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ABSTRAKT
Pri priemyselných haváriách môže znečistenie prenikať cez nenasýtenú zónu do podzemnej
vody. Prienik závisí od vlastností kontaminantu, od množstva uniknutého znečistenia a od
horninového zloženia. V prípade ak sa znečistenie dostane k hladine podzemnej vode je
unášané tečúcou vodou. Prúdiaca voda ho môže prenášať do väčších vzdialeností, kde sa
môžu vyskytovať vodárenské zdroje. Pri haváriách je potrebné rýchlo zaujať stanovisko
a navrhnúť vhodné ochranné opatrenia. Nato je potrebné poznať riadiace procesy transportu
znečistenia. Bez znalostí týchto procesov opatrenia nemusia byť efektívne. Cieľom príspevku
je podať prehľad mechanizmu transportu znečistenia a hlavných procesov vplývajúcich na
zmenu koncentrácií znečisťujúcich látok. Na konkrétnych a fiktívnych príkladoch budú
ukázané vlastnosti, ktoré vplývajú na šírenie znečistenia hlavne na jeho smer nakoľko jeho
určenie je kľúčové pri návrhu opatrení. Od jeho správneho určenia sa viac menej v prírodných
podmienkach odvíja skúmanie ostatných procesov.

ÚVOD
Podľa atlasu sanačných metód Frankovská et al. (2010) znečistenie územia vzniká únikom
rozličných znečisťujúcich látok do prostredia a to v závislosti od charakteru činnosti danej
oblasti. V súvislosti so znečistením rozlišujeme dva pojmy a to kontaminant a polutant.
Kontaminant je látka, ktorá je výsledkom ľudskej aktivity prítomná vo vyšších koncentráciách
ako prírodných a zapríčiňuje odchýlku od normálneho zloženia prírodného prostredia.
Výsledkom prítomnosti kontaminantu je kontaminácia prostredia. Polutant je látka, ktorá je
výsledkom ľudskej aktivity prítomná vo vyšších koncentráciách ako prírodných a má
škodlivý účinok na prírodné prostredie, alebo niektorú z jeho zložiek. V prípade, ak sa tento
škodlivý účinok prejavuje na človeku alebo biote polutant označujeme ako toxickú látku
(toxín). Výsledkom prítomnosti polutantu je znečistenie prírodného prostredia (Bodiš et al.,
2008). Hraničná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky stanovenej v pôde, v horninovom
prostredí a podzemnej vode, prekročenie ktorej môže ohroziť ľudské zdravie a životné
prostredie sa nazýva indikačné kritérium (ID) (smernica 1/2015 – 7 z 28. januára 2015), čiže
látky prekračujúcu túto koncentráciu môžu predstavovať toxíny. V dôsledku havárií v
rozličných odvetviach priemyslu môžu toxické látky podliehať rôznym procesom čo má vplyv
na ich koncentráciu, prípadne vznik alebo mobilitu iných toxínov a môžu sa vo zvodnenom
prostredí vplyvom tečúcej vody šíriť do značných vzdialeností. Príspevok sa zaoberá
prehľadom priemyselných prevádzok v Bratislavskom kraji, ktoré môžu v prípade havárie
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predstavovať environmentálne a zdravotné riziko. Ďalej uvádza procesy, ktoré majú vplyv na
šírenie znečistenia a zmien jeho koncentrácie v čase. Bližšie sa venuje procesu advekcie,
nakoľko od presnosti jej stanovenia sa odvíja presnosť ostatných procesov v prostredí.
PRIEMYSELNÉ PREVÁDZKY A PROCESY VPLÝVAJÚCE NA TRANSPOT
ZNEČISTENIA
Smernica 1/2015 – 7 z 28. januára 2015 definuje prioritné látky a koncentrácie týchto látok,
ktoré môžu predstavovať toxíny ako aj jednotlivé priemyselné činnosti, pri ktorých jednotlivé
prioritné látky môžu unikať do životného prostredia. Prehľad počtu prevádzok
v Bratislavskom kraji podľa typu priemyselnej činnosti a prioritné látky, ktoré dôsledkom
havárií môžu unikať do životného prostredia je uvedený v nasledovnej tabuľke.
Tabuľka I Prehľad počtu prevádzok v Bratislavskom kraji podľa typu činnosti a prioritné látky, ktoré
dôsledkom havárií môžu unikať do životného prostredia
Činnosť
podľa smernice
1/2015-7 a kat. fir.
www.azet.sk

