

1,3-dichlórbenzén 3,0 3 2 

1,4-dichlórbenzén 3,0 5 24 

chlórbenzén 30 12 230 

trichlóretylén 50 1 3 

tertrachlóretylén 20 20 5 

hexachlórcyklohexán - alfa 0,2 16 1 750 

hexachlórcyklohexán - beta 0,2 14 260 

hexachlórcyklohexán - gama 0,2 12 423 

hexachlórcyklohexán - delta 0,2 20 249 

hexachlórcyklohexán - epsilon 0,2 15 78 

hexachlórbenzén 0,1 2 14 

polychlórované bifenyly 1,0 2 2 

atrazín 50 9 362 

atrazín-2-hydroxy 50 13 27 

ametrín 0,5 18 970 

chloridazon  0,5 34 28 600 

chloridazon-desfenyl 0,5 34 122 

prometrín 0,5 27 12 380 

propazín 0,5 17 3 080 

simazín 50 7 27 

ropné látky (C10-C40) 500 4 2 

ropné látky (NEL) 1 000 8 13 

arzén 100 12 13 

amónne ióny 2 400 11 25 

sulfidy 300 11 11 

chloridy 250 000 2 2 

Tabuľka 2 Informácie o znečistení podzemnej vody 
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Na nižšie uvedených obrázkoch je znázornené prieskumom zistené znečistenie podzemnej vody v 
záujmovom území vybranými kontaminantmi (podrobné mapy znečistenia sú uvedené v prílohe č. 
7 Záverečnej správy geologického prieskumu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obr. 29   HCH-alfa           Obr. 30   HCH-beta 

       Obr. 26   Benzén     Obr. 27   Toluén  Obr. 28   Arzén 

     Obr. 31   HCH-gama         Obr. 32   Chlórbenzén   
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     Obr. 38   Herbicídy    Obr. 39   Chloridazon  

     Obr. 33   Tetrachlóretylén        Obr. 34   EOX 

     Obr. 35   C10-C40       Obr. 36   NEL    Obr. 37   TOC  
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     Obr. 40   Propazín    Obr. 41   Prometrín  

     Obr. 42   Fenoly    Obr. 43   Amónne ióny    Obr. 44   Sulfidy 

     Obr. 45   Herbicídy - okolie    Obr. 46   Tetrachlóretylén - okolie  
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2.3.4 Znečistenie povrchovej vody a dnových sedimentov 
Bola analyzovaná jedna vzorka povrchovej vody a dve 2 vzorky riečnych sedimentov zo slepého 
ramena Malého Dunaja.  

Výsledky analýz povrchových vôd potvrdili výskyt ETBE v množstve 0,39 µg/l a herbicídu fluazifop 
v množstve 0,062 µg/l. Tieto množstvá sú zanedbateľné a nepredstavujú pre povrchové vody 
nebezpečenstvo. Takisto z dôvodu neistoty určenia pôvodu týchto kontaminantov nie je možné ich 
prítomnosť priradiť k znečisteniu pochádzajúcemu zo skládky CHZJD. 

Vo vzorkách sedimentov nebol zaznamenaný výskyt žiadneho z možných kontaminantov a všetky 
koncentrácie boli pod detekčným limitom. 

2.3.5 Znečistenie stavebných odpadov 
Zo skládky bolo odobraných 5 vzoriek stavebných odpadov, ktoré boli podrobené laboratórnym 
analýzam a hodnotené podľa vyhlášky 310/2013 Z. z.. Vzorky boli odobrané na rôznych miestach 
skládky, aby bola zabezpečená reprezentatívnosť odberov.  

Dve vzorky vyhoveli kritériám pre uloženie na skládke kategórie SKIO (skládka na inertný odpad), 
dve vzorky vyhoveli kritériám pre uloženie na skládke kategórie SKNNO (skládka na odpad, ktorý 
nie je nebezpečný) a jedna vzorka vyhovela kritériám pre uloženie na skládke kategórie SKNO 
(skládka na nebezpečný odpad). 

2.3.6 Ekotoxicita a pozaďové hodnoty znečistenia 
Takmer všetky analyzované vzorky preukázali vysokú ekotoxicitu pre testované organizmy. 

Vzorky zemín na pozaďové hodnoty TOC boli odobrané cca 200, resp. 400 m od skládky. Obe 
analýzy preukázali veľmi nízke hodnoty TOC (<0,49 a <0,57 % suš.). 

2.3.7 Bilancia znečistenia horninového prostredia 
Samotné teleso skládky má polmesiacovitý tvar, ktorý korešponduje s ohraničením celého 
záujmového územia. Teleso skládky je tvorené viacerými kazetami do ktorých bol postupne 
navážaný veľmi heterogénny odpad. Heterogenita materiálu sa prejavila aj pri analytických 
stanoveniach, kedy vychádzali skôr bodové ako kontinuálne zdroje znečistenia zemín. Vzhľadom na 
heterogenitu prostredia bolo problematické zostavovať mapy znečisteného územia. Aj z dôvodu 
veľkej heterogenity priestoru a skutočnosti, že takmer v každej časti skládky, kde boli realizované 

     Obr. 47   Chloridazon - okolie    Obr. 48   Prometrín- okolie  
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vrtné práce, došlo k prekročeniu či už ID alebo IT kritérií pre rôzne kontaminanty, bola celá skládka 
označená ako zdroj znečistenia.  

Z priestorového pohľadu je možné na skládke vyčleniť tzv. „hot spoty - ohniská“ kde boli zistené 
najvyššie koncentrácie znečisťujúcich látok, presahujúce hodnotu IT kritéria v niekoľkých rádoch. 
Ide o miesta v okolí vrtov: 

 HGSV-10, PVSV-23 

 PVSV-22, PVSV-17, PVSV-14 a HGSV-6 

 PVSV-7, PVSV-8, PVSV-10, PVSV-12 a HGSV-5 

 HGSV-2, PVSV-4, PVSV-2. 

Samotná plocha telesa skládky, ktorá bola stanovená ako priemet jednotlivých kaziet do roviny je 
45 507,85 m2. Plocha zaberajúca odpadový kanál tvorí 11 166,5 m2.  

Z pohľadu vertikálneho znečistenia bola úloha riešená v troch úrovniach. Pripovrchové pásmo 
prevzdušnenia tvorí vrstva navážky od 0 – 3 m p.t., následne pod ňou je prechodná pásmo v hĺbke 3 – 
5 m p.t. a spodné pásmopásmo nasýtenia v hĺbke 5 – 8 m p.t. Znečistenie bolo overené vo všetkých 
troch úrovniach.  

Pripovrchová vrstva 0 – 3 m p.t. mala byť podľa 
dostupných archívnych záznamov tvorená 
inertným materiálom. Prieskumom však bola 
zistená kontaminácia aj tejto vrstvy, a to najmä: 
arzénom, xylénmi, ropnými látkami, 
chlórbenzénom, chlórovanými pesticídmi a PCB. 
Na základe výsledkov prieskumu je možné v tejto 
vrstve vymedziť nasledujúce nadlimitne 
kontaminované oblasti: 
A.  priestor v strednej časti záujmového územia - 

približne medzi vrtmi PVSV-14 a PVSV-6 
(červená farba) - jedná sa o komplexnú 
kontamináciu arzénom, xylénmi, 
chlórovanými pesticídmi, chlórbenzénom, 
herbicídmi, PCB a ropnými látkami, 

B.  priestor v severnej časti záujmového územia - 
v okolí vrtu PVSV-25 (modrá farba) - jedná sa 
o kontamináciu chlórovanými pesticídmi, 

C.  priestor v južnej časti záujmového územia - 
približne medzi vrtmi PVSV-2 a PVSV-3 
(zelená farba) - jedná sa o kombinovanú 
kontamináciu arzénom, xylénmi, 
chlórbenzénom, PCB a ropnými látkami 

D. okolie vrtu PSV-17 (žltá farba) - kontaminácia 
xylénmi a ropnými látkami, 

Prechodná vrstva 3 – 5 m p.t. spadajúca ešte do 
pásmapásma prevzdušnenia je už tvorená 
kombináciou pokryvnej navážky a samotného 
chemického odpadu. Chemický odpad je rôznej 
konzistencie a obsahuje rôzne farebné 
(pravdepodobne polypropylénové) vlákna 
v rôznom stupni rozkladu, pastovité materiály 

Obr. 49  Kontaminované oblasti vo vrstve 0-3 m 

Obr. 50  Kontaminované oblasti vo vrstve 3-5 m 

Obr. 49 Kontaminované oblasti vo vrstve 0 – 3 m 
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rôznej farby pripomínajúce náterové farby, žltý pastovitý materiál premiešaný s ílom a štrkom, 
igelitové útržky atď. Miestami boli nájdené aj granuláty bielej až priehľadnej farby o ktorých 
predpokladáme, že sa jedná o odpady z výroby pesticídov a herbicídov. Celá vrstva vykazuje výrazne 
ostrý chemický zápach. Dominantné zastúpenie majú (podobne ako v pripovrchovej vrstve) najmä 
xylény, ropné látky, chlórbenzén, chlórované pesticídy a arzén. Na základe výsledkov prieskumu je 
možné v tejto vrstve vymedziť nasledujúce nadlimitne kontaminované oblasti: 

A.  priestor v strednej časti záujmového územia - približne medzi vrtmi PVSV-22 a PVSV-6 
(červená farba) - jedná sa o komplexnú kontamináciu arzénom, xylénmi, chlórovanými 
pesticídmi, chlórbenzénom, herbicídmi a ropnými látkami, 

B.  priestor v severnej časti záujmového územia - približne medzi vrtmi PVSV-19 a PVSV-25 
(modrá farba) - jedná sa o kombinovanú kontamináciu chlórovanými pesticídmi a ropnými 
látkami , 

C.  priestor v južnej časti záujmového územia - približne medzi vrtmi PVSV-2 a PVSV-4 (zelená 
farba) - jedná sa o kombinovanú kontamináciu arzénom, xylénmi, chlórbenzénom, herbicídmi a 
ropnými látkami. 

Podložnú vrstvu 5 – 8 m p.t. charakterizujú 
podložné štrkové materiály premiešané s odpadmi 
nachádzajúcimi sa na dne skládky. Vzhľadom 
k tomu, že hladina podzemnej vody je 
v záujmovom území asi 6 m p.t., jedná sa čiastočne 
o pásmo prevzdušnenia, prevažne však o pásmo 
nasýtenia. Takmer v celom priestore skládky bol 
v tejto úrovni overený výskyt približne 2 m mocnej 
podložnej vrstvy kontaminovaných štrkov čiernej 
farby. K jej  kontaminácii došlo pravdepodobne 
vymývaním kontaminantov z vrstvy odpadu. 
Dominantné zastúpenie má arzén, ropné látky, 
chlórbenzén a chlórované pesticídy. Koncentrácie 
kontaminantov sú však v porovnaní s prechodnou 
vrstvou (úroveň 3 – 5 m p.t.) výrazne nižšie. To je 
zrejme zapríčinené vymývaním kontaminantov do 
podzemnej vody. Tento predpoklad potvrdzuje aj 
skutočnosť, že od úrovne cca 8 m p.t sú už 
podložné štrky vizuálne neznečistené. Na 
niektorých miestach sa pod vrstvou čierneho štrku 
nachádzajú oranžovo sfarbené štrky a až pod nimi 
potom vrstva vizuálne neznečistených štrkov. Na 
základe výsledkov prieskumu je možné v tejto vrstve vymedziť nasledujúce nadlimitne 
kontaminované oblasti: 

A.  priestor v strednej a severnej časti záujmového územia - približne medzi vrtmi PVSV-25 
a HGSV-6 (modrá farba) - jedná sa o komplexnú kontamináciu arzénom, chlórovanými 
pesticídmi, herbicídmi a ropnými látkami 

B.  priestor v južnej časti záujmového územia - v oblasti vrtu PVSV-3 (zelená farba) - jedná sa 
o kontamináciu arzénom 

 

Odhadované objemy kontaminovaných materiálov v jednotlivých vrstvách sú uvedené v Tabuľke 3. 

 

  Obr. 51  Kontaminované oblasti vo vrstve 5-8 m 
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 charakter znečistenia objem kontaminovaných materiálov (m3) 

vrstva  0 - 3 m vrstva  3 - 5 m vrstva  5 - 8 m celkom 

komplexná kontaminácia 
(anorganické aj organické látky) 

116 000 84 000 15 000 215 000 

súčasne chlórované aj nechlórované  
organické látky  

0 20 000 0 20 000 

len nechlórované organické látky (nie 
iné kontaminanty)  

27 000 0 0 27 000 

len chlórované pesticídy (nie iné 
kontaminanty) 

14 000 0 0 14 000 

len arzén (nie iné kontaminanty) 0 0 2 000 2 000 

celkom 157 000 104 000 17 000 278 000 

 
Tabuľka 3 Odhadované objemy kontaminovaných materiálov v jednotlivých vrstvách 

Poznámky: 

Uvedené predpokladané objemy kontaminovaných zemín je potrebné považovať za orientačný odhad 
zistený prieskumnými prácami. Za účelom spresnenia týchto objemov pre účely technickej 
realizovateľnosti samotných sanačných prác (kombinácia aktívnej sanácie s tesniacou stenou, 
prípadne len vybudovanie tesniacej steny) bude potrebné realizovať doplnkový geologický prieskum 
životného prostredia v oblasti skládky a jej okolí.  

Komplexná kontaminácia zahŕňa nechlórované i chlórované organické látky, anorganické 
znečistenie (arzén), (BTEX, chlórované pesticídy, chlórbenzén, herbicídy, PCB, ropné látky). 

2.3.8 Mobilita a spôsob šírenia kontaminantov 
Pre posúdenie mobility kontaminantov z pásma prevzdušnenia do pásma nasýtenia boli na 
odobraných vzorkách zemín realizované výluhové testy. Pomer zeminy a  vody bol 1:10. Testy boli 
špecificky zamerané na hodnotenie mobility pesticídov. Z realizovaných skúšok vyplýva, že mobilita 
kontaminantov je vysoká. Bolo overené intenzívne uvoľňovanie pesticídov z horninového prostredia 
do podzemných vôd. Potvrdil sa predpoklad, že znečistenie podzemnej vody v záujmovom území je 
zapríčinené zvýšením hladiny podzemnej vody, do ktorej sa kontaminanty v značnej miere 
vylúhovali, čo umožnilo ich ďalšie šírenie. 

a) Šírenie znečistenia z pásma prevzdušnenia do podzemnej vody 
K šíreniu znečistenia v pásme prevzdušnenia dochádza dvoma cestami. Prvou z nich je infiltrácia 
zrážkových vôd do telesa skládky. Voda preniká do horninového prostredia najprv cez prvú vrstvu 
pokryvnej navážky (úroveň 0-3 m p.t.), kde sa dostáva do styku so znečisťujúcimi látkami. Následne 
infiltruje do vrstvy uloženého chemického odpadu (úroveň 3- 5 m p.t.). Tu sa obohacuje o ďalšie 
kontaminanty a transportuje ich vertikálne do zvodnenej vrstvy horninového prostredia v pásme 
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nasýtenia (úroveň 5 – 8 m p.t.).  Takýmto spôsobom dochádza k vymývaniu znečistenia z celého 
objemu kontaminovaných vrstiev pásma prevzdušnenia do podzemnej vody.  

Druhá cesta šírenia kontaminácie z pásma prevzdušnenia je spojená so sezónnymi zmenami v režime 
hladín podzemnej vody. Dno skládky nebolo odizolované od okolitého prostredia a teda dochádza 
k priamemu kontaktu odpadu s podzemnou vodou. Pri vyšších úrovniach hladín dochádza 
k zaplaveniu spodnej časti vrstvy uloženého odpadu a vylúhovaniu kontaminantov. Pri poklese 
hladín potom vylúhované znečistenie „steká“ do  podzemnej vody. V dôsledku neustáleho 
opakovania tohto procesu dochádza k transportu výrazného množstva kontaminantov z kontaktnej 
vrstvy pásma prevzdušnenia (t.j. vrstvy odpadov a podložných hornín, ktorá sa dostáva do 
periodického kontaktu s podzemnou vodou) do podzemnej vody.    Dôkazom tohto procesu je vrstva 
čierno zafarbených podložných štrkov o približnej mocnosti 2 m. Táto vrstva bola identifikovaná 
takmer vo všetkých vrtoch na skládke a jej blízkom okolí na miestach, kde dochádza k procesu 
lúhovania. 

b) Šírenie znečistenia podzemnou vodou 
Znečistenie šíriace sa podzemnou vodou závisí od vlastností znečisťujúcich látok, ich rozpustnosti vo 
vode, dĺžky kontaktu kontaminantu s podzemnou vodou, pôvodnou koncentráciou znečisťujúcej 
látky a možnosti transportu predispozičnými cestami. 

Z pohľadu šírenia sa znečistenia do širšieho okolia skládky bolo územie nachádzajúce sa pod 
skládkou v smere prúdenia podzemných vôd rozčlenené do dvoch častí.  

Prvá časť je tvorená územím ohraničeným zo severovýchodu až východu železničnou traťou nad 
Hradskou cestou, z juhu a juhozápadu to je Vrakunský lesopark a z juhu a juhovýchodu tvorí hranicu 
Malý Dunaj. Celé toto územie má približne polkruhovitý tvar. V tejto časti územia boli odoberané 
vzorky podzemných vôd z domových studní označených ako VOS. Celé toto územie je tvorené 
jednak veľkou záhradkárskou osadou začínajúcou hneď v susedstve skládky a pokračujúcou 
približne stredom územia pozdĺž ulice Levandulová až k Malému Dunaju. Z obidvoch strán osadu 
lemuje radová zástavba domov so záhradami.  

Druhou skúmanou časťou bolo územie po smere prúdenia podzemných vôd za Malým Dunajom. V 
archívnych záznamoch spoločnosti Geotest, ktorá prevádzkuje monitorovací systém sledovania 
kvality vôd pre Slovnaft, bol identifikovaný mrak chlórovaných uhľovodíkov smerujúci popod Malý 
Dunaj až na polia za mestskú časť Vrakuňa a Podunajské Biskupice. Začiatok tohto kontaminačného 
mraku nebol jednoznačne identifikovaný, nakoľko nebol dovtedy urobený komplexný prieskum 
lokality bývalej skládky CHZJD. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť sme požiadali spoločnosť 
Slovnaft a.s. o možnosť ovzorkovať jej monitorovacie vrty v predmetnej oblasti a zistiť tak možnú 
kontamináciu podzemnej vody v smere prúdenia podzemných vôd. Po kompromisnej dohode 
možného využitia monitorovacej siete spoločnosti Slovnaft a.s. boli vybrané monitorovacie vrty tak, 
aby bolo možné overiť kontaminačný mrak a zároveň zistiť potenciálne znečistenie , ktoré by sa 
mohlo šíriť zo skládky. Monitorovacie vrty sú označené ako „RM“.  

Z uvedených zistení sa javí šírenie  kontaminácie smerom do Žitného ostrova ako pravdepodobné, 
avšak výsledky realizovaných prieskumných prác sú zaťažené rôznymi neistotami, ktoré bude treba 
následne overiť monitoringom predmetnej oblasti. Vzhľadom na smer šírenia sa znečistenia – východ 
až mierne juhovýchod, nie je predpoklad ohrozenia vodných zdrojov situovaných na juhu Žitného 
ostrova.  

c) Matematický model šírenia kontaminácie 
Vzhľadom na potenciálne ohrozenie podzemných vôd Žitného ostrova bol vypracovaný 
zjednodušený hydraulický model prúdenia podzemných vôd a následného šírenia sa znečisťujúcich 
látok. Cieľom modelovania bolo vierohodne určiť smery prúdenia podzemnej vody v záujmovom 
území, konzervatívne odhadnúť veľkosť koncentrácií postupujúceho znečistenia do Žitného ostrova 
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za súčasných hydraulických podmienok prúdenia podzemných vôd a konzervatívne odhadnúť 
súvisiace riziká. Pretože vstupy pre model sú obmedzené, bolo potrebné pristúpiť k istej miere 
generalizácie a zjednodušenia hydraulických parametrov ako aj parametrov samotného horninového 
prostredia. Uvedené zjednodušenie však nemalo výraznejší vplyv na generálne stanovenie pohybu 
kontaminačného mraku a vývoj koncentrácií znečisťujúcich látok v prostredí.  

Matematický model bol spracovaný na základe nasledujúcich predpokladov: 

 Priestor skládky je rozdelené na kazety, do ktorých bol v minulosti vyvážený odpad. Zdrojom 
kontaminácie podzemných vôd je primárne samotný odpad v kazetách a sekundárne 
znečistené zeminy nad a pod hladinou podzemnej vody.  

 Kontaminácia zo skládky môže byť transportovaná do podzemných vôd buď vertikálnym 
prúdením samotnej kontaminujúcej látky alebo jej rozpúšťaním v zeminách do zrážkových 
vôd, ktoré presakujú do podzemných vôd. Znečistenie sa môže dostať do podzemných vôd aj 
pri kolísaní hladiny podzemnej vody pri vysokých stavoch. Vysoké stavy hladín podzemných 
vôd, ktoré sú spôsobené kombináciou sezónneho kolísania a priesaku nadnormálnych zrážok, 
spôsobujú vymývanie (rozpúšťanie) kontaminácie z občas zaplavených vyšších vrstiev 
prostredia. 

 Prúdenie podzemnej vody v oblasti skládky a v smere zo skládky do Žitného ostrova je 
určované výškami hladín vody v Dunaji, v zdrži Hrušov a v priesakovom kanáli zdrže 
Hrušov. Malý Dunaj neovplyvňuje prúdenie podzemných vôd, lebo je zakolmatovaný.  

 Na smery prúdenia podzemnej vody má významný vplyv hydraulická ochrana podzemných 
vôd Slovnaftu (HOPV Slovnaft), pozostávajúca z čerpaných vrtov tvoriacich hydraulickú 
clonu. Z vrtov HOPV sa v súčasnosti nepretržite čerpá približne 900 l.s-1.  HOPV zachytáva 
veľkú časť podzemných vôd prúdiacich z územia Bratislavy. Časť vôd pretekajúcich 
východnou časťou Bratislavy nie je zachytená HOPV a preteká na územie Žitného ostrova. 
Skládka CHZJD, ktorá je zdrojom kontaminácie pre podzemné vody, je v oblasti takto 
pretekajúcej vody a preto znečistenie z nej nie je zachytávané HOPV. 

 Prúd podzemnej vody pri súčasných hydraulických podmienkach postupuje spod skládky cez 
Podunajské Biskupice. Prúdenie zo skládky ďalej pokračuje cez v súčasnosti nevyužívaný 
vodárenský zdroj Podunajské Biskupice približne stredom Žitného ostrova. 

 V blízkosti Zdrže Hrušov sú významné vodárenské zdroje Kalinkovo a Šamorín.  

 Znečistenie zo zdrojov kontaminácie rozpustené v podzemnej vode je unášané v smere 
prúdenia podzemnej vody. Rýchlosť tohto unášania je primárne určovaná rýchlosťou 
prúdenia podzemnej vody. Výšky hladín podzemnej vody a teda aj rýchlosť prúdenia 
podzemnej vody podlieha režimovým zmenám. Tieto zmeny spôsobuje hlavne kolísanie 
hladiny vody v Dunaji a teda aj v zdrži Hrušov. Významný vplyv na smery a rýchlosť 
prúdenia podzemných vôd má aj čerpanie podzemnej vody z vrtov HOPV Slovnaft 
a vodárenských zdrojov Kalinkovo a Šamorín. 

 Hodnota koeficienta filtrácie bola uvažovaná v rozsahu 1x10-3 m/s až 5x10-3 m/s.   

 Odbery z vodárenských zdrojov boli uvažované v týchto objemoch: Kalinkovo - 110 l.s-1, 
Šamorín - 300 l.s-1, Hamuliakovo - 5 l.s-1). Odber z vrtov HOPV Slovnaft bol uvažovaný 
v celkovom objeme 900 l.s-1.  

 Do matematického modelu boli zohľadnené disperzné procesy, ktoré počas prúdenia 
podzemnej vody rozptyľujú rozpustenú látku do všetkých smerov. Disperzné procesy boli 
modelovalované použitím pozdĺžneho koeficientu, priečneho koeficientu a vertikálneho 
koeficientu disperzivity.  

 Rozpadové procesy (v tomto prípade degradácia, biodegradácia) sú okrem vlastností 
prostredia závislé aj na vlastnostiach samotnej transportovanej látky. Rozpad látok v pásme 
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prevzdušnenia a pásme nasýtenia je však v skutočnosti mimoriadne komplikovaný proces. Pri 
modelovaní transportu znečistenia sa zvyčajne charakterizuje polčasom rozpadu, t.j. časom 
potrebným na rozpad polovičného množstva z pôvodného množstva látky. Zistená 
kontaminácia v oblasti EZ má mnoho zložiek. Pre modelované látky boli použité 
konzervatívne hodnoty (hodnoty s najpomalším rozpadom) rozpadových konštánt 
z environmentálnych databáz . 

 Sorpčný proces bol do modelu zahrnutý prostredníctvom distribučného koeficientu, ktorý 
udáva pomer medzi rozpustenou koncentráciou v podzemnej vode a nasorbovanou 
koncentráciou na hornine pri ustálenom stave. Hodnota distribučného koeficientu závisí na 
vlastnostiach sorbovanej látky a na sorpčných vlastnostiach horninového prostredia. 
Koeficienty boli určené na základe tabuľkových hodnôt a boli použité ich konzervatívne 
hodnoty (hodnoty spôsobujúce rýchlejší transport). 

Hranice modelového územia a hydraulické pomery v ňom sú znázornené na obrázku 52. 

Cieľom modelovania nebolo určiť transport všetkých kontaminantov zistených v podzemnej vode 
v oblasti skládky, ale odhadnúť, ako je ohrozovaná podzemná voda v oblasti Žitného ostrova 
kontamináciou zo skládky na príkladoch dlhodobej migrácie vybratých kontaminantov: 
 chloridazon 
 tetrachlóretylén 
 hexachlórcyklohexán (beta) 

Závery z matematického modelovania: 

 V dnešných podmienkach hladín v Dunaji a v dnešných podmienkach prevádzkovania 
významných vodárenských zdrojov Kalinkovo a Šamorín, ako aj systému HOPV Slovnaft, 
znečistenie zo skládky tieto vodárenské zdroje neohrozí.  

 V dnešných podmienkach platí podobné konštatovanie s veľkou pravdepodobnosťou aj pre 
vodárenský zdroj Jelka.  

 Situácia by sa mohla zmeniť pri zvýšení odberov z vodárenských zdrojov (pokiaľ by malo za 
následok zmenu súčasných hydraulických pomerov v záujmovom území). 

 Pri súčasnom priemernom stave hladiny v Dunaji a pri dnešnom stave využívania 
vodárenských zdrojov a HOPV, kontaminujúce látky zo skládky CHZJD môžu potenciálne 
prenikať hlboko do územia Žitného ostrova v jeho centrálnej oblasti. Hĺbka prieniku závisí od 
konkrétnej látky a jej transportných vlastností. Najďalej budú prenikať látky s nízkou 
sorpciou a pomalým rozpadom. Niektoré látky podľa výsledkov modelovania, ale aj podľa 
prieskumu už dnes významne ohrozujú kvalitu vody v oblasti Vrakune, Podunajských 
Biskupíc a prenikajú ďalej do Žitného ostrova.  

 Postupujúce znečistenie znehodnocuje na desiatky rokov obrovské objemy pitnej vody 
v chránenej vodohospodárskej oblasti. Navyše, v ceste prúdenia podzemnej vody z oblasti 
skládky sú osídlené oblasti, kde obyvatelia môžu potenciálne vyžívať podzemné vody na 
zavlažovanie, prípadne aj na pitné účely. 

Správa z modelovania je uvedená v prílohe č. 19 Záverečnej správy geologického prieskumu. 
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3. CIELE A CIEĽOVÉ SANAČNÉ LIMITY NÁPRAVNÝCH OPATRENÍ 
Podrobné hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík preukázanej environmentálnej záťaže 
je uvedené v prílohe č. 15 Záverečnej správy geologického prieskumu. V nasledujúcom prehľade sú 
uvedené najdôležitejšie závery:  
Environmentálne riziká: 

 Vzhľadom na overenú úroveň a rozsah kontaminácie zemín a podzemných vôd v záujmovom 
území bola preukázaná aktuálnosť rizika pre receptory v biologickej kontaktnej pásme aj 
rizika šírenia kontaminácie podzemnou vodou, a to pre zástupcov všetkých skupín 
prioritných kontaminantov zistených na skládke (BTEX, ClU, pesticídy, herbicídy, kovy, 
PCB). 

 V dnešných podmienkach hladín v Dunaji a v dnešných podmienkach prevádzkovania 
významných vodárenských zdrojov Kalinkovo a Šamorín, ako aj systému HOPV Slovnaft, 
znečistenie zo skládky tieto vodárenské zdroje neohrozí. Podobné konštatovanie platí 
s veľkou pravdepodobnosťou aj pre vodárenský zdroj Jelka.  

 Situácia by sa mohla zmeniť pri zvýšení odberov z vodárenských zdrojov (pokiaľ by malo za 
následok zmenu súčasných hydraulických pomerov v záujmovom území). 

 Podľa výsledkov modelovania, ale aj podľa prieskumu niektoré látky už dnes významne 
ohrozujú kvalitu vody v oblasti Vrakune, Podunajských Biskupíc a prenikajú ďalej do 
Žitného ostrova (do vzdialenosti až 5 km od skládky). Hĺbka prieniku závisí od konkrétnej 

       Obr. 52 Hranice modelovaného územia a hydraulické pomery (zdroj: Kovács 2015) 
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látky a jej transportných vlastností. Najďalej prenikajú látky s nízkou sorpciou a pomalým 
rozpadom (ako napr.. niektoré herbicídy, ClU a BTEX typické pre znečistenie z priestoru 
skládky CHZJD). Výrazné dosahy kontaminačného mraku hlboko do obytnej pásma Vrakune 
však zasahuje aj kontaminačný mrak relatívne menej mobilných pesticídov (napr. β-HCH). 

 Postupujúce znečistenie znehodnocuje na desiatky rokov obrovské objemy pitnej vody 
v chránenej vodohospodárskej oblasti. Navyše, v ceste prúdenia podzemnej vody z oblasti 
skládky sa nachádzajú osídlené oblasti, kde obyvatelia môžu potenciálne vyžívať podzemné 
vody na zavlažovanie, prípadne aj na pitné účely (podľa dostupných informácií dochádza 
k využívaniu podzemných vôd týmto spôsobom aj napriek platnému zákazu používania 
domových studní v mestskej časti Vrakuňa, ktorý bol vydaný už v roku 2002). Zistené 
koncentrácie mnohých sledovaných kontaminantov v oblasti kontaminačného mraku  
výrazne prevyšujú limitné hodnoty pre pitnú vodu, ID aj IT. 

 Riziko pre povrchové vody Malého Dunaja nebolo zistené, a to ani v hypotetickom prípade 
drenáže podzemných vôd pritekajúcich z priestoru skládky, ktorý bol hodnotený na strane 
bezpečnosti. K drenáži podzemných vôd do Malého Dunaja nedochádza vzhľadom 
k zakolmatovaniu riečneho dna. Znečistenie pôvodom zo skládky CHZJD bolo zistené aj 
v priestore za Malým Dunajom, v smere prúdenia podzemných vôd. 

Zdravotné riziká: 

 Pre Oblasť A (severozápadná časť skládky - cieľová skupina bezdomovci a administratíva) 
boli vypočítané potenciálne riziká z dermálneho kontaktu so zeminou, prípadne náhodnej 
ingescie pre arzén, PCB a izoméry HCH. 

 Pre Oblasť B (juhovýchodná časť skládky - cieľová skupina rezidenti (dospelí jedinci aj deti)) 
na základe výpočtu zdravotných rizík pre všetky relevantné expozičné cesty vyplynuli 
závažné nekarcinogénne, ale najmä karcinogénne riziká z pôsobenia viacerých 
kontaminantov, najmä však arzénu, BTEX, chlórbenzénu, 1,4-dichlórbenzénu, PCB, ako aj 
hodnotených pesticídov a herbicídov.  

 Najrizikovejšou expozičnou cestou je okrem ingescie koreňovej a listovej zeleniny 
dopestovanej na lokalite ingescia podzemnej vody zo studní. Riziká boli vypočítané aj pre 
kontakt s kontaminovanou zeminou a jej prípadnú ingesciu (nebezpečné najmä pre deti). 
Zvýšené sú aj potenciálne riziká plynúce zo sprchovania pri využívaní kontaminovanej vody 
v rodinných domoch pre trvalých obyvateľov a deti. 

Z vyššie uvedeného prehľadu jednoznačne vyplýva, že územie skládky CHZJD predstavuje 
významné environmentálne aj zdravotné riziko, ktoré vyžaduje realizáciu nápravných opatrení - 
sanáciu znečisteného územia. 

3.1 Ciele nápravných opatrení 
Výpočet a zdôvodnenie navrhovaných cieľových limitov sanácie pre všetky identifikované prioritné 
kontaminanty uvádza Analýza rizika, ktorá tvorí prílohu č. 15 Záverečnej správy geologického 
prieskumu.   

Všeobecne je možné cieľ sanácie environmentálnej záťaže definovať ako činnosť smerujúcu k 
eliminácii identifikovaného znečistenia, ktorého úroveň prekročila mieru akceptovateľného rizika, a 
to ako environmentálneho tak zdravotného. 

V konkrétnom prípade lokality bývalej skládky CHZJD je - vzhľadom k záverom, ktoré vyplynuli 
z hodnotenia environmentálnych a zdravotných rizík - možné definovať nasledujúce ciele 
nápravných opatrení:  

 Znížiť úroveň kontaminácie pásma prevzdušnenia  arzénom, pesticídmi, chlórbenzénom, 
PCB a ropnými látkami alebo realizovať adekvátne ochranné opatrenia zabraňujúce jednak  
možnému kontaktu osôb s kontaminovanou zeminou (napr. prekrytím skládky) a jednak 
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ďalšiemu zhoršovaniu kvality podzemnej vody, prípadne aplikovať vhodnú kombináciu 
obidvoch prístupov.  

 Znížiť úroveň kontaminácie podzemnej vody arzénom, pesticídmi, herbicídmi, BTEX, ClU 
a PCB alebo realizovať adekvátne ochranné opatrenia (napr. podzemnú tesniacu stenu) tak, 
aby nedochádzalo k šíreniu znečistenia smerom do obytných oblastí mestských častí 
Bratislavy Vrakuňa a Podunajské Biskupice a ďalej do priestoru Žitného ostrova, prípadne 
aplikovať vhodnú kombináciu obidvoch prístupov (aktívna a pasívna sanácia). 

 Nepoužívať vodu zo studní vo Vrakuni k pitným účelom, umývaniu či ako zdroj vody 
k napúšťaniu záhradných bazénov, t.j. dôsledne dodržiavať zákaz používania studní vydaný 
už v roku 2002. 

 Zamedziť možnosti výstavby nových studní a úpravám existujúcich studní (ich prehlbovaniu, 
ktoré by mohlo mať za následok migráciu kontaminácie do hlbších horizontov kolektora 
podzemnej vody) vo Vrakuni. 

 Overiť kvalitu súkromne pestovaných poľnohospodárskych plodín z pohľadu obsahu 
hlavných kontaminantov (predovšetkým pesticídov, herbicídov a PCB). 

 Zabrániť novej výstavbe v priestore skládky. 

 Posúdiť možnosť obmedzenia voľného prístupu do priestoru skládky (napr. oplotením 
skládky) alebo aspoň tých častí skládky, kde bola zistená kontaminácia zemín v povrchovej 
vrstve pôdneho profilu. 

 Nezvyšovať odber podzemnej vody vo vodárenských zdrojoch Šamorín, Kalinkovo, 
Hamuliakovo a Jelka. Pokiaľ by zvýšenie odberu vody v týchto vodárenských zdrojoch bolo 
vodohospodársky nevyhnutné, dôsledne overiť vplyv takého zvýšenia na režim migrácie 
znečistenia z priestoru skládky CHZJD. 

 Nezvyšovať čerpané množstvo z hydraulickej ochrany podzemných vôd podniku Slovnaft. 
Pokiaľ by zvýšenie čerpaného množstva z HOPV bolo z pohľadu ochrany podzemných vôd 
v okolí Slovnaftu nevyhnutné, dôsledne overiť vplyv takého zvýšenia na režim migrácie 
znečistenia z priestoru skládky CHZJD. 

 Sledovať ďalší vývoj znečistenia podzemných vôd ako vo vlastnom priestore skládky CHZJD 
tak aj v smere ich šírenia do oblasti mestských častí Vrakuňa, Podunajské Biskupice a i ďalej 
do oblasti Žitného ostrova. 