Poľnohosp
výroba

Druh činnosti
podľa smernice
1/2015-7 a katalógu
firiem www.azet.sk
živočíšna výroba,
rastlinná výroba,
skladovanie a
distribúcia
agrochemikálií
výroba chemikálií

farmaceutická

Priemyselná
výroba

Možné polutanty
podľa smernice 1/2015-7

Počet
prevádz.
(www.
azet.sk)

NH4 , Cd, Cr, As, S sulf.

22

NO2, NO3-, Hg, účinné látky pesticídov
aplikovaných v znečistenom území, zo sklad. a
distribúcie PHM a mazadiel (NEL, C10 – C40,
PAU, BTEX, Cr, Cu, Pb, Zn)
BTEX, ClU, PAU, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Zn, As,
jednosýtne fenoly, S sulf. + (podľa druhu
výrobného procesu)

38

43

výroba

C10 – C40, NEL, BTEX, ClU, PAU, Cd, Cr, Cu,
Pb, Hg, Zn, As, jednosýtne fenoly, S sulf. +
(podľa druhu výrobného procesu)

gumárenská výroba

C10 – C40, NEL, ClU, BTEX, Zn, S sulf.

textilný priemysel

C10 – C40, NEL, Cd, Cr, Cu, Hg, B, NO2, S

spracovanie koží

C10 – C40, NEL, Cd, Cr, As, jednosýtne fenoly

ochrana a spracovanie
dreva

C10 – C40, NEL, PAU, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn, As,
B, jednosýt. fenoly, chlór. fenoly, krezoly, S sulf.

29

výroba farbív

C10 – C40, NEL, ClU, PAU, Ba, Cd, Cr, Cu, Pb,
Ni, Zn, S sulf., jednosýtne fenoly

18

papierenský priemysel

C10 – C40, NEL, BTEX, ClU, Cd, Cr, S sulf

strojársky

C10 – C40, NEL, ClU, PAU, BTEX, Cr, Pb, Ni,
V, Zn, As, kyanidy, S sulf.,

196

elektrotechnická výroba

C10 – C40, NEL, ClU, BTEX, Cd, Cr, Cu, Pb,
Hg, Zn, As, B, PCB, NO2, S sulf., Ag

49

kovovýroba, výroba

C10 – C40, NEL, ClU, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn, B,

214

priemysel

30

10
94
4

37
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hutného materiálu

jednosýtne fenoly, kyanidy, S sulf

sklársky

C10 – C40, NEL, ClU, BTEX, Cd, Cr, Cu, Pb,
Hg, Ni, Zn, As, B, kyanidy, NO2, S sulf.

4

výroba zbraní a streliva

C10 – C40, NEL, ClU, BTEX, Ba, Cr, Cu, Pb,
Hg, Ni, Zn, As, B, jednosýtne fenoly, S., NO2

4

plynárenský priemysel

C10 – C40, NEL, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, V, Ni, Zn,
As, S sulf.

14

energetika

C10 – C40, NEL, PAU, Ba, Be, Cd, Cr, Cu, Pb,
Hg, Ni, V, Zn, As, Se, PCB, S sulf., celková
objemová aktivita alfa a beta*, trícium, 222Rn

spracovanie ropy a
ropných látok

C10 – C40, NEL, PAU, BTEX, Cu, Pb, Ni,
kyanidy, S sulf., chlórbenzény, ClU, sírany