3.2 Cieľové sanačné limity nápravných opatrení 
Navrhované cieľové limity sanácie pre všetky identifikované prioritné kontaminanty sú uvedené  
v Analýze rizika, ktorá tvorí prílohu č. 15 Záverečnej správy geologického prieskumu.   

Cieľové sanačné limity nápravných opatrení sú navrhované rozdielne pre dve oblasti: 

 Oblasť A: severozápadná časť skládky využívaná najmä pre administratívne a priemyslové 
činnosti (vrátane útulku pre bezdomovcov), nie je v bezprostrednej blízkosti rezidenčnej 
pásma. 

 Oblasť B: juhovýchodná časť skládky priliehajúca k záhradkám a obytnej časti Vrakune, kde 
sú podzemné vody využívané ako pitné či úžitkové (napriek existujúcemu zákazu ich 
používania). 
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Zemina 
Cieľové sanačné limity nápravných opatrení pre zeminy sú navrhované takto: 

Kontaminant Sanačný limit (mg/kg) 

Oblasť A Oblasť B 

arzén 200 75 

ropné látky C10-C40 4000 - 

α-HCH 2 30 

β-HCH 2 50 

γ-HCH 2 10 

chlórbenzén - 1000 

PCB 30 5 

 

Podzemná voda 
Cieľové sanačné limity nápravných opatrení pre podzemné vody sú navrhované takto:  

Kontaminant Sanačný limit (µg/l) 

Oblasť A Oblasť B 

arzén 75 50 

benzén 22,5 15 

toluén 525 350 

ropné látky C10-C40 375 250 

chlórbenzén 22,5 15 

jednotlivé pesticídy 0,15 0,1 

jednotlivé herbicídy 0,15 0,1 

PCE 15 10 

   

Ďalej autori analýzy rizika odporúčajú: 

 Zvážiť realizáciu enkapsulácie skládky (vybudovanie podzemnej tesniacej steny) namiesto 
aktívnej sanácie podzemných vôd (s ohľadom na predpokladanú technicky problematickú  
finančne náročnú alternatívu dosiahnutia cieľových sanačných limitov v podzemnej vode 
aktívnou sanáciou). 

 Považovať navrhnuté cieľové sanačné limity za predbežné parametre pre zahájenie sanačných 
prác v záujmovom území. Konečnú hodnotu limitov spresniť na základe aktualizovanej 
analýzy rizika, ktorá zohľadní informácie získané v rámci realizácie nápravných opatrení 
a monitoringu.  

 

4. ZÁKLADNÉ KONCEPČNÉ VARIANTY NÁPRAVNÝCH OPATRENÍ 
Výber koncepčných variantov je vykonaný na základe realizovateľnosti dosiahnutia definovaných 
cieľov sanácie v závislosti od všeobecných požiadaviek na ochranu životného prostredia a 
základných možností realizácie v daných podmienkach. Pre výber vhodných variantov platia 
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všeobecne tieto zásady: 

 preferencia dlhodobej bezpečnosti riešenia a absolútneho znižovania kontaminačnej záťaže 
životného prostredia - pokiaľ je to s vynaložením primeraného úsilia reálne, pre škodliviny s 
vysokou toxicitou, mobilitou a perzistenciou je preferovaným koncepčným prístupom, 

 zamedzenie ďalšieho šírenia znečistenia, 

 obmedzovanie migračného potenciálu kontaminantov, 

 izolácia znečistenia (kontajnment) je jednoduchší a nákladovo výhodnejší prístup najmä pre 
prípady vyšších objemov kontaminácie s menším rizikovým potenciálom. Všeobecne by 
mala byť izolácia znečistenia považovaná za prechodné opatrenie, jeho funkčnosť je nutné 
trvalo kontrolovať a udržovať, 

 pokiaľ je to pri primeranom úsilí reálne, považujú sa za výhodnejšie také riešenia, ktoré 
nevyžadujú dlhodobú prevádzku technológií, dlhodobú kontrolu, údržbu a periodické 
rekonštrukcie rôznych objektov a inštalácií, 

  monitorovaná prírodná atenuácia je ako základný koncepčný prístup využiteľná vtedy, 
pokiaľ po dobu jej priebehu nebudú v kontaminovanej oblasti pretrvávať aktuálne 
neakceptovateľné riziká pre ľudské zdravie, 

 musí byť monitorovaný vývoj kontaminácie v priestore a čase, 

 inštitucionálna kontrola sa sama o sebe nepovažuje za vhodné trvalé riešenie, lebo obmedzuje 
funkčné využívanie lokality, resp. zložiek životného prostredia v dosahu vplyvu, neznižuje 
bilanciu kontaminácie životného prostredia, 

 za nevhodné riešenie sa považuje odťaženie kontaminovaných zemín a ich odvoz k uloženiu 
(skládkovanie) na inej lokalite bez akejkoľvek úpravy a zaistenia (iba premiestnenie 
škodlivín). 

Nápravné opatrenia podľa spôsobu zásahu do znečisteného územia delíme na: 

 Monitorované znečistenie - stav, kedy z ekonomických alebo technických dôvodov nie je 
možné alebo účelné vykonať sanačný zásah a znečistené územie je monitorované. Keď sa 
znečistenie nešíri, sú pripravené len havarijné opatrenia na likvidáciu mimoriadnych situácií. 

 Pasívna sanácia - zásah do znečisteného územia, kedy sa zamedzuje šíreniu znečistenia mimo 
tohto územia. Negatívne pôsobenie škodlivých látok je obmedzené len na znečistené územie. 

 Aktívna sanácia - zásah do znečisteného prostredia, kedy dôjde k likvidácii znečistenia v 
danom priestore, a to až na požadované hodnoty, ktoré neohrozujú okolie 

Základné koncepčné varianty nápravných opatrení sú nasledujúce: 

Nulový variant 
Všeobecne nulový variant predstavuje zachovanie existujúceho stavu. V rámci tohto scenára nie sú 
aplikované žiadne aktívne opatrenia, záujmové územie sa ponechá v existujúcom stave. 
K postupnému znižovaniu úrovne jeho kontaminácie dochádza v dlhodobom časovom horizonte 
v dôsledku pôsobenia prirodzene prebiehajúcich prírodných procesov (prirodzená biodegradácia, 
riedenie, sorpcia, vyprchávanie atď.). 

V prípade environmentálnej záťaže Vrakunská cesta-skládka CHZJD by tento prístup znamenal 
dlhodobo pretrvávajúce pôsobenie rizikových faktorov spojených s overenou kontamináciou 
horninového prostredia v pásme prevzdušnenia i v pásme nasýtenia (vrátane odpadov uložených do 
nezabezpečeného priestoru) a znečistením podzemnej vody. Dôsledkom toho prístupu by bolo najmä 
pokračujúce nekontrolované šírenie rozsiahlej škály toxických organických i anorganických látok do 
územia Žitného ostrova a znehodnotenie ďalších obrovských objemov pitnej vody v chránenej 
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vodohospodárskej oblasti.   

Ani žiadne z reálne aplikovateľných inštitucionálnych riešení (napr. zákaz vstupu ľudí do 
záujmového územia, zákaz výstavby, zákaz využívania podzemnej vody k zavlažovaniu atď.) by 
neviedlo k eliminácii hlavných identifikovaných rizík. Desiatky tisíc ton odpadov uložených v telese 
nezabezpečenej skládky predstavujú primárny zdroj znečistenia, z ktorého sa - v prípade aplikácie 
nulového variantu - bude znečistenie vo vysokých koncentráciách uvoľňovať do životného prostredia 
stovky rokov. 

Z vyššie uvedených dôvodov preto neodporúčame nulový variant k ďalšiemu hodnoteniu. 

Izolácia územia 
Tento prístup je založený na aplikácii technických opatrení, ktorých cieľom je buď minimalizovať 
možnosť kontaktu verejnosti s kontaminovaným prostredím  (napr. oplotením znečisteného územia, 
prekrytím kontaminovanej zeminy vrstvou inertného materiálu apod.) alebo obmedziť ďalšie 
rozširovanie znečistenia (napr. enkapsuláciou ohnísk znečistenia, výstavbou podzemných tesniacich 
stien, prevádzkovaním hydraulickej bariéry apod.). Jedná sa o pasívny sanačný zásah, ktorého 
prioritným zámerom nie je odstránenie alebo zníženie úrovne kontaminácie v záujmovom území. 

V prípade environmentálnej záťaže Vrakunská cesta – skládka CHZJD je hlavným zdrojom 
identifikovaných rizík chemický odpad uložený do nezabezpečených kaziet vytvorených v koryte 
Mlynského ramena. Kontaminanty z priestoru skládky migrujú do podzemnej vody jednak 
v dôsledku vymývania  zrážkovou vodou a jednak v dôsledku kontaktu spodných vrstiev skládky 
s podzemnou vodou (pri kolísaní hladiny podzemnej vody). Podzemnou vodou sa potom znečistenie 
šíri až do vzdialeného okolia skládky.  

Vhodne realizovaná izolácia ohnísk znečistenia v záujmovom území, ktorá by eliminovala ďalšiu 
dotáciu znečistenia do podzemnej vody, by mala jednoznačne pozitívny efekt na vývoj jej kvality 
a postupné zníženie zdravotných i environmentálnych rizík. Do úvahy pripadajú rôzne technické 
opatrenia - napr. vybudovanie povrchovej tesniacej vrstvy, podzemnej  tesniacej steny, hydraulickej 
bariéry apod.   

Ako výhody prístupov založených na izolácii znečistenia sa zvyčajne uvádzajú tieto: 
 možnosť realizácie opatrenia bez nutnosti odťažby kontaminovaných zemín (napr. pod 

existujúcimi stavebnými objektmi), 
 nižšie náklady (v porovnaní s aktívnou sanáciu), 
 rýchlosť. 

Hlavné nevýhody izolácie znečistenia: 
 znečistenie ostáva v záujmovom území, 
 nejedná sa o definitívne riešenie (v kratšom alebo dlhšom časovom horizonte sa bude nutné k 

riešeniu kontaminačného problému znovu vrátiť), 
 vybodovaný izolačný systém môže predstavovať prekážku pre budúce využívanie 

záujmového územia, 
 vybudovaný izolačný systém môže dlhodobo vyžadovať náklady na prevádzku (napr. 

hydraulická bariéra) a monitoring,  
 vybudovanie účinných podzemných tesniacich prvkov môže byť problematické (napr.  

v území, kde sa nachádzajú podzemné stavebné konštrukcie a vedenia). 
Z dôvodu uvedených nevýhod nepredstavuje izolácia znečistenia preferovaný prístup k sanácii 
záujmového územia. Avšak s ohľadom na rozľahlosť záujmového územia a množstvo 
problematických kontaminovaných materiálov, ktoré sa v ňom nachádzajú, charakter súčasného 
využitia územia (existencia stavebných objektov), vlastnícke práva k pozemkom a nutnosť rýchlej 
realizácie nápravných opatrení odporúčame izoláciu znečistenia k ďalšiemu hodnoteniu,  a to buď 
v celom záujmovom území alebo v tých jeho častiach, kde realizácia aktívnej sanácie nie je (za 
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akýchkoľvek dôvodov) možná. 
 
Aktívny sanačný zásah za účelom dosiahnutia navrhovaných sanačných limitov    
Účelom aktívneho sanačného zásahu je trvalé zníženie kontaminácie záujmového územia na 
akceptovateľnú úroveň, t.j. takú, ktorá nepredstavuje zdravotné ani ekologické riziká pre budúce 
využitie tohto územia a jeho okolia.  

Pri sanácii kontaminovaných zemín a podzemných vôd sa uplatňuje široká škála fyzikálnych, 
chemických a biologických metód. Konkrétne sanačné postupy sú volené s  ohľadom na charakter 
a rozsah kontaminácie, úroveň cieľových sanačných limitov, miestne podmienky, relevantné 
legislatívne a administratívne obmedzenia, predpokladanú dobu sanácie a ďalšie požiadavky 
majiteľa záujmového územia.       

Podľa miesta, na ktorom prebieha vlastná dekontaminácia znečistených zemín a/alebo podzemnej 
vody, sa rozlišujú „in situ“ a „ex situ“ sanačné postupy. V prípade sanácie „in situ“ dochádza 
k dekontaminácii priamo v horninovom prostredí - bez vynášania zeminy alebo podzemnej vody na 
povrch (napr. venting, chemická oxidácia a pod.). Ak je sanácia založená na vyťažení 
kontaminovanej zeminy z miesta jej pôvodného výskytu alebo na odčerpávaní podzemnej vody zo 
saturovanej zóny, jedná sa o postupy „ex situ“  

Podľa spôsobu nakladania s odťaženou zeminou, príp. vyčerpanou podzemnou vodou sa postupy „ex 
situ“ delia na dve podskupiny: 
 metódy "off-site": k odstráneniu alebo spracovaniu odťažených zemín, príp. vyčerpaných vôd 

sa využíva zariadenie nachádzajúce sa mimo záujmového územia (napr. skládka, spaľovňa, 
čistiareň odpadových vôd apod.); 

 metódy "on-site": dekontaminácia odťaženej zeminy a / alebo spracovanie vyčerpanej vody 
prebieha na zariadení, ktoré je za týmto účelom inštalované priamo v záujmovom území 
(napr. mobilné zariadenie na termickú desorpciu zemín, kontajnerová stanica na čistenie 
kontaminovanej vody apod.). V prípade „on-site“ sanácie zemín sa dekontaminovaný 
materiál obvykle využíva pre terénne úpravy a závoz výkopov po odťažení nadlimitne 
znečistených polôh horninového prostredia.  V prípade „on-site“ sanácie podzemnej vody sa 
voda vyčistená na úroveň požadovaných limitov buď injektuje späť do horninového 
prostredia alebo sa vypúšťa buď do kanalizácie alebo do povrchového toku.  

S ohľadom na: 
 existenciu veľkých objemov toxických odpadov v záujmovom území 
 rozsiahle a masívne znečistenie horninového prostredia a podzemnej vody širokou škálou 

organických a anorganických kontaminantov, 
 závažné zdravotné a environmentálne  riziká vyplývajúce z existujúceho znečistenia, 
 relatívne rýchle šírenie kontaminácie mimo hranice záujmového územia a  riziko 

znehodnotenia obrovských objemov pitnej vody v chránenej vodohospodárskej oblasti, 
 predpoklad budúceho využitia  záujmového územia pre účely obytnej výstavby 

odporúčame k ďalšiemu hodnoteniu variant aktívnej sanácie za účelom dosiahnutia navrhovaných 
sanačných limitov. 

Úplné odstránenie znečistenia alebo sanácia po inak stanovené limity 
Všeobecne je úplné odstránenie znečistenia alebo sanácia po inak stanovené limity aktívnym 
sanačným zásahom v zraniteľných územiach, ako sú ochranné pásma vodných zdrojov, obytné 
pásma, chránené oblasti podľa osobitných  predpisov, kde je potrebné úplné odstránenie 
znečisťujúcich látok v celom zasiahnutom území. 

Napriek významným rizikám, ktoré predstavuje existujúca kontaminácia záujmového územia, nebolo 
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realizovanými prieskumnými prácami ani matematickým modelovaním identifikované riziko 
bezprostredného ohrozenia významných vodohospodárskych zdrojov.  Z analýzy rizík vyplýva, že 
v prípade úspešnej realizácie  aktívneho sanačného zásahu a dosiahnutia navrhovaných sanačných 
limitov dôjde k zníženiu reálnych zdravotných a environmentálnych rizík na úroveň, ktorá je 
bezpečná ako z hľadiska budúceho využitia záujmového územia, tak aj z hľadiska ochrany zásob 
podzemnej vody.  

Z uvedených dôvodov neodporúčame variant úplného odstránenia znečistenia, alebo sanáciu po inak 
stanovené limity k ďalšiemu hodnoteniu. 

 

5. IDENTIFIKÁCIA VHODNÝCH SANAČNÝCH TECHNÍK A TECHNOLÓGIÍ 

5.1 Izolácia znečistenia 
Variant izolácie znečistenia bol do ďalšieho hodnotenia vybraný ako opatrenie umožňujúce zníženie 
existujúcich rizík v tých častiach záujmového územia, kde z akýchkoľvek dôvodov nebude možná 
realizácia aktívneho sanačného zásahu.  

Do úvahy pripadajú predovšetkým tieto techniky:  
 vybudovanie tesniacej vrstvy na celom povrchu skládky a priľahlého (silno 

kontaminovaného) okolia 
 vybudovanie podzemnej  tesniacej steny okolo skládky 
 prevádzkovanie hydraulickej bariéry zabraňujúcej odtoku kontaminovanej podzemnej vody 

do okolia skládky 
 vhodná kombinácia vyššie uvedených opatrení. 

Povrchová tesniaca vrstva  
Jedná sa o relatívne jednoducho realizovateľné a nenákladné opatrenie spočívajúce v zatesnení 
celého povrchu nad kontaminovaným územím tak, aby nemohlo dochádzať k infiltrácii zrážkových 
vôd a následnému vymývaniu znečistenia z pásma prevzdušnenia do podzemných vôd. Ideálne je 
použitie špeciálnych tesniacich systémov (napr. na báze HDPE fólií), ale je možná aj inštalácia 
bežných asfaltových alebo betónových povrchov, príp. ich kombinácia.  Súčasťou povrchovej 
izolácie je  najmä v prípade tesnenia rozľahlých plôch - aj inštalácia drenážnych systémov pre odvod 
zachytenej zrážkovej vody.  

S ohľadom na preukázanú skutočnosť, že výrazne negatívny dopad na kvalitu podzemných vôd má 
vylúhovanie kontaminantov zo spodných vrstiev odpadov, ku ktorému dochádza pri kolísaní hladiny 
podzemnej vody, nezabezpečí samotná realizácia tesniacej vrstvy na povrchu skládky zlepšenie 
súčasného stavu. Takéto riešenie by bolo účelné v prípade kombinácie s tesniacou podzemnou 
stenou. Z uvedeného dôvodu, ako aj s ohľadom na rozľahlosť záujmového územia, považujeme 
samotné zatesnenie povrchu za nevhodnú metódu a neodporúčame ju k ďalšiemu hodnoteniu.  

Podzemná tesniaca stena 
Jedná sa o vertikálnu stenu vyhotovenú z materiálu, ktorý neprepúšťa vodu a je odolný proti 
pôsobeniu kontaminantov prítomných v horninovom prostredí a podzemnej vode (napr. z bentonitu, 
oceľových profilov a pod.). 