priemysel

50

14

Vo vzťahu k šíreniu sa znečistenia možno látky rozdeliť na (Frankovská 2010):
 anorganické látky – kovy (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr., Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Zn, Sn,
V, B
 ostatné anorganické látky - kyanidy, F, Br, NO3-, Cl rádionuklidy – 241Am, 129,131I, 103,106Ru, 140Ba, 85Kr, 110Ag, 14C, 99Mo, 89,90Sr, 144Ce,
22
Rn
 nehalogénové prchavé organické látky - (okrem pohonných látok a BTEX): acetón,
etylacetát, cyklohexanón, metanol, etanol, akroleín, etyléter, styrén, vinilacetát...
 halogénové prchavé organické látky – 1,1,1,2-tetrachlóretán, bromoform,
chloroform, 1,1,2-trichlóretán, chlórdibrómetán, hexachlóretán, 1,1-dichllóretán,
tetrachlórmetán, vinilchlorid, neoprén, perchlóretén, dichlórmetán, fluórtrichlórmetán
 nehalogénové poloprchavé organické látky – benzidín, benzo(a)antracén, fluorén,
benzo(a)pyrén, enepyrén, naftalén, chryzén, paration, fenantrén
 halogénové poloprchavé organické látky - hexachlórbenzén..., hexachlór butadieén,
pesticídy (aldrín, DDT, etylparation, dieldrín, heptachlór, endosulfán,
heptachlórepoxid, malation, chlórdan, endrín...)
 ropné látky (palivá) – BTEX, xylény, fenantrén, izobután, PAU, kreozoly,
cykloheptán, MTB...
Hlavné procesy ovplyvňujúce ich osud a pohyb v horninovom prostredí sú uvedené
v nasledovnej tabuľke.
Tabuľka II Hlavné riadiace procesy transportu a osudu chemických látok v prostredí
Látky
anorganické látky
rádionuklidy
prchavé organické
látky

Hlavné riadiace procesy transportu a osudu
advekcia, disperzia, sorpcia, biosorpcia, bioakumulácia,
rozpúšťanie, precipitácia, oxidačno-redukčné procesy,
tvorba komplexov, iónová výmena
advekcia, disperzia, sorpcia, precipitácia,
rádioaktívny rozpad, rozpúšťanie, vyparovanie (jód)
advekcia, disperzia, rozpúšťanie, sorpcia, vyparovanie,
chemická a biologická degradácia

Zdroj
Ford, Wilkin, Puls
(2007a,b)
Ford, Wilkin (2010)
Pope et al. (2004)
Pivetz et al. (2012)
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poloprchavé
organické látky
(pesticídy)

advekcia, disperzia, chemická degradácia a biodegradácia,
vyparovanie, sorpcia, fotodegradácia, bioakumulácia,
oxidačno – redukčné procesy

Linde (1994)

ropné látky

advekcia, difúzia, vyparovanie, sorpcia, chemická
degradácia, biodegradácia

Department of
Environmental Protection
(2012)
Park (2005)

Ako vyplýva z tabuľky procesom, ktorý sa uplatňuje pri všetkých kontaminantoch je advekcia
preto bude v nasledovnom venovaná pozornosť práve tomuto procesu.
POHYB ZNEČISTENIA V SATUROVANEJ ZÓNE VPLYVOM ADVEKCIE
Advekcia je fyzikálna vlastnosť, ktorou sa znečistenie v saturovanej zóne šíri tečúcou vodou
(Brady, Brady, Borns, 1997, Yong, Mulligan, 2003). Pohyb podzemnej vody vo filtračnom
prostredí (pórovom horninovom prostredí) je charakterizovaný smerom a rýchlosťou prúdenia
v dôsledku hydraulického odporu prostredia stratou na piezometrickej výške (Mucha,
Šestakov, 1987) (viď obrázok 1). Smer prúdenia sa všeobecne určuje podľa izolínií
piezometrickej výšky hladiny podzemnej vody, je v smere maximálneho hydraulického
gradientu, tj. kolmo na hydroizohypsy v zmysle obrázka 1.
Pohyb kontaminantov v pôde a v podzemnej vode môže byť veľmi rýchly niekoľko metrov za
deň, alebo pomalý niekoľko centimetrov za deň (Brady, Brady, Borns, 1997, Yong, Mulligan,
2003). Je daný Darcyho zákonom (viď obr.1).

k -. koeficient filtrácie (m/s)
ΔH/Δx- hydraulický gradient (-)
θ- pórovitosť (-)