Tesniaca stena sa realizuje tak, aby vytvorila bariéru okolo kontaminovaného priestoru. Pretože je 
zapustená až do nepriepustného podložia, priestor ohraničený tesniacou stenou je dokonale oddelený 
od okolia a nemôže tak dochádzať k jeho kontaktu s prúdiacou podzemnou vodou.  

V dôsledku infiltrácie zrážkových vôd môže v kontaminovanom priestore uzatvorenom podzemnou 
tesniacou stenou dôjsť k nastúpaniu hladiny podzemnej vody. Preto je potrebné realizovať 
monitoring a v prípade potreby podzemnú vodu odčerpať. Alternatívne je možné na povrchu 
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priestoru uzatvoreného podzemnou stenou vybudovať nepriepustnú povrchovú vrstvu a tým problém 
s infiltrujúcimi zrážkovými vodami eliminovať.    
Napriek tomu, že izolácia znečistenia nepredstavuje preferovaný prístup k sanácii záujmového 
územia, považujeme túto metódu za vhodnú k realizácii buď v celom záujmovom území, alebo v jeho 
častiach, kde aktívna sanácia nie je možná a odporúčame ju k ďalšiemu hodnoteniu.    

Hydraulická bariéra  

Zvyčajne sa jedná o skupinu líniovo usporiadaných vrtov, z ktorých je trvale odčerpávaná podzemná 
voda. Vytvorené hydraulické depresie vrtov sa musia prekrývať tak, aby medzi vrtmi nedochádzalo 
k prúdeniu podzemnej vody z kontaminovaného územia do okolia. Vyčerpaná voda sa čistí a potom 
buď vypúšťa do recipienta alebo infiltruje späť do horninového prostredia. 

Z dôvodu nutnosti dlhodobého prevádzkovania hydraulickej bariéry, ako aj technicky náročného 
a nákladného čistenia veľkých objemov čerpaných vôd  nepovažujeme za vhodnú aplikáciu tejto 
metódy k vlastnej sanácii. Hydraulická bariéra však môže predstavovať vhodný ochranný prvok 
v prípade vzniku nepredvídaných situácií pri aplikácii iných sanačných metód (napr. neočakávanej 
mobilizácie znečistenia) a v tejto alternatíve ju odporúčame k ďalšiemu hodnoteniu. 

 

5.2 Sanácia za účelom dosiahnutia navrhovaných sanačných limitov 
Pre sanáciu záujmového územia je možné uvažovať s množstvom sanačných techník a technológií, 
ktoré je možné v zásade rozdeliť do dvoch základných skupín: „in situ“ a „ex situ“. 

Pri návrhu konkrétnych sanačných postupov je potrebné zohľadniť vlastnosti jednotlivých 
prioritných kontaminantov, ktoré sú prehľadne uvedené v Tabuľke 4. 

 

kontaminant teplota varu 
(°C) 

biologická 
degradovateľnosť 

oxidačný 
rozklad  

redukčný 
rozklad  

fyzikálno-chem. 
stabilizovateľnosť 

hexachlórbenzén 326 anaeróbne áno áno obmedzene 

hexachlórcyklohexán 288 - 323 anaeróbne áno áno obmedzene 

chlórbenzén 131 anaeróbne áno áno obmedzene 

dichlórbenzény 174 -  181 anaeróbne áno áno obmedzene 

trichlórbenzén 214 anaeróbne áno áno obmedzene 

tertrachlóretylén 121 anaeróbne áno áno obmedzene 

aromatické 
uhľovodíky (BTEX) 

80 - 144 aeróbne áno nie obmedzene 

polychlórované 
bifenyly 

275 - 375 anaeróbne obmedzene obmedzene obmedzene 

herbicídy  200 -  366 obmedzene áno obmedzene obmedzene 

ropné látky - aeróbne obmedzene nie áno 

arzén - nie nie nie áno 

fenoly 182 aeróbne áno nie obmedzene 

Tabuľka 4 Vlastnosti prioritných kontaminantov 
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5.2.1 Metódy ex situ sanácie horninového prostredia 
Sanácia pásma prevzdušnenia metódami ex situ je založená na vyťažení odpadov a nadlimitne 
kontaminovaných polôh zemín, ktoré sú potom buď odvezené k odstráneniu off-site (v zariadení 
mimo záujmovú lokalitu) alebo sú on-site (priamo na záujmovej lokalite) dekontaminované na 
úroveň požadovaných sanačných limitov a následne využité ako materiál pre zásyp vyťažených 
priestorov.  

S ohľadom na charakter, komplexnosť a heterogenitu znečistenia ako aj s ohľadom na riziká 
vyplývajúce z existujúcej kontaminácie, predstavujú ex situ metódy najspoľahlivejší prístup k sanácii 
pásma prevzdušnenia. Pri plánovaní sanačných opatrení je však potrebné zohľadniť súčasné 
majetkové pomery v záujmovom území. Aktuálny stav hospodárskeho využitia časti záujmového 
územia, ako aj jeho zastavanosť, znázorňuje obrázok 53:  

Popis: 
1 - Areál pri hranici skládky (predaj 
strojov) -  oceľová hala  
a vybetónovaný dvor.  
2,3,4 - Staré budovy útulku 
v majetku mesta.  
5 - Kotolňa útulku, 
oceľovo-murovaná budova. 
6 -  Sklad prevádzky Váhostavu, 
oceľovo-plechová hala.  
7 - Dielne Váhostavu, 
oceľovo-plechová hala.  
8 - Autopredajňa, nová murovaná 
budova.  
9 - Hangár pre vrtuľníky, nová 

oceľovo-plechová hala.  
10 -  Predajňa Farby-laky a tanečné 

štúdio, nové murované budovy situované vedľa skládky.  
11 -   Oplotený súkromný pozemok - parkovisko nákladných áut. 
 Červeno označené miesta - Manipulačné plochy, zväčša s povrchom pokrytým betónovými 

panelmi. 
 Cesty k budovám č.2, 4, 7 a 8 majú  povrch 
z betónových panelov.  
 Okrem uvedených objektov je celý povrch 
skládky otvorený voľný priestor bez zastavaných 
plôch.  

Prehľad vlastníckych vzťahov pozemkov na 
miestach skládkových kaziet: 
 Žlto označené pozemky vo vlastníctve 

mesta sa tiahnu stredom celého telesa skládky.  

 Biele a zelene vyznačené pozemky sú vo 
vlastníctve fyzických a právnických osôb. 

 

    Obr. 53  Hospodárske využitie a zastavanosť záujmového územia 
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Pozemky ktorými prechádza „Smradľavka“ patria    
   súkromným alebo právnickým osobám. 
 

Pre účely tejto štúdie   sa predpokladá technická možnosť sanácie metódami      „ex situ“ v celom 
priestore skládky, s výnimkou areálov     8, 9 a 10, kde sa  nachádzajú novo vystavané objekty.  
 
a) Off-site odstránenie odpadov a kontaminovaných zemín  
Pri aplikácii tejto metódy sú vyťažené odpady a nadlimitne kontaminované zeminy odvážané 
k trvalému odstráneniu v schválených zariadeniach mimo záujmové územie. S ohľadom na charakter 
znečistenia pripadajú do úvahy predovšetkým nasledujúce zariadenia: 

 skládky nebezpečných odpadov - zariadenia vhodné pre odstránenie odpadov s obsahom 
všetkých typov kontaminantov, pri zohľadnení zákonných limitov pre ukladanie na tomto 
type skládky (vrátane limitov pre obsah pesticídnych látok) 

 zariadenia na biodegradáciu odpadov - zariadenia vhodné pre spracovanie odpadov 
s obsahom organických biodegradovateľných kontaminantov 

 zariadenia na solidifikáciu / stabilizáciu odpadov - zariadenia vhodné pre spracovanie 
odpadov s obsahom anorganických, príp. i niektorých organických kontaminantov 

 spaľovne (na Slovensku alebo v zahraničí) - zariadenia vhodné pre odstránenie odpadov 
s obsahom všetkých typov kontaminantov, pri zohľadnení technologických limitov 
a stanovených podmienok prevádzkovania. 

Aplikáciu metód off-site odstránenia odpadov a kontaminovaných zemín v rámci pripravovaného 
sanačného zásahu považujeme za vhodnú, a to najmä v prípade odstraňovania koncentrovaných 
chemických odpadov a masívne kontaminovaných polôh horninového prostredia. Preto ju 
odporúčame k ďalšiemu hodnoteniu. 

b) On-site stabilizácia / solidifikácia  
Stabilizácia / solidifikácia je sanačná metóda založená na zmiešaní kontaminovaného materiálu 
s vhodnými prísadami. Po homogenizácii zmesi dochádza medzi kontaminantmi a prísadami ku 
vzniku fyzikálnych a chemických väzieb (založených na sorpčných, reakčných  
a mikroenkapsulačných procesoch) a tým k fixácii kontaminantov vo vytvorenej pevnej matrici. 
Doba potrebná na dokončenie solidifikačných procesov (vyzrievanie) je asi 4 týždne.   

Pri aplikácii tejto metódy nedochádza k odstráneniu znečistenia, ale k jeho stabilizácii takým 
spôsobom, že kontaminanty sa nemôžu uvoľňovať (napr. vylúhovaním) do životného prostredia. 
Najčastejšie používanými stabilizačnými prísadami sú cement a vápno. 

Pre účely on-site stabilizácie / solidifikácie je potrebné vybudovať v mieste sanácie dočasnú 
vodohospodársky zabezpečenú plochu, na ktorej sa inštaluje mobilné zariadenie s dostatočnou 
kapacitou. Ďalej vybudovaná plocha slúži k vyzrievaniu spracovaného materiálu (stabilizátu). 
Stabilizát je v záujmovom území možné použiť ako zásypový materiál.  

Zo škály prioritných kontaminantov záujmového územia je stabilizácia / solidifikácia vhodná ku 
spracovaniu odpadov s obsahom ťažkých kovov. Naopak, nejedná sa o metódu vhodnú ku 
spracovaniu odpadov s obsahom chlórovaných organických látok. Pretože však v rámci prieskumu 
boli identifikované časti horninového prostredia nadlimitne kontaminované iba arzénom, 
považujeme aplikáciu on-site stabilizácie / solidifikácie za potenciálne vhodnú a odporúčame ju 
k ďalšiemu hodnoteniu. 

c) On-site termická desorpcia 
Termická desorpcia je fyzikálny proces umožňujúci efektívnu separáciu organických kontaminantov 
z pevnej matrice. Princíp metódy spočíva v zahriatí spracovávaného materiálu na teplotu, pri ktorej 

 Obr. 54  Vlastnícke pomery v záujmovom území 
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sa kontaminanty uvoľnia do plynnej fázy, z ktorej sú následne eliminované vhodným 
technologickým procesom (termická deštrukcia, kondenzácia,  vypieranie a pod.). S ohľadom na 
charakter znečistenia materiálov uvažovaných k dekontaminácii (vrátane chlórovaných látok 
s relatívne vysokou teplotou varu ) sa ako technologicky vhodnejší javí priamo vyhrievaný 
termodesorpčný systém s vysokoteplotným spaľovaním desorbovaných plynov a viacstupňovým 
systémom čistenia spalín (chladenie, odprášenie, alkalické vypieranie, dioxínový filter). 

Termická desorpcia predstavuje jedinú metódu reálne aplikovateľnú pre spracovanie veľkých 
objemov odpadov a kontaminovaných zemín s obsahom pesticídnych látok prevyšujúcim limity pre 
ukladanie na skládkach nebezpečného odpadu podľa  Nariadenia ES č. 850/2004 (napr. 50 mg/kg pre 
hexachlórbenzén, 50 mg/kg pre PCB, 50 mg/kg pre alfa, beta a gama izoméry hexachlórcyklohexánu 
a pod.). Alternatívou k tejto technológii je iba odstránenie odpadov v spaľovni vhodnej pre 
spracovanie nebezpečného odpadu s vysokým obsahom chlóru. Vzhľadom ku skutočnosti, že takéto 
zariadenie s vyhovujúcou kapacitou sa na Slovensku nenachádza, bolo by nutné  exportovať veľké 
objemy odpadov k odstráneniu do zahraničia. 

Pre účely on-site aplikácie metódy termickej desorpcie bude potrebné v mieste sanácie vybudovať 
komplexnú technologickú prevádzku, vrátane uzatvorenej haly na skladovanie dostatočného 
množstva kontaminovaných materiálov pripravených k spracovaniu. Z dôvodu veľmi intenzívneho 
zápachu  nie je možné ich skladovanie na otvorenom priestranstve.   

Zo škály prioritných kontaminantov záujmového územia je termická desorpcia vhodná ku 
spracovaniu odpadov s obsahom organických halogenovaných i nehalogenovaných kontaminantov. 
V prípade odpadov obsahujúcich aj ťažké kovy (tie sa termickou desorpciou neodstránia) bude 
pravdepodobne potrebné upraviť materiál po termickej desorpcii ešte metódou 
stabilizácie/solidifikácie. 

Odpad  prepracovaný technológiou termickej desorpcie (príp. následne stabilizovaný) bude možné 
využiť v záujmovom území ako zásypový materiál. 

Aplikáciu metódy on-site termickej desorpcie pri predpokladanej sanácii záujmového územia  
považujeme za potenciálne vhodnú a odporúčame ju k ďalšiemu hodnoteniu. 

d) On-site vypieranie 
Vypieranie kontaminovanej zeminy je založené na skutočnosti, že kontaminanty sú prioritne 
naviazané na povrch najjemnejších  častíc. Pri praní dochádza k rozvoľneniu jemnozrnných 
a hrubozrnných častíc a prípadne aj k rozpúšťaniu kontaminujúcich látok v pracom roztoku.  
Príslušné technologické zariadenie sa skladá zo štyroch hlavných častí: práčky (zariadenia, v ktorom 
dochádza k intenzívnemu kontaktu spracovávaného materiálu s pracím roztokom), separačného 
stupňa (systému mechanických a hydraulických triedičov slúžiacich k oddeleniu hrubozrnných - 
nekontaminovaných frakcií od kontaminovaného jemnozrnného kalu), odvodňovacieho zariadenia 
(separáciu pevných častíc a vody) a zariadenia na čistenie pracieho roztoku, ktorý sa používa 
opakovane. Ako prací roztok sa zvyčajne používa voda, príp. voda s prídavkom povrchovo aktívnych 
látok. 

Predmetná metóda je reálne aplikovateľná iba v prípade, že podiel hrubozrnných frakcií 
v spracovávanom materiáli je dostatočne vysoký (a teda množstvo produkovaného kontaminovaného 
kalu relatívne malé).  

Pre účely on-site prania je potrebné vybudovať v mieste sanácie dočasnú vodohospodársky 
zabezpečenú plochu, na ktorej sa inštaluje mobilné zariadenie s dostatočnou kapacitou. Vyprané 
hrubozrnné frakcie je v záujmovom území možné použiť ako zásypový materiál. Separované 
a odvodnené kontaminované kaly musia byť ďalej spracované vhodnou technológiou.  

Metóda prania je principiálne vhodná ku spracovaniu odpadov s obsahom všetkých prioritných 
kontaminantov záujmového územia - organických i anorganických. Rozhodujúcim kritériom pre jej 
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uplatnenie je však zrnitosť materiálov uvažovaných k dekontaminácii. Z tohto pohľadu sa priaznivo 
javí najmä vrstva podložných štrkov. Preto považujeme aplikáciu on-site prania za potenciálne 
vhodnú k dekontaminácii podložných štrkov a odporúčame ju k ďalšiemu hodnoteniu. 

e) On-site biodegradácia  
Jedná sa o sanačné postupy využívajúce schopnosť niektorých mikroorganizmov využívať 
kontaminujúce organické látky ako energetický zdroj pre svoj rast. V prípade „ex situ“ biodegradácie 
sa takmer výlučne uplatňujú aeróbne bakteriálne kmene, ktoré sú schopné rozkladať rôzne ropné 
látky, aromatické uhľovodíky (benzén, toluén, etylbenzén, xylény), polycyklické aromatické 
uhľovodíky, fenoly a ďalšie kontaminanty až na neškodné oxidačné produkty CO2 a H2O.  

Aplikácia metódy spočíva v optimalizácii podmienok pre zvýšenie koncentrácie mikroorganizmov 
v spracovávanom odpade a maximalizáciu ich metabolickej aktivity, ktorá je priamo úmerná 
rýchlosti degradácie kontaminantov. Jedná sa najmä o dotáciu vhodných bakteriálnych kmeňov 
(pokiaľ to je potrebné), dotáciu minerálnych hnojív, vlhčenie odpadu, prevzdušňovanie (kultivácia) 
odpadu a zabezpečenie teploty vhodnej pre biodegradáciu.  

Pre účel on-site biodegradácie by bolo potrebné vybudovať v mieste sanácie dočasnú 
vodohospodársky zabezpečenú biodegradačnú plochu  s dostatočnou kapacitou. 

Zo škály prioritných kontaminantov záujmového územia je on-site biodegradáciu možné využiť ku 
zníženiu obsahu aeróbne degradovateľných kontaminantov: ropných látok, aromatických 
uhľovodíkov a fenolov. Naopak, metóda nie je vhodná k odstráneniu chlórovaných organických 
látok a ťažkých kovov. Pretože však v pripovrchovej vrstve  (0-3 m p.t.) boli identifikované polohy 
kontaminované iba nechlórovanými organickými látkami, považujeme aplikáciu on-site 
biodegradácie za potenciálne vhodnú a odporúčame ju k ďalšiemu hodnoteniu. 

Ďalšie ex situ metódy sanácie boli vyhodnotené ako nevhodné pre aplikáciu v záujmovom území, a to 
vzhľadom k tomu, že možnosť ich aplikácie bola zo závažných dôvodov vopred vylúčená - napr.: 
 chemická extrakcia - nevhodná pre spracovanie veľkých objemov masívne a komplexne 

kontaminovaných materiálov 
 chemická oxidácia - nevhodná pre spracovanie odpadov s vysokým obsahom ťažkých kovov 

(riziko mobilizácie znečistenia) 
 dehalogenácia - jedná sa o prevádzkovo komplikované a nákladné procesy a pod. 

5.2.2 Metódy in situ sanácie horninového prostredia 
a) In situ biodegradácia 
Princípy aj možnosti uplatnenia metódy sú podobné, ako v prípade on-site biodegradácie (viď 
vyššie). Vo variante in situ je však proces realizovaný priamo v horninovom prostredí. K tomu slúži 
vhodne navrhnutý komplex infiltračných, prevzdušňovacích a príp. čerpacích objektov.  

Zo škály prioritných kontaminantov záujmového územia je možné aplikovať in situ biodegradáciu 
k sanácii horninového prostredia kontaminovaného ropnými látkami, aromatickými uhľovodíkmi 
a fenolmi. Naopak, metóda nie je vhodná k odstráneniu chlórovaných organických látok a ťažkých 
kovov. Pretože však v pripovrchovej vrstve  (0-3 m p.t.) boli identifikované polohy kontaminované 
iba nechlórovanými organickými látkami, považujeme aplikáciu in situ biodegradácie za potenciálne 
vhodnú a odporúčame ju k ďalšiemu hodnoteniu. 

b) Venting/ Bioventing 
Jedná sa o metódu založenú na extrakcii (odsávaní) pôdneho vzduchu, do ktorého prechádzajú 
prchavé kontaminanty a tak dochádza k ich odstráneniu z horninového prostredia. Extrahovaný 
pôdny vzduch sa následne čistí vo vhodnom zariadení (sorpčné filtre, oxidačno-katalytická spaľovňa 
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a pod.). Venting sa používa na sanáciu pásma prevzdušnenia horninového prostredia.  

Zo škály prioritných kontaminantov záujmového územia je metóda ventingu aplikovateľná na látky 
s nižším bodom varu - najmä benzén, toluén, etylbenzén, alifatické chlórované uhľovodíky 
(trichlóretylén, tetrachlóretylén), niektoré ropné látky apod. Naopak, metóda neumožňuje 
odstránenie organických látok s vyšším bodom varu (PCB, pesticídy, herbicídy a pod.) 
a anorganických kontaminantov. 

Bioventing je metóda kombinujúca princípy ventingu a biodegradácie in situ.  

Vzhľadom ku komplexnosti znečistenia horninového prostredia v záujmovom území je možnosť 
využitia ventingu obmedzená (pripadá do úvahy iba jeho využitie v kombinácii s inou sanačnou 
metódou). Naopak, metóda bioventingu je reálne aplikovateľná pri sanácii rovnakých polôh 
horninového prostredia, ako in situ biodegradácia (viď vyššie). Preto       považujeme aplikáciu 
bioventingu pri sanácii záujmového územia za potenciálne vhodnú a odporúčame ju k ďalšiemu 
hodnoteniu. 
 

c) Chemická oxidácia 
Princíp chemickej oxidácie spočíva v infiltrácii roztoku vhodného oxidačného činidla do 
horninového prostredia za účelom deštrukcie kontaminantov rozpustených v podzemnej vode, 
sorbovaných v horninovom prostredí alebo prítomných vo forme voľnej fázy.  
Metóda chemickej oxidácie sa používa na sanáciu pásma prevzdušnenia aj pásma nasýtenia 
horninového prostredia. Je aplikovateľná v prípade prítomnosti akéhokoľvek kontaminantu, ktorý sa 
v dôsledku reakcie s oxidačným činidlom buď rozloží na netoxický alebo menej toxický produkt 
(napr. chlórované uhľovodíky) alebo reaguje za vzniku netoxickej alebo menej toxickej zlúčeniny 
(napríklad arzén).      

Zo škály prioritných kontaminantov záujmového územia by bolo možné dosiahnuť chemickou 
oxidáciou zníženie obsahu chlórovaných a aj niektorých nechlórovaných organických látok 
v horninovom prostredí. Problematickým aspektom aplikácie tejto oxidačnej metódy je však 
pravdepodobné zmobilnenie ťažkých kovov, ktoré sú v horninovom prostredí prítomné vo vysokých 
koncentráciách. Z uvedeného dôvodu považujeme aplikáciu chemickej oxidácie v komplexne 
kontaminovanom záujmovom území za rizikovú a neodporúčame ju k ďalšiemu hodnoteniu. 

Ďalšie in situ metódy sanácie horninového prostredia boli vyhodnotené ako nevhodné pre aplikáciu 
v záujmovom území, a to vzhľadom k tomu, že možnosť ich aplikácie bola zo závažných dôvodov 
vopred vylúčená - napr.: 
 fytosanácia - málo účinná metóda, nevhodná pre dekontamináciu komplexne 

kontaminovaného horninového prostredia, 
 elektrokinetické metódy - nevhodné pre dekontamináciu rozsiahleho a komplexne 

kontaminovaného horninového prostredia, nevhodné pre odstraňovanie organického 
znečistenia, 

 vymývanie - vysoké riziko zrýchlenej migrácie znečistenia podzemnou vodou, problematická 
účinnosť v heterogénnom, masívne a komplexne kontaminovanom horninovom prostredí, 

  in situ stabilizácia/solidifikácia - problematická účinnosť v heterogénnom, masívne 
a komplexne kontaminovanom horninovom prostredí, 

 in situ termická desorpcia - problematická možnosť kontroly procesu v heterogénnom, 
masívne a komplexne kontaminovanom horninovom prostredí apod. 

5.2.3 Metódy sanácie podzemnej vody 

a) „Pump & Treat“  
Jedná sa o metódu založenú na čerpaní  kontaminovanej podzemnej vody, ktorá je následne čistená 
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(rôznymi technologickými postupmi v závislosti na charaktere kontaminácie - napr. stripovaním, 
sorpciou, chemickou úpravou a pod.). Čerpaním dochádza k odstraňovaniu kontaminantov z pásma 
nasýtenia a tým aj k postupnému čisteniu podzemnej vody. Nevýhodou je relatívne malá účinnosť 
pump & treat metódy a z toho vyplývajúca veľká časová náročnosť. Čerpanie môže byť realizované 
buď zo sanačných vrtov alebo iných hydrogeologických objektov. V prípade čerpania z otvorených 
výkopov realizovaných v ohnisku znečistenia býva pozitívny efekt aplikácie pump & treat metódy 
zvyčajne výraznejší.  

Metódu pump & treat je teoreticky možné využiť k sanácii kontaminovanej vody v záujmovom 
území. Reálne by však bolo potrebné dlhodobo čerpať a čistiť veľké objemy vôd kontaminovaných 
širokým spektrom organických aj anorganických kontaminantov, čo by bolo málo efektívne a pritom 
nákladné. Aplikáciu metódy pump & treat preto považujeme za vhodnú iba v prípade čerpania z 
výkopov v ohniskách znečistenia a túto alternatívnu  metódu odporúčame k ďalšiemu hodnoteniu. 

b) Chemická oxidácia 
Princípy, aplikovateľnosť aj spôsob realizácie tejto metódy je podobný, ako v prípade in situ 
chemickej oxidácie horninového prostredia (viď vyššie).  

Zo škály prioritných kontaminantov v podzemnej vode by bolo možné dosiahnuť chemickou 
oxidáciou zníženie obsahu chlórovaných a aj niektorých nechlórovaných organických látok 
v horninovom prostredí. Problematickým aspektom aplikácie tejto oxidačnej metódy je však 
pravdepodobné zmobilnenie ťažkých kovov, ktoré sú v horninovom prostredí prítomné vo vysokých 
koncentráciách. Z uvedeného dôvodu považujeme využitie chemickej oxidácie k sanácii podzemnej 
vody za rizikové a metódu neodporúčame k ďalšiemu hodnoteniu. 

c) Chemická redukcia 
Princíp chemickej redukcie spočíva v infiltrácii roztoku vhodného redukčného činidla do podzemnej 
vody za účelom deštrukcie kontaminantov.  
Metóda chemickej redukcie je aplikovateľná v prípade prítomnosti kontaminantov, ktoré sa 
v dôsledku reakcie s redukčným činidlom buď rozložia na netoxický alebo menej toxický produkt 
(napr. chlórované uhľovodíky) alebo reagujú za vzniku netoxickej alebo menej toxickej zlúčeniny 
(napríklad chróm).      

Zo škály prioritných kontaminantov záujmového územia by bolo možné dosiahnuť chemickou 
redukciou najmä zníženie obsahu chlórovaných organických látok v podzemnej vode. 
Problematickým aspektom aplikácie tejto metódy je však riziko vzniku toxických medziproduktov a 
zvýšenia mobility niektorých kontaminantov. Z uvedeného dôvodu považujeme aplikáciu chemickej 
redukcie v komplexne kontaminovanom záujmovom území za rizikovú a neodporúčame ju 
k ďalšiemu hodnoteniu. 

d) Biodegradácia 
Princípy, aplikovateľnosť aj spôsob realizácie tejto metódy je podobný, ako v prípade in situ 
biodegradácie (viď vyššie).  

Zo škály prioritných kontaminantov záujmového územia je možné aplikovať biodegradáciu k sanácii 
podzemnej vody kontaminovanej ropnými látkami, aromatickými uhľovodíkmi a fenolmi. Naopak, 
metóda nie je vhodná k odstráneniu chlórovaných organických látok a ťažkých kovov. Aplikáciu 
biodegradácie v kombinácii s ďalšími metódami považujeme za potenciálne vhodnú k sanácii 
podzemnej vody (najmä v oblasti kontaminačného mraku) a odporúčame ju k ďalšiemu hodnoteniu. 

e) Biologická reduktívna dechlorácia 
Jedná sa o relatívne nenáročnú a pritom potenciálne efektívnu metódu dehalogenácie chlórovaných 
organických látok prítomných v podzemnej vode – najmä v oblasti kontaminačného mraku. Metóda 
nie je vhodná pre sanáciu ohnísk znečistenia. 
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Princíp metódy spočíva vo vytvoreniu redukčných podmienok v pásme nasýtenia, a to pôsobením 
anaeróbnych bakteriálnych kmeňov. V tomto prostredí potom postupne dochádza k dehalogenizácii 
chlórovaných organických molekúl kontaminantov.  

Aplikáciu biologickej reduktívnej dechlorácie  považujeme za potenciálne vhodnú k sanácii 
podzemnej vody (najmä v oblasti kontaminačného mraku) a odporúčame ju k ďalšiemu hodnoteniu. 

f) Monitorovaná a podporovaná atenuácia 
Prirodzená (monitorovaná) atenuácia predstavuje využitie prirodzene prebiehajúcich chemických, 
fyzikálnych a biologických procesov k zníženiu obsahu kontaminantov v horninovom prostredí 
a podzemnej vode, a to bez priameho zásahu človeka. Jedná sa o také procesy, ako biodegradácia, 
disperzia, riedenie, sorpcia, prchanie, chemický rozklad a pod. Pri hodnotení potenciálu prirodzenej 
atenuácie je potrebné overiť, či uvažované prirodzené procesy prebiehajú dostatočne rýchlo a takým 
spôsobom, aby boli ciele sanácie dosiahnuté v primeranom časovom horizonte.  

Podporovaná atenuácia je založená na rovnakých princípoch ako prirodzená atenuácia, ale prirodzene 
prebiehajúce procesy sú vhodným spôsobom  urýchľované. 

Procesy prirodzenej aj podporovanej atenuácie prispievajú ku znižovaniu úrovne znečistenia 
podzemnej vody celou škálou kontaminantov záujmového územia, a to najmä v oblasti 
kontaminačného mraku (mimo ohniská kontaminácie). Je reálny predpoklad, že priaznivý vplyv 
atenuácie by sa ešte výraznejšie prejavil po eliminácii ohnísk znečistenia. Z týchto dôvodov 
považujeme aplikáciu atenuačných metód za potenciálne vhodnú a odporúčame ju k ďalšiemu 
hodnoteniu. 

Ďalšie in situ metódy sanácie podzemnej vody boli vyhodnotené ako nevhodné pre aplikáciu 
v záujmovom území, a to vzhľadom k tomu, že možnosť ich aplikácie bola zo závažných dôvodov 
vopred vylúčená - napr.: 
 fytosanácia - málo účinná metóda, nevhodná pre dekontamináciu komplexne kontaminovanej 

podzemnej vody, 
 metódy tepelnej podpory - nevhodné pre dekontamináciu komplexne kontaminovanej 

podzemnej vody na rozsiahlom území,  
 reaktívne bariéry - komplikované čistenie komplexne kontaminovanej podzemnej vody 

v reaktívnej bariére, 
  air-sparging - metóda nevhodná pre dekontamináciu podzemnej vody znečistenej aeróbne 

nedegradovateľnými látkami, 
 bio-slurping  - metóda nevhodná pre dekontamináciu podzemnej vody znečistenej málo 

prchavými látkami apod. 

 
6. POROVNANIE VHODNOSTI SANAČNÝCH METÓD 

6.1 Bilancia znečistenia v záujmovom území 
Na základe výsledkov realizovaného geologického prieskumu predpokladáme znečistenie 
horninového prostredia v záujmovom území v rozsahu, ktorý je uvedený v Tabuľke 3. 

Uvedené predpokladané objemy kontaminovaných zemín je nutné považovať za orientačný odhad. 
Za účelom spresnenia týchto objemov bude potrebné realizovať doplnkový prieskum životného  
v oblasti skládky a jej okolia.  

Pokiaľ sa jedná o znečistenie podzemnej vody: 
 za ohnisko znečistenia je možné označiť priestor skládky a jeho bezprostredné okolie s  

celkovou rozlohou asi 5 ha. 
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 celková plocha kontaminačného mraku je asi 5 km2 

6.2 Spôsob hodnotenia sanačných metód  

Pre porovnanie vhodnosti jednotlivých metód bolo použité multikriteriálne hodnotenie. Kritériá 
hodnotenia boli zvolené nasledovne: 
 
Efektívnosť  Časové hľadisko 
Hodnotí sa jednak pravdepodobnosť 
dosiahnutia požadovaných cieľov sanácie 
(napr. sanačných limitov) v reálnych 
podmienkach a jednak ich dlhodobá 
udržateľnosť.  
Hodnotiaca škála: 
1 - veľmi efektívna metóda 
2 - pravdepodobne efektívna metóda 
3 - potenciálne neefektívna metóda 

 Hodnotí sa doba potrebná na dosiahnutie 
požadovaných cieľov sanácie (napr. 
sanačných limitov) pri použití príslušnej 
sanačnej metódy.  
Hodnotiaca škála:  
1 - relatívne krátka doba (menej ako 1 rok) 
2 - strednodobý horizont  (1 až 5 rokov)  
3 - dlhodobý horizont (viac ako 5 rokov) 

   
Neistoty a riziká  Finančné hľadisko 
Hodnotí sa miera neistôt a rizík 
súvisiacich so schvaľovaním 
a prevádzkovaním metódy (technická 
náročnosť,  skúsenosti s aplikáciou 
metódy, obmedzujúce legislatívne, 
technické a miestne špecifické 
podmienky, zdravotné, environmentálne a 
bezpečnostné riziká apod.) 
Hodnotiaca škála: 
1 - nízka miera neistôt a rizík 
2 - stredná miera neistôt a rizík  
3 - vysoká miera neistôt a rizík 

 Hodnotí sa výška nákladov potrebná na 
dosiahnutie požadovaných cieľov sanácie 
(napr. sanačných limitov) pri použití 
príslušnej sanačnej metódy.   
Hodnotiaca škála:  
1 - relatívne nízke náklady 
2 - priemerné náklady 
3 - relatívne vysoké náklady. 

 

Výsledky multikriteriálneho hodnotenia vhodnosti predbežne vytipovaných sanačných metód pre 
sanáciu jednotlivých typov kontaminovaných materiálov sú uvedené v nasledujúcich kapitolách. 

Metóda s najnižším celkovým bodovým ohodnotením je považovaná za najvhodnejšiu. V tabuľke je 
farebne zvýraznená.  

6.3 Porovnanie vhodnosti metód pre sanáciu horninového prostredia  
Vzhľadom k rozdielnemu charakteru kontaminovaných materiálov nachádzajúcich sa v rôznych 
vrstvách horninového prostredia (0-3 m, 3-5 m a 5-8 m) a vzhľadom k rozdielnej priestorovej 
distribúcii jednotlivých kontaminantov, je potrebné porovnávať vhodnosť vytipovaných sanačných 
metód vždy vo vzťahu ku konkrétnemu typu kontaminovaného materiálu, pretože v závislosti od 
jeho špecifických vlastností sa môže vhodnosť sanačných metód významne líšiť. 
Bola posúdená vhodnosť predbežne vytipovaných metód vo vzťahu  k sanácii týchto základných 
typov kontaminovaných materiálov (Tabuľka 6. – 13.): 
 Komplexne kontaminovaná (organické i anorganické znečistenie) pripovrchová vrstva 

pokryvných zemín (0 - 3 m),  
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 Pripovrchová vrstva pokryvných zemín (0 - 3 m)  kontaminovaná len nechlórovanými 
organickými látkami, 

 Pripovrchová vrstva pokryvných zemín (0 - 3 m)  kontaminovaná len chlórovanými 
pesticídmi, 

 Komplexne kontaminovaná (organické i anorganické znečistenie) prechodová vrstva 
odpadov (3 - 5 m), 

 Prechodová vrstva odpadov (3 - 5 m) kontaminovaná len organickými látkami (chlórovanými 
i nechlórovanými), 

 Komplexne kontaminovaná (organické i anorganické znečistenie) vrstva podložných štrkov 
(5 - 8 m), 

 Vrstva podložných štrkov (5 - 8 m) kontaminovaná len anorganickými látkami (arzénom) 
 Koncentrované chemické odpady (napr. v sudoch a pod.) 