Q = k.F.I
k

V = θ ΔΔHx

Obr. 1 Prietok cez jednotkovú šírku a jednotkovú plochu geologického prostredia (upravené podľa Muchu,
Šestakova, 1987 a Bradyho, Bradyho, Bornsa, 1997)

Pohyb v nesaturovanej zóne možno popísať podobne, namiesto hydraulického gradientu
ΔH/Δx však v rovnici vystupuje gradient vlhkosti -Δψ/Δl (Brady, Brady, Borns, 1997).
Samotný proces infiltrácie je zložitý. Voda infiltruje zo zrážok cez pôdny horizont, ďalej
prevzdušnenú zónu nad hladinu podzemnej vody, preteká cez menej priepustné vrstvy, mení
smer a rýchlosť prúdenia v priestore a čase (Mucha, Šestakov, 1987)..
V prípade saturovanej zóny je koeficient filtrácie konštantný, v prípade nesaturovanej zóny sa
mení v závislosti od vlhkosti. So zmenšovaním vlhkosti klesá (Brady, Brady, Borns, 1997).
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Pre pochopenie dynamiky prúdenia podzemnej vody je dôležitá predstava o prírodných
podmienkach formovania sa prúdenia podzemnej vody v geologickom prostredí. Prúdenie
podzemnej vody je často veľmi zložitý priestorový proces. Vzniká infiltráciou vody zo zrážok
na infiltračných, často rozsiahlych územiach, alebo miestne pri infiltrácií z potokov, riek
počas zrážok alebo povodní. Prúdenie smeruje zložitou cestou v geologickom prostredí od
miest infiltrácie k miestam výveru. Miesta výveru sú najmä depresie v teréne, rieky, potoky,
pramene. V mnohých prípadoch dochádza k odčerpávaniu vôd výparom na veľkých plochách
ak je hladina podzemnej vody blízko terénu. Pri formovaní prúdenia majú veľkú úlohu aj
umelé odbery človekom, umelé zásahy do priepustnosti hornín, podzemné stavby, ťažba
surovín, umelá infiltrácia, regulovanie povrchových tokov, kanály, spôsob obrábania pôdy,
rastlinný pokryv a mnohé iné faktory (Mucha, Šestakov, 1987). Na nasledovných príkladoch
načrtneme problematiku prúdenia v saturovanej zóne.
Na obrázku č. 2 je prostredníctvom geologických profilov znázornená zvodnená vrstva v
území v Trnavskej pahorkatine. Koeficienty filtrácie boli predchádzajúcimi autormi zistené
o podobnej veľkosti preto môžeme zvodnenú vrstvu konceptualizovať ako homogénnu
izotropnú. Vplyv geometrie zvodnenej vrstvy na prúdenie je zrejmý z obrázka č. 3. Zmena
hrúbky zvodnenej vrstvy spôsobila zmenu smeru prúdenia podzemnej vody ako aj zmenu
hydraulického gradientu. Porovnaním hrúbok zvodnenej vrstvy (A-B) vidieť, že v prípade c
väčšia hrúbka zvodnenej vrstvy spôsobuje väčší rozstupu izolínií hladín podzemnej vody
a naopak zmenšením hrúbky zvodnenej vrstvy dochádza k menšiemu rozstupu izolínií tj.
k zväčšeniu hydraulického gradientu.

Obr. 2 Zvodnená vrstva kolektoru v oblasti Trnavskej pahorkatiny
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Obr. 3 Vplyv geometrie zvodnenej vrstvy na smer prúdenia podzemnej vody a šírenie znečistenia

Na obrázku č. 4 sú znázornené prípady šírenia sa znečistenia v závislosti od zmeny
koeficienta filtrácie. V prípadoch a, b pri vysokej priepustnosti prostredia a danom čerpanom
množstve nedôjde k ohrozeniu vodného zdroja. Avšak v prípade c sa znečistenie z dvoch
potenciálnych zdrojov znečistenia dostane k vodnému zdroju.