 

Metóda Efektívnosť Časové 
hľadisko 

Neistoty a 
riziká 

Finančné 
hľadisko 

Celkové 
hodnotenie 

Izolácia znečistenia      

podzemná tesniaca stena 3 1 3 1 8 

„Ex situ“ metódy      

off-site odstránenie odpadov zo sanácie 1 1 2 3 7 

on-site stabilizácia / solidifikácia 3 2 3 2 10 

on-site termická desorpcia 1 2 2 2 7 

on-site vypieranie 3 2 3 2 10 

on-site biodegradácia NA NA NA NA NA 

 „In situ“ metódy      

in situ biodegradácia  NA NA NA NA NA 

venting / bioventing NA NA NA NA NA 

Tabuľka 5 Komplexne kontaminovaná pripovrchová vrstva pokryvných zemín 
 

Metóda Efektívnosť Časové 
hľadisko 

Neistoty a 
riziká 

Finančné 
hľadisko 

Celkové 
hodnotenie 

Izolácia znečistenia      

podzemná tesniaca stena 3 1 3 1 8 

„Ex situ“ metódy      

off-site odstránenie odpadov zo sanácie 1 1 2 2 6 

on-site stabilizácia / solidifikácia 3 2 3 2 10 

on-site termická desorpcia 1 2 2 2 7 

on-site vypieranie 3 2 3 2 10 

on-site biodegradácia 1 2 2 1 6 
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 „In situ“ metódy      

in situ biodegradácia  2 3 2 1 8 

venting / bioventing 2 3 2 1 8 

Tabuľka 6 Pripovrchová vrstva pokryvných zemín kontaminovaná len nechlórovanými organickými látkami 

Metóda Efektívnosť Časové 
hľadisko 

Neistoty a 
riziká 

Finančné 
hľadisko 

Celkové 
hodnotenie 

Izolácia znečistenia      

podzemná tesniaca stena 3 1 3 1 8 

„Ex situ“ metódy      

off-site odstránenie odpadov zo sanácie 1 1 2 3 7 

on-site stabilizácia / solidifikácia 3 2 3 2 10 

on-site termická desorpcia 1 2 2 2 7 

on-site vypieranie 3 2 3 2 10 

on-site biodegradácia 3 2 3 2 10 

 „In situ“ metódy      

in situ biodegradácia  3 3 3 1 10 

venting / bioventing 3 3 3 2 11 

Tabuľka 7 Pripovrchová vrstva pokryvných zemín kontaminovaná len chlórovanými pesticídmi 
 

Metóda Efektívnosť Časové 
hľadisko 

Neistoty a 
riziká 

Finančné 
hľadisko 

Celkové 
hodnotenie 

Izolácia znečistenia      

podzemná tesniaca stena 3 1 3 1 8 

„Ex situ“ metódy      

off-site odstránenie odpadov zo sanácie 1 1 2 3 7 

on-site stabilizácia / solidifikácia 3 2 3 2 10 

on-site termická desorpcia 1 2 2 2 7 

on-site vypieranie 3 2 3 2 10 

on-site biodegradácia NA NA NA NA NA 

 „In situ“ metódy      

in situ biodegradácia  NA NA NA NA NA 

venting / bioventing NA NA NA NA NA 

Tabuľka 8 Komplexne kontaminovaná prechodová vrstva odpadov 
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Metóda Efektívnosť Časové 
hľadisko 

Neistoty a 
riziká 

Finančné 
hľadisko 

Celkové 
hodnotenie 

Izolácia znečistenia      

podzemná tesniaca stena 3 1 3 1 8 

„Ex situ“ metódy      

off-site odstránenie odpadov zo sanácie 1 1 2 3 7 

on-site stabilizácia / solidifikácia 3 2 3 2 10 

on-site termická desorpcia 1 2 2 2 7 

on-site vypieranie 3 2 3 2 10 

on-site biodegradácia 3 2 3 1 9 

 „In situ“ metódy      

in situ biodegradácia  3 3 3 1 10 

venting / bioventing 3 3 3 2 11 

Tabuľka 9 Prechodová vrstva odpadov kontaminovaná len organickými látkami 

 

Metóda Efektívnosť Časové 
hľadisko 

Neistoty a 
riziká 

Finančné 
hľadisko 

Celkové 
hodnotenie 

Izolácia znečistenia      

podzemná tesniaca stena 3 1 3 1 8 

„Ex situ“ metódy      

off-site odstránenie odpadov zo sanácie 1 1 2 3 7 

on-site stabilizácia / solidifikácia 3 2 3 2 10 

on-site termická desorpcia 1 2 2 2 7 

on-site vypieranie 1 2 2 1 6 

on-site biodegradácia NA NA NA NA NA 

 „In situ“ metódy      

in situ biodegradácia  NA NA NA NA NA 

venting / bioventing NA NA NA NA NA 

Tabuľka 10 Komplexne kontaminovaná vrstva podložných štrkov 

 

Metóda Efektívnosť Časové 
hľadisko 

Neistoty a 
riziká 

Finančné 
hľadisko 

Celkové 
hodnotenie 

Izolácia znečistenia      

podzemná tesniaca stena 3 1 3 1 8 
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„Ex situ“ metódy      

off-site odstránenie odpadov zo sanácie 1 1 2 2 6 

on-site stabilizácia / solidifikácia 1 2 2 1 6 

on-site termická desorpcia 3 2 2 2 7 

on-site vypieranie 1 2 1 1 5 

on-site biodegradácia NA NA NA NA NA 

 „In situ“ metódy      

in situ biodegradácia  NA NA NA NA NA 

venting / bioventing NA NA NA NA NA 

Tabuľka 11 Vrstva podložných štrkov kontaminovaná len arzénom 
 

Metóda Efektívnosť Časové 
hľadisko 

Neistoty a 
riziká 

Finančné 
hľadisko 

Celkové 
hodnotenie 

Izolácia znečistenia      

podzemná tesniaca stena 3 1 3 1 8 

„Ex situ“ metódy      

off-site odstránenie odpadov zo sanácie 1 1 2 3 7 

on-site stabilizácia / solidifikácia 3 2 3 3 11 

on-site termická desorpcia 3 2 3 3 11 

on-site vypieranie NA NA NA NA NA 

on-site biodegradácia NA NA NA NA NA 

 „In situ“ metódy      

in situ biodegradácia  NA NA NA NA NA 

venting / bioventing NA NA NA NA NA 

Tabuľka 12 Koncentrované chemické odpady 

6.4 Porovnanie vhodnosti metód pre sanáciu podzemnej vody 
Predbežne vytipované sanačné metódy boli posúdené z hľadiska ich vhodnosti k sanácii podzemnej 
vody:  

a) v ohnisku znečistenia  
b) v oblasti kontaminačného mraku  

Výsledky tohto hodnotenia sú uvedené v Tabuľkách 14. – 15. 
 

Metóda Efektívnosť Časové 
hľadisko 

Neistoty a 
riziká 

Finančné 
hľadisko 

Celkové 
hodnotenie 

Izolácia znečistenia      
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podzemná tesniaca stena 3 1 3 1 8 

Aktívna sanácia      

„pump & treat“ - čerpanie z výkopov  2 2 2 1 7 

in situ biodegradácia NA NA NA NA NA 

biologická reduktívna dechlorácia NA NA NA NA NA 

monitorovaná / podporovaná atenuácia NA NA NA NA NA 

Tabuľka 13 Sanácia v ohnisku znečistenia 

Metóda Efektívnosť Časové 
hľadisko 

Neistoty a 
riziká 

Finančné 
hľadisko 

Celkové 
hodnotenie 

Izolácia znečistenia      

podzemná tesniaca stena NA NA NA NA NA 

Aktívna sanácia      

„pump & treat“   2 3 3 3 11 

in situ biodegradácia 3 3 3 2 11 

biologická reduktívna dechlorácia 2 3 2 2 9 

monitorovaná / podporovaná atenuácia 2 3 2 1 8 

Tabuľka 14 Sanácia v oblasti kontaminačného mraku 

 

7. RÁMCOVÉ RIEŠENIE NÁVRHU SANÁCIE 

7.1 Návrh komplexného sanačného postupu 
Na základe realizovaného multikriteriálneho hodnotenia boli určené metódy najvhodnejšie pre 
sanáciu  všetkých základných typov kontaminovaného horninového prostredia a podzemnej vody 
v záujmovom území. Prehľad najvhodnejších metód je uvedený Tabuľke 16. 

Typ kontaminovaného prostredia 
Najvhodnejšia metóda 

metóda 1 metóda 2 

Komplexne kontaminovaná pripovrchová vrstva 
pokryvných zemín 

off-site odstránenie 
odpadov zo sanácie 

on-site termická 
desorpcia 

Pripovrchová vrstva pokryvných zemín kontaminovaná 
len nechlórovanými organickými látkami 

off-site odstránenie 
odpadov zo sanácie on-site biodegradácia 

Pripovrchová vrstva pokryvných zemín kontaminovaná 
len chlórovanými pesticídmi 

off-site odstránenie 
odpadov zo sanácie 

on-site termická 
desorpcia 

Komplexne kontaminovaná prechodová vrstva odpadov off-site odstránenie 
odpadov zo sanácie 

on-site termická 
desorpcia 

Prechodová vrstva odpadov kontaminovaná len 
organickými látkami (chlórovanými aj nechlórovanými) 

off-site odstránenie 
odpadov zo sanácie 

on-site termická 
desorpcia 

Komplexne kontaminovaná vrstva podložných štrkov on-site vypieranie - 
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Vrstva podložných štrkov kontaminovaná len arzénom on-site vypieranie - 

Koncentrované chemické odpady off-site odstránenie 
odpadov zo sanácie - 

Podzemná voda v ohnisku znečistenia 
„pump & treat“ - čerpanie 

z výkopov - 

Podzemná voda v oblasti kontaminačného mraku monitorovaná / 
podporovaná atenuácia - 

Tabuľka 15 Prehľad najvhodnejších metód 
 
Kompletný súbor najvhodnejších metód teda zahŕňa nasledujúce technológie: 
 off-site odstránenie odpadov zo sanácie 
 on-site termická desorpcia 
 on-site biodegradácia 
 on-site vypieranie 
 „pump & treat“ - čerpanie z výkopov 
 monitorovaná / podporovaná atenuácia 

 

7.1.1  Aktívna sanácia za účelom dosiahnutia požadovaných sanačných limitov  
Na základe súboru najvhodnejších technológií bol vytvorený návrh komplexného sanačného 
postupu umožňujúceho realizáciu aktívnej sanácie záujmového územia za účelom dosiahnutia 
požadovaných sanačných limitov. Prehľad jednotlivých aktivít a ich základné parametre sú 
uvedené v Tabuľke 17. 

Č. Etapa / Činnosť Charakterizácia prác 
Časová 

náročnosť 
(mesiace) 

1. Prípravná etapa   

1.1 Doplnkový  prieskum 
záujmového územia 

- komplexné prieskumné aktivity za účelom spresnenia 
informácií o kontaminácii záujmového územia 

- overenie/vylúčenie výskytu sudov (príp. iných 
uzatvorených nádob) s obsahom nebezpečných látok 
v priestore skládky 

6 

1.2 Overenie navrhovaných 
sanačných technológií 

- poloprevádzkové overenie aplikovateľnosti 
navrhovaných sanačných technológií 6 

1.3 Projekt sanácie 

- vyhotovenie podrobného realizačného projektu sanácie 
- získanie súhlasu ku vstupu na pozemky v záujmovom 
územia za účelom realizácie sanačných prác 

- schválenie sanačného projektu (vrátane prevádzky 
sanačných technológií), stavebné povolenie  

6 - 12 

1.4 Stavebná príprava  

- terénne úpravy 
- demolácia stavebných objektov a odstránenie predmetov 
deponovaných v záujmovom území 

- úprava prístupových komunikácií 
- vybudovanie zabezpečených i nezabezpečených plôch a 
depónií 

- vybudovanie stavebných objektov pre inštaláciu 
sanačných technológií 

3 
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Č. Etapa / Činnosť Charakterizácia prác 
Časová 

náročnosť 
(mesiace) 

- energetické prípojky 
- príprava sociálneho a administratívneho zázemia na 
lokalite 

- oplotenie, osvetlenie, inštalácia dopravného značenia 

1.5 Mobilizácia  a inštalácia 
technologického zariadenia 

- prevoz technologických zariadení 
- inštalácia technologických zariadení 
- skúšobná prevádzka 
- spracovanie prevádzkovej dokumentácie 
- revízie a povolenia k prevádzke 

4 

1,6 Vybudovanie ochrannej 
hydraulickej bariéry 

- za účelom eliminácie rizík vyplývajúcich z neočakávanej 
migrácie znečistenia zo záujmového územia pri realizácii 
sanačných aktivít bude v smere prúdenia podzemnej vody 
vybudovaná hydraulická bariéra 

- súčasne bude inštalované technologické zariadenie 
vhodné na čistenie predpokladaných objemov čerpanej 
vody 

- trvalé prevádzkovanie hydraulickej bariéry sa 
nepredpokladá, jedná sa o záložný systém, ktorý by bol 
aktivovaný len v prípade neočakávanej mobilizácie 
znečistenia 

2. Sanačná etapa   

2.1 Postupná odťažba 
horninového prostredia 

- s ohľadom na veľmi intenzívny zápach kontaminovaných 
polôh horninového prostredia bude odťažba realizovaná 
postupne tak, aby plocha odkrytého telesa skládky bola čo 
najmenšia, predbežne sa predpokladá frontálna odťažba 
naprieč telesom skládky 

- na základe výsledkov podrobného prieskumu 
a sanačného monitoringu budú odťažené materiály 
smerované do príslušných dekontaminačných zariadení 

- v priebehu odťažby budú aplikované vhodne zvolené 
opatrenia za účelom redukcie zápachu  

- v priebehu odťažby budú aplikované vhodne zvolené 
opatrenia za účelom redukcie zápachu a úniku metánu a 
ďalších prchavých látok prítomných v pôdnom vzduchu 
do ovzdušia 

- Návrh konkrétnych technických opatrení bude uvedený v 
projekte sanácie 

 

2.2 Preprava odťažených 
materiálov 

- odťažené materiály budú nakladané na vhodné dopravné 
prostriedky  

- nadlimitne kontaminované materiály budú odvážané 
k príslušným dekontaminačným zariadeniam buď 
v záujmovom území (on-site) alebo mimo toto územie 
(off-site) 

- podlimitne kontaminované materiály budú odvážané na 
depóniu zásypových materiálov vybudovanú 
v záujmovom území 

2.3 

Prevádzkovanie on-site 
technológií určených 
k dekontaminácii 
odťažených materiálov 

- predpokladá sa paralelné prevádzkovanie všetkých 
zvolených technológií: termická desorpcia, vypieranie a 
biodegradácia  48 

2.4 Off-site odstraňovanie - odpady nevhodné k on-site dekontaminácii budú 
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Č. Etapa / Činnosť Charakterizácia prác 
Časová 

náročnosť 
(mesiace) 

odpadov  odstraňované v zariadeniach mimo záujmové územie 
- predpokladá sa najmä využitie spaľovne nebezpečných 
odpadov (pravdepodobne mimo územie SR) a skládok 
nebezpečných odpadov 

2.5 Sanácia podzemnej vody 
v ohnisku znečistenia 

- odčerpávanie silno kontaminovanej vody z dna výkopov 
- čistenie čerpanej vody 
- vypúšťanie vyčistenej vody do recipienta, alternatívne jej 
infiltrácia 

2.6 Zásyp výkopov v telese 
skládky  

- k zásypu výkopov po odťažbe kontaminovaného 
horninového prostredia budú použité podlimitne 
kontaminované zeminy dočasne deponované 
v záujmovom území, on-site dekontaminované materiály 
a dovezené inertné zásypové materiály  

- ukladané zásypové materiály budú priebežne hutnené 

2.7 Sanačný monitoring a 
evidencia 

- sledovanie a vyhodnocovanie informácií o vývoji 
znečistenia v priebehu sanácie v záujmovom území 
a v jeho okolí (najmä monitoring podzemnej vody) 

- sledovanie a vyhodnocovanie bilančných parametrov 
(objem a kvality odťaženej a dekontaminovanej zeminy, 
množstvo odstránených chemických odpadov, objem 
a kvalita vyčerpanej a vyčistenej podzemnej vody atd.) 

- sledovanie a vyhodnocovanie parametrov 
dekontaminačných technológií (doba prevádzkovania, 
objemy materiálov, teploty, spotreba energií, kvalita 
vstupov a produktov spracovania atd.) 

- sledovanie a vyhodnocovanie hygienických parametrov 
(emisie do ovzdušia, zápach atd.) 

- prevádzková evidencia (prevádzkový denník, záznamy 
o poruchách dekontaminačných technológií, evidencia 
pracovníkov, záznamy o počasí atd.) 

- legislatívne vyžadovaná evidencia (záznamy o preprave 
odpadov, hlásenia úradom a pod.)   

2.8 Preukázanie dosiahnutia 
cieľov sanácie 

- v priebehu a pred ukončením sanácie bude preukázané 
dosiahnutie požadovaných cieľov sanácie 

- konkrétny spôsob preukázania cieľov sanácie bude 
uvedený v realizačnom projekte  

2.9 

Demobilizácia sanačných 
technológií, uvedenie 
povrchu lokality do 
pôvodného stavu 

- demontáž a odvoz technologických zariadení 
- odstránenie technologických a prevádzkových objektov 
- záverečné terénne úpravy 
- biologická rekultivácia ( položenie vrstvy ornice, 
zatrávnenie) 

4 

3. Postsanačná etapa   

3.1 Aktualizovaná analýza rizík 

- spracovanie aktualizovanej analýzy  rizík (aktualizácia na 
základe informácií o realizovaných sanačných 
opatreniach a vývoji znečistenia) 

- schválenie aktualizovanej analýzy rizík 

3 

3.2 
Sanácia podzemnej vody 
v oblasti kontaminačného 
mraku 

- predpokladá sa aplikácia metódy  prirodzenej 
(monitorovanej) a podporovanej atenuácie 

- po sanácii horninového prostredia v ohnisku znečistenia 
(priestor skládky) na úroveň sanačných limitov sa 

120 
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Č. Etapa / Činnosť Charakterizácia prác 
Časová 

náročnosť 
(mesiace) 

očakáva významný pokles kontaminácie podzemnej 
vody; toto reziduálne znečistenie by malo byť ďalej 
účinne znížené pôsobením prirodzených atenuačných 
procesov 

- v prípade potreby bude zvážená aplikácia podporovanej 
atenuácie (napr. biologická reduktívna dechlorácia)   

3.3 Postsanačný monitoring 
- sledovanie a vyhodnocovanie informácií o vývoji 
znečistenia v po ukončení sanácie (komplexný 
monitoring podzemnej vody) 

Tabuľka 16 Prehľad jednotlivých aktivít a ich základné parametre 

Poznámky k navrhovanému sanačnému postupu: 
a) Nakladanie s odpadmi  
Navrhovaná koncepcia aktívneho  sanačného zásahu predpokladá vyťaženie nadlimitne 
kontaminovaných polôh horninového prostredia a ich následné odstránenie off-site alebo 
dekontamináciu on-site (s následným využitím dekontaminovaných zemín ako zásypového 
materiálu). Na základe hodnotenia sanačných metód boli pre on-site dekontamináciu zvolené ako 
najvhodnejšie technológie termická desorpcia, biodegradácia a vypieranie. Pokiaľ ide o off-site 
zariadenia vhodné pre odstraňovanie odpadov, do úvahy pripadá najmä využitie spaľovní a skládok 
nebezpečných odpadov. 