Obr. 4 Vplyv zmeny koeficienta filtrácie a čerpania na smer prúdenia a šírenie znečistenia
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Obr. 5 Vplyv heterogenity prostredia na šírenie znečistenia

Na obrázku č. 5 je znázornené územie kde dochádza k zmene priepustnosti zvodnenej vrstvy
t.j. k zmene koeficienta filtrácie (profil B-B'). Ako vyplýva z obrázka v prípade heterogénnej
zvodnenej vrstvy (prípad b) na rozdiel od homogénnej zvodnenej vrstvy (prípad a) je vodný
zdroj viac ohrozený potenciálnym znečistením. Keby sme nezohľadnili heterogenitu
prostredia domnievali by sme sa, že zo vzdialenejších potenciálnych zdrojov znečistenia od
vodného zdroja sa znečistenie k nemu nedostane.
Na obrázku č. 6 sú znázornené prípady heterogénnej izotropnej zvodnenej vrstvy (a,b)
a heterogennej anizotropnej zvodnenej vrstvy (c). Z neho je zrejmé, že vplyvom anizotropie
(prípad c) môže dôjsť k stavu, kedy priepustná vrstva „stiahne“ kontaminačný mrak. Tento
jav sa môže v praxi vyskytnúť napríklad v prípade bývalého starého koryta rieky vyplneného
štrkom (Cleary et al. 2011).
Na obrázku č. 7 sú znázornené vypočítané hladiny podzemnej vody za rôznych stavov Dunaja
v roku 2002. Z obrázku vyplýva, že za nízkych stavov voda prúdila zo západu na východ a na
juho-východ, Dunaj drénuje zvodnenú vrstvu (7a). Pri vysokých stavoch voda prúdila z juhu
na sever a dochádzalo k dotácií zvodnenej vrstvy (7b). Dunaj predstavuje okrajovú
podmienku H=fQ.
Na obrázku č. 8 je uvedený prípad nespojitosti povrchového toku Parná s podzemnou vodou
nakoľko je zarezaný v sprašiach (porovnaj kótu dna toku s úrovňou spodku nadložných
spraší) ako aj prípad kedy povrchový tok Gidra, Ronava za každých stavov dotuje zvodnenú
vrstvu (H=konšt.). V tomto území je smer prúdenia rovnaký za vysokých aj nízkych stavov.
Vplyv čerpania na priebeh izolínií je taktiež zrejmý z obrázku č.8.
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Obr. 6 Vplyv heterogenity a anizotropie prostredia na šírenie znečistenia

Obr. 7. Vplyv hydraulickej spojitosti s riekou na zmenu smerov prúdenia podzemnej vody (Bágelová, Křčmář,
2009)

Obr. 8 Vplyv hydraulickej spojitosti s riekou na prúdenie podzemnej vody

Na obrázku č. 9 je znázornený prípad výskytu anizotropie prostredia a zároveň prípad kedy os
maximálnej hydraulickej vodivosti je odklonená od smeru maximálneho hydraulického
gradientu. Z obrázku vyplýva, že za takýchto okolností smer šírenia znečisťujúcej látky nie je
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totožný so smerom maximálneho hydraulického gradientu. Vzorec na výpočet skutočného
smeru prúdenia za týchto podmienok je uvedený v Cleary et al. (2011).

Obr. 9 Vplyv anizotropie, smeru maximálnej hydraulickej vodivosti a smeru maximálneho hydraulického
gradientu na skutočný smer šírenia znečisťujúcej látky (upravené podľa Clearyho et al. 2011)

ZÁVER
Dôsledkom priemyselných havárií sa môžu do životného prostredia dostať rôzne znečisťujúce
látky. Ich toxicita závisí od ich koncentrácie vo vode a v pôde. Vplyvom tečúcej vody sa
môžu toxické látky rozširovať v priestore a podliehať fyzikálnym, chemickým a biologickým
procesom. Prognóze zmien ich koncentrácie vplyvom rôznych procesov predchádza prognóza
advekcie – rozširovanie kontaminácie tečúcou vodou čo je dané smerom a rýchlosťou
prúdenia. Ako bolo v príspevku na pár príkladoch ukázané, prúdenie podzemnej vody je
zložitý dynamický proces, ktorý ovplyvňuje veľa faktorov. Správnosť prognózy advekcie
závisí od rozsahu vstupných údajov, preskúmanosti územia, konceptualizácie prostredia a to
ako v regionálnej tak aj v lokálnej mierke.
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