b) Spaľovanie odpadov (off-site) 
S využitím technológie spaľovania sa uvažuje najmä pri odstraňovaní koncentrovaných chemických 
odpadov (napr. pokiaľ by sa v potvrdil výskyt sudov s odpadmi v telese skládky) a masívne 
kontaminovaných polôh zemín, ktoré nie je možné odstrániť iným spôsobom. Výsledky 
realizovaných prieskumných prác neumožňujú výpočet množstva týchto odpadov (to bude možné až 
na základe doplnkového  prieskumu lokality skládky). Pre účely tejto štúdie predpokladáme: 
- kontaminované materiály, ktoré bude potrebné odstrániť technológiou spaľovania, sa nachádzajú 
v prechodovej vrstve skládky (3-5 m p.t.), kam boli v minulosti uložené chemické odpady, 
- množstvo odpadov, ktoré bude potrebné odstrániť spálením, odhadujeme na 10% z celkového 
objemu kontaminovaného horninového prostredia v prechodovej vrstve skládky, t.j. približne 10 000 
m3, t.j. asi 17 000 t.    
Spaľovacie zariadenie využiteľné v rámci sanácie skládky vo Vrakuni musí umožňovať príjem   
odpadov s vysokým obsahom chlóru a pesticídnych látok. Vzhľadom na skutočnosť, že na Slovensku 
sa takéto zariadenie s dostatočnou kapacitou nenachádza (v spaľovni spoločnosti Fecupral v Prešove 
je možné spaľovať odpady s obsahom chlóru, ale celková ročná kapacita tohto zariadenia je 1 000 
t/rok), bude potrebné uvažovať s využitím vhodných spaľovacích kapacít v zahraničí (Rakúsko, 
Nemecko, Fínsko a pod.).  

c) Odstraňovanie odpadov na skládkach nebezpečného odpadu (off-site) 
Pretože kontaminácia záujmového územia je v prevažnej miere spôsobená pesticídnymi látkami, 
musia byť pri posudzovaní možnosti odstraňovania odpadov zo sanácie metódou skládkovania 
zohľadnené - okrem iných legislatívnych predpisov - aj obmedzenia vyplývajúce z Nariadenia ES č. 
850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach. Podľa uvedeného nariadenia sú 
povolené len také postupy na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov, ktoré zabezpečia, že v nich 
obsiahnuté perzistentné organické znečisťujúce látky sa zničia alebo nenávratne transformujú. 
Povolené sú konkrétne tieto postupy: D9 fyzikálno-chemická úprava, D10 spaľovanie na pevnine 
a R1 použitie ako palivo alebo iný prostriedok na výrobu energie s výnimkou odpadu obsahujúceho 
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PCB. Z identifikovaných kontaminantov záujmového územia sa predmetné Nariadenie vzťahuje 
najmä na: hexachlórcyklohexán,  hexachlórbenzén a PCB.    
Z uvedených dôvodov bude množstvo odpadov vhodných k uloženiu na skládkach nebezpečných 
odpadov  obmedzené - predpokladáme, že sa bude jednať o max. 20 000 m3, t.j. asi 34 000 t.   

d) Dekontaminácia metódou termickej desorpcie (on-site)  
Metóda termickej desorpcie bude využitá k dekontaminácii materiálov horninového prostredia 
znečistených organickými látkami (chlórovanými aj nechlórovanými) v celkovom predpokladanom 
objeme asi 204 000 m3, t.j. asi 347 000 t.    
V prípade prevádzkovania technologického zariadenia s výkonom 15 t/h bude dekontaminácia  
uvažovaného množstva odpadu trvať asi 4 roky (300 prevádzkových dní za rok, 20 prevádzkových 
hodín za deň). 
Prevažná časť odpadov uvažovaných pre spracovanie metódou termickej desorpcie obsahuje aj 
anorganické kontaminanty. V dôsledku termických procesov tak môže dochádzať ku vzniku 
rozpustných (a teda mobilných) zlúčenín ťažkých kovov. Pretože produkt termickej desorpcie  bude 
na lokalite využitý ako zásypový materiál, je potrebné ťažké kovy, ktoré obsahuje, imobilizovať. Za 
týmto účelom navrhujeme aplikovať technológiu stabilizácie / solidifikácie s použitím vhodného 
hydraulického pojiva (napr. cementu).  

e) Dekontaminácia metódou biodegradácie (on-site)  
Biotechnologická dekontaminácia bude aplikovaná pri spracovaní kontaminovaných materiálov 
s nadlimitným obsahom nechlórovaných organických látok (ropné látky, BTEX a pod.). Pre účely 
tejto technológie predpokladáme, že sa bude jednať celkovo asi o 27 000 m3 (t.j. asi 46 000 t) 
kontaminovaných zemín z pripovrchovej vrstvy. Zeminy po biodegradácii budú na sanovanej 
lokalite použité ako zásypový materiál. 

f) Dekontaminácia metódou vypierania (on-site)  
Metódou vypierania budú spracované kontaminované podložné štrkové vrstvy. Celkovo sa bude 
jednať asi o 17 000 m3 (t.j. asi 29 000 t) materiálu. Vyprané štrky budú na lokalite použité ako 
zásypový materiál.  Kontaminované kalové frakcie z vypierania budú po odvodnení spracované 
technológiou  termickej desorpcie, resp. stabilizácie / solidifikácie. 

 

metóda  objem (m3) hmotnosť (t) 

spaľovanie (off-site) 10 000 17 000 

skládkovanie ako nebezpečný odpad (off-site) 20 000 34 000 

termická desorpcia (on-site) 204 000 347 000 

biodegradácia (on-site) 27 000 46 000 

vypieranie (on-site) 17 000 29 000 

celkom 278 000 473 000 

Tabuľka 17 Súhrnný prehľad predpokladaného množstva odpadov odstraňovaných / dekontaminovaných 
jednotlivými metódami 

c) Pasívna sanácia s využitím metódy izolácie znečistenia  
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Napriek tomu, že preferovaným prístupom je aktívny sanačný zásah realizovaný za účelom 
dosiahnutia požadovaných sanačných limitov, predstavuje metóda izolácie znečistenia reálnu 
možnosť výrazne obmedziť ďalšiu migráciu kontaminácie z ohniska znečistenia do okolia skládky.  
Izolácia znečistenia nezabezpečí definitívne odstránenie ekologickej záťaže (jedná sa o dočasné 
riešenie na obdobie niekoľkých desiatok rokov) a jeho prípadná aplikácia by mala za následok 
obmedzenie možností budúceho využívania záujmového územia. Na druhú stranu by však tento 
prístup umožnil v relatívne krátkom čase (a pri výrazne nižších nákladoch v porovnaní s aktívnym 
sanačným zásahom) eliminovať hlavné riziká súvisiace s existujúcou kontamináciou záujmového 
územia. 

Prípadnú podzemnú tesniacu stenu navrhujeme 
realizovať ako líniovú vertikálnu bariéru vybudovanú 
okolo celého telesa skládky - viď obrázok  55. Celková 
dĺžka takto navrhnutej steny je asi 2 050 m. Plocha 
stenou ohraničeného územia je asi 64 500 m2.  

Účelom tesniacej steny je zabrániť kontaktu 
podzemnej vody prúdiacej záujmovým územím 
s kontaminovaným horninovým prostredím. Preto 
musí byť zaústená až do nepriepustného podložia, 
ktoré je v záujmovej lokalite predstavované 
neogénnymi ílmi. V severozápadnej časti skládky (1) 
sa nepriepustné podložie nachádza v priemernej hĺbke 
asi 15 m p.t. a v juhovýchodnej časti skládky (2) 
v priemernej hĺbke asi 19 m p.t. za predpokladu, že by 
podzemná tesniaca stena bola zapustená 2 m do 
nepriepustného podložia, bola by jej celková plocha 
asi 40 000 m2.     

Pre  posúdenie miery ovplyvnenia hydraulických 
podmienok záujmového územia tesniacou stenou 
navrhujeme spracovať matematický model. V prípade rizika neakceptovateľného vzdutia hladiny 
podzemnej vody na nátokovej strane územia ohraničeného tesniacou stenou odporúčame zvážiť 
položenie potrubnej drenáže prechádzajúcej naprieč týmto územím  (so zatesnenými prechodmi cez 
obidve protiľahlé tesniace steny). 

Technicky možnou alternatívou pasívnej sanácie s využitím metódy izolácie znečistenia je 
kombinácia výstavby podzemnej tesniacej steny a prekrytia plochy ohraničenej podzemnou stenou 
nepriepustným povrchom. Výhodou tohto riešenia je výrazné zníženie objemu podzemnej vody, 
ktorú je potrebné čerpať z priestoru uzatvoreného podzemnou stenou a nákladne čistiť. Je však 
potrebné zdôrazniť, že tento objem nebude nulový, pretože PTS nikdy nie je 100% tesná. 
Negatívnym aspektom prekrytia skládky nepriepustným povrchom je jednak nutnosť riešiť 
odplynenie skládky a jednak významné obmedzenie možnosti výstavby v priestore ohraničenom 
PTS. 
V Tabuľke 19. je uvedený prehľad aktivít spojených s prípadnou realizáciou pasívneho sanačného 
opatrenia založeného na vybudovaní podzemnej tesniacej steny: 

Č. Etapa / Činnosť Charakterizácia prác 
Časová 

náročnosť 
(mesiace) 

1. Prípravná etapa   

1.1 Doplnkový prieskum 
záujmového územia 

- komplexné prieskumné aktivity za účelom spresnenia 
informácií o kontaminácii a parametroch geologického 
prostredia v záujmovom území 

4 

 Obr. 55  Podzemná tesniaca stena 

63 

  Prieskum environmentálnej záťaže Vrakunská cesta – skládka CHZJD - SK/EZ/B2/136       Štúdia uskutočniteľnosti 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

Č. Etapa / Činnosť Charakterizácia prác 
Časová 

náročnosť 
(mesiace) 

- matematický model 

1.2 
 Overenie technológií  
súvisiacich s výstavbou 
podzemnej tesniacej steny 

- overenie technológií výstavby podzemnej tesniacej steny 
priamo na lokalite skládky 

- overenie komplexnej technológie čistenia podzemnej 
vody čerpanej z priestoru uzatvoreného podzemnou 
tesniacou stenou, a to s ohľadom na charakter a intenzitu 
znečistenia, predpokladaný objem čerpanej podzemnej 
vody a požiadavky na kvalitu vypúšťanej / infiltrovanej 
vody 

3 

1.3 Projekt izolácie skládky 

- vyhotovenie podrobného stavebného projektu  
- získanie súhlasu ku vstupu na pozemky v záujmovom 
územia za účelom realizácie tesniacej steny 

- schválenie stavebného projektu, stavebné povolenie  

6 

1.4 Stavebná príprava  

- terénne úpravy 
- demolácia stavebných objektov a odstránenie predmetov 
deponovaných v línii výstavby tesniacej steny 

- úprava prístupových komunikácií 
- príprava sociálneho a administratívneho zázemia na 
lokalite 

2 

1.5 Mobilizácia  a príprava 
stavebných mechanizmov 

- prevoz stavebných mechanizmov 
- príprava špeciálnych stavebných mechanizmov  
- zabezpečenie potrebných stavebných materiálov 
(bentonit, pažnice a pod.) 

2 

2. Sanačná etapa   

2.1 Výstavba podzemnej 
tesniacej steny 

- postupná výstavba podzemnej tesniacej steny po obvode 
skládky  

- položenie potrubnej drenáže za účelom eliminácie 
neakceptovateľného vzdutia hladiny podzemnej vody (ak 
bude potrebné)  

- zeminy vyťažené pri výstavbe podzemnej tesniacej steny 
budú uložené na povrch skládky 

12 2.2 
Vybudovanie systému na 
čerpanie a čistenie 
podzemnej vody  

- po dokončení výstavby bude potrebné z územia 
ohraničeného podzemnou tesniacou odčerpávať 
podzemnú vodu, aby sa zabránilo stúpaniu jej hladiny  
v dôsledku infiltrácie zrážkových vôd - za týmto účelom 
bude inštalovaný systém čerpacích vrtov a zariadenie na 
čistenie čerpaných vôd - vzhľadom k rozlohe územia 
(64 500 m2) a predpokladanému ročnému úhrnu zrážok 
(700 mm) by mala byť kapacita systému na čerpanie 
a čistenie podzemnej vody asi 50 000 m3/rok -  vyčistená 
voda  bude vypúšťaná do recipienta, alternatívne 
infiltrovaná mimo územie ohraničené tesniacou stenou 

2.3 Sanačný monitoring 
a evidencia 

- sledovanie a vyhodnocovanie informácií o vývoji 
znečistenia v priebehu sanácie v záujmovom území 
a v jeho okolí (najmä monitoring podzemnej vody) 

- prevádzková evidencia (prevádzkový denník, záznamy 
o poruchách dekontaminačných technológií, evidencia 
pracovníkov, záznamy o počasí atd.) 

- legislatívne vyžadovaná evidencia (záznamy o preprave 
odpadov, hlásenia úradom a pod.)   
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Č. Etapa / Činnosť Charakterizácia prác 
Časová 

náročnosť 
(mesiace) 

2.4 
Demobilizácia stavebných  
zariadení, uvedenie lokality 
do pôvodného stavu 

- demontáž a odvoz stavebných zariadení 
- odstránenie prevádzkových objektov 
- záverečné terénne úpravy 
 

2 

3. Postsanačná etapa   

3.1 
Sanácia podzemnej vody 
v oblasti kontaminačného 
mraku 

- predpokladá sa aplikácia metódy  prirodzenej 
(monitorovanej) a podporovanej atenuácie 

- v prípade potreby bude zvážená aplikácia podporovanej 
atenuácie (napr. biologická reduktívna dechlorácia)   

120 

3.2 Postsanačný monitoring 
- sledovanie a vyhodnocovanie informácií o vývoji 
znečistenia  po ukončení sanácie (komplexný monitoring 
podzemnej vody) 

trvale 

3.3 
Prevádzkovanie systému na 
čerpanie a čistenie 
podzemnej vody 

- priebežné udržiavanie hladiny podzemnej vody v území 
ohraničenom podzemnou tesniacou stenou na 
požadovanej úrovni 

Tabuľka 18 Prehľad aktivít spojených s prípadnou realizáciou pasívneho sanačného opatrenia založeného na 
vybudovaní podzemnej tesniacej steny 
 

d) Finančné náklady   
Výpočet finančných nákladov na vykonanie sanačných prác v obidvoch diskutovaných variantoch 
bol vykonaný na základe odborného odhadu a je uvedený v nasledujúcich kapitolách. 

Kalkulované náklady nezahŕňajú DPH a prípadné náklady  na výkup pozemkov pre účely realizácie 
sanačných opatrení. 

Kalkulácia je predkladaná v členení na jednotlivé aktivity uvedené v kapitole 7.1.  

 

Č. Etapa / Činnosť 
Náklady 

(tis. EUR) 

1. Prípravná etapa 3 410 

1.1 Doplnkový prieskum záujmového územia 190 

1.2 Overenie navrhovaných sanačných technológií 380 

1.3 Projekt sanácie 80 

1.4 Stavebná príprava  1 200 

1.5 Mobilizácia  a inštalácia technologického zariadenia 810 

1,6 Vybudovanie ochrannej hydraulickej bariéry 750 

2. Sanačná etapa 107 280 

2.1 Postupná odťažba horninového prostredia 1 130 

2.2 Preprava odťažených materiálov 2 670 

2.3 Prevádzkovanie on-site technológií určených k dekontaminácii odťažených materiálov  

2.3.1 - termická desorpcia (347 000 t) 69 430 

2.3.2 - biodegradácia (46 000 t) 1 410 
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Č. Etapa / Činnosť 
Náklady 

(tis. EUR) 

2.3.3 - vypieranie (29 000 t) 2 320 

2,4 Off-site odstraňovanie odpadov   

2.4.1 - spaľovanie (17 000 t) 13 600 

2.4.2 - skládkovanie (34 000 t) 8 160 

2.5 Sanácia podzemnej vody v ohnisku znečistenia 3 190 

2.6 Zásyp výkopov v telese skládky  2 780 

2.7 Sanačný monitoring a evidencia 2 420 

2.8 Preukázanie dosiahnutia cieľov sanácie 0 

2.9 Demobilizácia sanačných technológií, uvedenie povrchu lokality do pôvodného stavu 170 

3. Postsanačná etapa 2 440 

3.1 Aktualizovaná analýza rizík 40 

3.2 Sanácia podzemnej vody v oblasti kontaaminačného mraku (10 rokov) 2 020 

3.3 Postsanačný monitoring (10 rokov) 380 

 CELKOM 113 130 

Tabuľka 19 Aktívna sanácia za účelom dosiahnutia požadovaných sanačných limitov 

7.1.2   Pasívna sanácia s využitím metódy izolácie znečistenia 

Č. Etapa / Činnosť 
Náklady 

(tis. EUR) 

1. Prípravná etapa 670 

1.1 Doplnkový prieskum záujmového územia 160 

1.2 Overenie technológií výstavby podzemnej tesniacej steny 140 

1.3 Projekt izolácie skládky 40 

1.4 Stavebná príprava  270 

1.5 Mobilizácia  a príprava stavebných mechanizmov 60 

2. Sanačná etapa 9 130 

2.1 Výstavba podzemnej tesniacej steny 8 110 

2,2 Vybudovanie systému na čerpanie a čistenie podzemnej vody  640 

2.3 Sanačný monitoring a evidencia 360 

2.4 Demobilizácia stavebných  zariadení, uvedenie lokality do pôvodného stavu 20 

3. Postsanačná etapa 4 800 

3.1 Sanácia podzemnej vody v oblasti kontaminačného mraku (10 rokov) 2 020 

3.2 Postsanačný monitoring (10 rokov) 380 

3.3 Prevádzkovanie systému na čerpanie a čistenie podzemnej vody (10 rokov) 2 400 

 CELKOM 14 600 

Tabuľka 20 Pasívna sanácia s využitím metódy izolácie znečistenia 

Poznámky: 
V prípade variantu izolácie znečistenia bude potrebné z územia ohraničeného podzemnou tesniacou 
stenou trvale odčerpávať zrážkovú vodu infiltrujúcu do pásma nasýtenia, následne ju čistiť 
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a odvádzať mimo izolované územie. V uvedenej kalkulácii  sú zohľadnené tieto náklady za obdobie 
10 rokov. Ročné náklady na čerpanie a čistenie vody odhadujeme na 240 000 EUR. V prípade 
prekrytia celého povrchu územia ohraničeného podzemnou tesniacou stenou (64 500 m2) 
nepriepustnou bariérou by náklady na realizáciu príslušných technických opatrení (vybudovanie 
nepriepustného povrchu, drenážneho systému a systému odplynenia skládky) boli približne 2 800 
000 EUR. Ročné náklady na čerpanie a čistenie vody by sa znížili približne na 120 000 EUR. 
 

8.  ZÁVERY A ODPORÚČANIA 
Cieľom tejto štúdie uskutočniteľnosti bol návrh a zhodnotenie variantov sanácie znečisteného územia 
Vrakunská cesta - skládka CHZJD, vrátane odhadu finančných nákladov nápravných opatrení. Štúdia 
uskutočniteľnosti bude slúžiť ako jeden z podkladov na vypracovanie projektu sanácie 
environmentálnej záťaže. 

V rámci štúdie uskutočniteľnosti bol ako najvhodnejší koncepčný variant nápravných opatrení 
vybraný variant aktívnej sanácie za účelom dosiahnutia požadovaných sanačných limitov. Variant 
izolácie kontaminovaného územia, bol vybraný iba ako prípadné dočasné opatrenie do doby 
vykonania sanácie po sanačné limity. 

a) Aktívna sanácia za účelom dosiahnutia požadovaných sanačných limitov  
Variant aktívnej sanácie je založený na využití metód ex-situ k sanácii horninového prostredia 
a podzemnej vody v ohnisku znečistenia (priestor bývalej skládky odpadov CHZJD) a na aplikácii 
metód prirodzenej a podporovanej atenuácie k dočisteniu kontaminovanej podzemnej vody v oblasti 
kontaminačného mraku. 

Ako najvhodnejšie pre sanáciu horninového prostredia v záujmovom území boli vyhodnotené tieto 
metódy: 
 termická desorpcia (on-site) 
 biodegradácia (on-site) 
 vypieranie (on-site) 
 spaľovanie (off-site) 
 uloženie na skládke nebezpečných odpadov (off-site) 

Množstvá zemín predpokladané k odstráneniu / dekontaminácii jednotlivými metódami sú uvedené 
v nasledujúcej Tabuľke 22. 

 

metóda  objem (m3) hmotnosť (t) 

spaľovanie (off-site) 10 000 17 000 

skládkovanie ako nebezpečný odpad (off-site) 20 000 34 000 

termická desorpcia (on-site) 204 000 347 000 

biodegradácia (on-site) 27 000 46 000 

vypieranie (on-site) 17 000 29 000 

celkom 278 000 473 000 

           Tabuľka 21 Množstvá zemín predpokladané k odstráneniu / dekontaminácii jednotlivými metódami 
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Navrhovaný aktívny sanačný zásah je rozdelený do troch etáp a zahŕňa nasledujúce činnosti: 

Prípravná etapa 
 Doplnkový prieskum záujmového územia 
 Overenie navrhovaných sanačných technológií 
 Vyhotovenie a schválenie realizačného projektu sanácie 
 Stavebná príprava 
 Mobilizácia  a inštalácia technologického zariadenia 
 Vybudovanie ochrannej hydraulickej bariéry 

Sanačná etapa 
 Postupná odťažba horninového prostredia 
 Preprava odťažených materiálov 
 Prevádzkovanie on-site technológií určených k dekontaminácii odťažených materiálov 
 Off-site odstraňovanie odpadov 
 Sanácia podzemnej vody v ohnisku znečistenia 
 Zásyp výkopov v telese skládky 
 Sanačný monitoring a evidencia 
 Preukázanie dosiahnutia cieľov sanácie 
 Demobilizácia sanačných technológií, uvedenie lokality do pôvodného stavu 

Postsanačná etapa 
 Aktualizovaná analýza rizík 
 Sanácia podzemnej vody v oblasti kontaminačného mraku 
 Postsanačný monitoring 

 
Dobu potrebnú na vlastnú realizáciu sanačných opatrení v priestore skládky predpokladáme          59 
mesiacov. 
Na vykonanie sanácie sa bude musieť vypracovať realizačná projektová dokumentácia.. Nakoľko 
nebolo predmetom podrobného geologického prieskumu životného prostredia špecifikácia 
inžinierskogeologických vlastnosti prostredia a iných technologických prác potrebných pre 
realizáciu podzemnej tesniacej steny alebo iných sanačných variantných riešení navrhujeme 
realizáciu doplnkového prieskumu zameraného už na konkrétne sanačné riešenia. Pri doplnkovom 
prieskume navrhujeme zameranie sa na detailné vymapovanie neogénneho podložia s cieľom overiť 
litologické rozhrania, najmä však mocnosť ílovej vrstvy a jej vlastnosti s ohľadom na prípadné 
zapustenie nepriepustnej steny do tejto vrstvy. Taktiež navrhujeme realizáciu hlbších prieskumných 
vrtov na zistenie litologických pomerov hlbšieho podložia.  Za účelom získania základných 
technologických parametrov pre projektovanie navrhovaných sanačných metód odporúčame taktiež 
realizovať na lokalite skládky poloprevádzkové overovacie skúšky. Vzhľadom k riziku 
nekontrolovanej mobilizácie znečistenia v priebehu sanačným prác odporúčame vybudovať v smere 
prúdenia podzemnej vody hydraulickú bariéru. Tá by slúžila ako záložný ochranný systém, ktorý by 
bol v prípade vzniku havarijnej situácie aktivovaný.    

Na základe odborného odhadu boli predbežne odhadnuté finančné náklady potrebné na realizáciu  
navrhovaného aktívneho sanačného zásahu. Výška týchto nákladov je 113 130 000 EUR. 
 

e) Pasívna sanácia s využitím metódy izolácie znečistenia 
V rámci uvažovanej pasívnej sanácie s využitím metódy izolácie znečistenia sa predpokladá 
vybudovanie podzemnej tesniacej steny okolo celého priestoru skládky. Celková dĺžka takto 
navrhnutej steny je asi 2 050 m. Plocha stenou ohraničeného územia je asi 64 500 m2. Vo vertikálnom 
smere by stena siahala od pásma prevzdušnenia horninového prostredia až do nepriepustného 
neogénneho podložia. Predpokladáme, že celková plocha tesniacej podzemnej steny by bola asi 
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40 000 m2.     

Navrhovaný sanačný zásah je aj v tomto prípade rozdelený do troch etáp a zahŕňa nasledujúce 
činnosti: 

Prípravná etapa 
 Doplnkový prieskum záujmového územia 
 Overenie technológií výstavby podzemnej tesniacej steny  
 Projekt izolácie skládky 
 Stavebná príprava 
 Mobilizácia  a príprava stavebných mechanizmov  

Sanačná etapa 
 Výstavba podzemnej tesniacej steny 
 Vybudovanie systému na čerpanie a čistenie podzemnej vody  
 Sanačný monitoring a evidencia 
 Demobilizácia stavebných  zariadení, uvedenie povrchu lokality do pôvodného stavu  

Postsanačná etapa 
 Sanácia podzemnej vody v oblasti kontaminačného mraku 
 Postsanačný monitoring 
 Prevádzkovanie systému na čerpanie a čistenie podzemnej vody 

 
Dobu potrebnú na vlastnú realizáciu sanačného zásahu spočívajúceho v izolácii znečistenia 
podzemnou tesniacou stenou predpokladáme 18 mesiacov. 
Na vykonanie sanácie sa bude musieť vypracovať realizačná projektová dokumentácia. Nakoľko 
nebolo predmetom podrobného geologického prieskumu životného prostredia špecifikácia 
inžinierskogeologických vlastnosti prostredia a iných technologických prác potrebných pre 
realizáciu podzemnej tesniacej steny alebo iných sanačných variantných riešení navrhujeme 
realizáciu doplnkového prieskumu zameraného už na konkrétne sanačné riešenia. Pri doplnkovom 
prieskume navrhujeme zameranie sa na detailné vymapovanie neogénneho podložia s cieľom overiť 
litologické rozhrania, najmä však mocnosť ílovej vrstvy a jej vlastnosti s ohľadom na prípadné 
zapustenie nepriepustnej steny do tejto vrstvy. Taktiež navrhujeme realizáciu hlbších prieskumných 
vrtov na zistenie litologických pomerov hlbšieho podložia.Taktiež odporúčame realizovať na lokalite 
skládky overovacie skúšku výstavby podzemnej tesniacej steny. 
Po dokončení výstavby bude potrebné z územia ohraničeného podzemnou tesniacou odčerpávať 
podzemnú vodu, aby sa zabránilo stúpaniu jej hladiny v dôsledku infiltrácie zrážkových vôd.  

Na základe odborného odhadu boli predbežne odhadnuté finančné náklady potrebné na realizáciu  
navrhovaného pasívneho sanačného zásahu. Výška týchto nákladov je 14 600 000  EUR. 
Ročné náklady na čerpanie vody z územia ohraničeného podzemnou tesniacou, jej čistenie 
a vypúšťanie odhadujeme na 240 000 EUR. 
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	Zo škály prioritných kontaminantov záujmového územia je metóda ventingu aplikovateľná na látky s nižším bodom varu - najmä benzén, toluén, etylbenzén, alifatické chlórované uhľovodíky (trichlóretylén, tetrachlóretylén), niektoré ropné látky apod. Naop...
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	c) Chemická oxidácia
	Princíp chemickej oxidácie spočíva v infiltrácii roztoku vhodného oxidačného činidla do horninového prostredia za účelom deštrukcie kontaminantov rozpustených v podzemnej vode, sorbovaných v horninovom prostredí alebo prítomných vo forme voľnej fázy.
	Metóda chemickej oxidácie sa používa na sanáciu pásma prevzdušnenia aj pásma nasýtenia horninového prostredia. Je aplikovateľná v prípade prítomnosti akéhokoľvek kontaminantu, ktorý sa v dôsledku reakcie s oxidačným činidlom buď rozloží na netoxický a...
	Zo škály prioritných kontaminantov záujmového územia by bolo možné dosiahnuť chemickou oxidáciou zníženie obsahu chlórovaných a aj niektorých nechlórovaných organických látok v horninovom prostredí. Problematickým aspektom aplikácie tejto oxidačnej me...
	Ďalšie in situ metódy sanácie horninového prostredia boli vyhodnotené ako nevhodné pre aplikáciu v záujmovom území, a to vzhľadom k tomu, že možnosť ich aplikácie bola zo závažných dôvodov vopred vylúčená - napr.:
	 fytosanácia - málo účinná metóda, nevhodná pre dekontamináciu komplexne kontaminovaného horninového prostredia,
	 elektrokinetické metódy - nevhodné pre dekontamináciu rozsiahleho a komplexne kontaminovaného horninového prostredia, nevhodné pre odstraňovanie organického znečistenia,
	 vymývanie - vysoké riziko zrýchlenej migrácie znečistenia podzemnou vodou, problematická účinnosť v heterogénnom, masívne a komplexne kontaminovanom horninovom prostredí,
	  in situ stabilizácia/solidifikácia - problematická účinnosť v heterogénnom, masívne a komplexne kontaminovanom horninovom prostredí,
	 in situ termická desorpcia - problematická možnosť kontroly procesu v heterogénnom, masívne a komplexne kontaminovanom horninovom prostredí apod.
	5.2.3 Metódy sanácie podzemnej vody
	a) „Pump ( Treat“
	Jedná sa o metódu založenú na čerpaní  kontaminovanej podzemnej vody, ktorá je následne čistená (rôznymi technologickými postupmi v závislosti na charaktere kontaminácie - napr. stripovaním, sorpciou, chemickou úpravou a pod.). Čerpaním dochádza k ods...
	Metódu pump ( treat je teoreticky možné využiť k sanácii kontaminovanej vody v záujmovom území. Reálne by však bolo potrebné dlhodobo čerpať a čistiť veľké objemy vôd kontaminovaných širokým spektrom organických aj anorganických kontaminantov, čo by b...
	b) Chemická oxidácia
	Princípy, aplikovateľnosť aj spôsob realizácie tejto metódy je podobný, ako v prípade in situ chemickej oxidácie horninového prostredia (viď vyššie).
	Zo škály prioritných kontaminantov v podzemnej vode by bolo možné dosiahnuť chemickou oxidáciou zníženie obsahu chlórovaných a aj niektorých nechlórovaných organických látok v horninovom prostredí. Problematickým aspektom aplikácie tejto oxidačnej met...
	c) Chemická redukcia
	Princíp chemickej redukcie spočíva v infiltrácii roztoku vhodného redukčného činidla do podzemnej vody za účelom deštrukcie kontaminantov.
	Metóda chemickej redukcie je aplikovateľná v prípade prítomnosti kontaminantov, ktoré sa v dôsledku reakcie s redukčným činidlom buď rozložia na netoxický alebo menej toxický produkt (napr. chlórované uhľovodíky) alebo reagujú za vzniku netoxickej ale...
	Zo škály prioritných kontaminantov záujmového územia by bolo možné dosiahnuť chemickou redukciou najmä zníženie obsahu chlórovaných organických látok v podzemnej vode. Problematickým aspektom aplikácie tejto metódy je však riziko vzniku toxických medz...
	d) Biodegradácia
	Princípy, aplikovateľnosť aj spôsob realizácie tejto metódy je podobný, ako v prípade in situ biodegradácie (viď vyššie).
	Zo škály prioritných kontaminantov záujmového územia je možné aplikovať biodegradáciu k sanácii podzemnej vody kontaminovanej ropnými látkami, aromatickými uhľovodíkmi a fenolmi. Naopak, metóda nie je vhodná k odstráneniu chlórovaných organických láto...
	e) Biologická reduktívna dechlorácia
	Jedná sa o relatívne nenáročnú a pritom potenciálne efektívnu metódu dehalogenácie chlórovaných organických látok prítomných v podzemnej vode – najmä v oblasti kontaminačného mraku. Metóda nie je vhodná pre sanáciu ohnísk znečistenia.
	Princíp metódy spočíva vo vytvoreniu redukčných podmienok v pásme nasýtenia, a to pôsobením anaeróbnych bakteriálnych kmeňov. V tomto prostredí potom postupne dochádza k dehalogenizácii chlórovaných organických molekúl kontaminantov.
	Aplikáciu biologickej reduktívnej dechlorácie  považujeme za potenciálne vhodnú k sanácii podzemnej vody (najmä v oblasti kontaminačného mraku) a odporúčame ju k ďalšiemu hodnoteniu.
	f) Monitorovaná a podporovaná atenuácia
	Procesy prirodzenej aj podporovanej atenuácie prispievajú ku znižovaniu úrovne znečistenia podzemnej vody celou škálou kontaminantov záujmového územia, a to najmä v oblasti kontaminačného mraku (mimo ohniská kontaminácie). Je reálny predpoklad, že pri...
	Ďalšie in situ metódy sanácie podzemnej vody boli vyhodnotené ako nevhodné pre aplikáciu v záujmovom území, a to vzhľadom k tomu, že možnosť ich aplikácie bola zo závažných dôvodov vopred vylúčená - napr.:
	 fytosanácia - málo účinná metóda, nevhodná pre dekontamináciu komplexne kontaminovanej podzemnej vody,
	 metódy tepelnej podpory - nevhodné pre dekontamináciu komplexne kontaminovanej podzemnej vody na rozsiahlom území,
	 reaktívne bariéry - komplikované čistenie komplexne kontaminovanej podzemnej vody v reaktívnej bariére,
	  air-sparging - metóda nevhodná pre dekontamináciu podzemnej vody znečistenej aeróbne nedegradovateľnými látkami,
	 bio-slurping  - metóda nevhodná pre dekontamináciu podzemnej vody znečistenej málo prchavými látkami apod.

	6. POROVNANIE VHODNOSTI SANAČNÝCH METÓD
	6.1 Bilancia znečistenia v záujmovom území
	Na základe výsledkov realizovaného geologického prieskumu predpokladáme znečistenie horninového prostredia v záujmovom území v rozsahu, ktorý je uvedený v Tabuľke 3.
	Pokiaľ sa jedná o znečistenie podzemnej vody:
	 za ohnisko znečistenia je možné označiť priestor skládky a jeho bezprostredné okolie s  celkovou rozlohou asi 5 ha.
	 celková plocha kontaminačného mraku je asi 5 km2
	6.2 Spôsob hodnotenia sanačných metód
	Pre porovnanie vhodnosti jednotlivých metód bolo použité multikriteriálne hodnotenie. Kritériá hodnotenia boli zvolené nasledovne:
	Výsledky multikriteriálneho hodnotenia vhodnosti predbežne vytipovaných sanačných metód pre sanáciu jednotlivých typov kontaminovaných materiálov sú uvedené v nasledujúcich kapitolách.
	Metóda s najnižším celkovým bodovým ohodnotením je považovaná za najvhodnejšiu. V tabuľke je farebne zvýraznená.
	6.3 Porovnanie vhodnosti metód pre sanáciu horninového prostredia
	Vzhľadom k rozdielnemu charakteru kontaminovaných materiálov nachádzajúcich sa v rôznych vrstvách horninového prostredia (0-3 m, 3-5 m a 5-8 m) a vzhľadom k rozdielnej priestorovej distribúcii jednotlivých kontaminantov, je potrebné porovnávať vhodnos...
	Bola posúdená vhodnosť predbežne vytipovaných metód vo vzťahu  k sanácii týchto základných typov kontaminovaných materiálov (Tabuľka 6. – 13.):
	 Komplexne kontaminovaná (organické i anorganické znečistenie) pripovrchová vrstva pokryvných zemín (0 - 3 m),
	 Pripovrchová vrstva pokryvných zemín (0 - 3 m)  kontaminovaná len nechlórovanými organickými látkami,
	 Pripovrchová vrstva pokryvných zemín (0 - 3 m)  kontaminovaná len chlórovanými pesticídmi,
	 Komplexne kontaminovaná (organické i anorganické znečistenie) prechodová vrstva odpadov (3 - 5 m),
	 Prechodová vrstva odpadov (3 - 5 m) kontaminovaná len organickými látkami (chlórovanými i nechlórovanými),
	 Komplexne kontaminovaná (organické i anorganické znečistenie) vrstva podložných štrkov (5 - 8 m),
	 Vrstva podložných štrkov (5 - 8 m) kontaminovaná len anorganickými látkami (arzénom)
	 Koncentrované chemické odpady (napr. v sudoch a pod.)
	6.4 Porovnanie vhodnosti metód pre sanáciu podzemnej vody
	Predbežne vytipované sanačné metódy boli posúdené z hľadiska ich vhodnosti k sanácii podzemnej vody:
	a) v ohnisku znečistenia
	b) v oblasti kontaminačného mraku
	Výsledky tohto hodnotenia sú uvedené v Tabuľkách 14. – 15.
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	7.1.1  Aktívna sanácia za účelom dosiahnutia požadovaných sanačných limitov
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