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Abstract 

 
Soil anthropisation and landscape changes caused by industry in the city of Nováky and its surroundings. 
Topic of soil anthropisation due to industrial activities is a relatively little studied topic, which is further  

discussed in this submitted thesis in the model area of Nováky town and its surroundings. The chosen area is one 
of the most industrial parts of Slovakia where industrial activities are reflected in the landscape with visible 

consequences. 
By the synthesis of the constructed case maps (land cover maps, soil maps and geological map), we 

identified four categories of the anthropogenically transformed soils locations. For all locations were created a 
characteristic of their genesis, soil-forming substrate and typical soils using maps and literature sources and field 
survey. In our work, we point to variability of differentiation of soil cover due to industrial activities in model 
area. 
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Úvod a formulácia cieľa 

 

Predkladaný článok sa venuje degradácií pôd na území mesta Nováky a v jeho 

zázemí. Ide o jednu z najpriemyselnejších oblastí Slovenska. V 50. rokoch, v rámci 

socialistickej industrializácie, boli na tomto relatívne malom území vybudované významné 

centrá energetického, banského a chemického priemyslu. Práve spomínané odvetvia patria k 

odvetviam, ktoré majú najväčší environmentálny dopad na krajinu, v krajnom prípade aj na 

zdravie obyvateľstva [1]. 

Pôdu,  ktorá   vzniká   vzájomným   pôsobením   viacerých   geosfér,   možno   zaradiť 

k environmentálne najohrozenejším zložkám krajiny. Pôda je náchylná na kontamináciu 

polutantmi. Ľudská činnosť často pedony pretvára skládkami, návažkami či kultiváciou pôdy. 

Od 50. rokov 20. storočia sa v literatúre pre tento proces zaužíval pojem antropizácia pôd [2]. 

Cieľom článku je poukázanie na fenomén antropizácie pôd v kontexte zmien krajiny 

vplyvom priemyselnej činnosti. V neposlednom rade článok ponúka pohľad na rôzne štádia 

genézy antropogénnych, respektíve antropicky ovplyvnených pôd, ktoré sa nachádzajú  v 

meste Nováky a jeho zázemí. 

1421 



Materiál a metódy 
 

Záujmové územie bolo vyčlenené na základe predpokladaných lokalít antropizovaných 

pôd (Obr. 1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Poloha modelového územia v širšom regióne Hornonitrianskej kotliny 
 
 

Na určenie týchto lokalít bola použitá syntéza máp krajinnej pokrývky, geologickej 

mapy, mapy pôd študovaného územia (Obr. 2). Výsledky syntézy boli následne overené 

terénnym prieskumom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Mapy vstupujúce do syntézy 
(pôdna mapa, geologická mapa, mapy krajinnej pokrývky – z roku 1949/50 a zo súčasnosti) 
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Syntézou vymedzené lokality boli rozdelené do štyroch kategórií (Obr. 3). Okrem toho 

boli spracované údaje z piatich pôdnych sond. Pôdne sondy boli lokalizované tak aby 

reprezentovali diverzitu antropicky ovplyvnených pôd na skúmanom území. Na určenie 

jednotlivých pôdnych vlastností bola použitá metóda hmatovej skúšky, pri zisťovaní výskytu 

karbonátov v pôde bol použitý roztok 10 % HCl. Morfologický popis pôdnych profilov bol 

realizovaný podľa Čurlík, Šurina [4], farba pôdy bola určovaná pomocou Revised standard 

soil color charts [5], pôdne typy boli klasifikované podľa Morfogenetického klasifikačného 

systému pôd Slovenska [3]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3. Lokality antropogénnych, technogénnych a inak antropicky ovplyvnených pôd v zázemí mesta 
Nováky 

 
 
Výsledky a diskusia 

 

Na základe syntézy máp krajinnej pokrývky a geologickej a pôdnej mapy a terénneho 

prieskumu boli vyčlenené štyri typy lokalít antropogénnych, technogénnych a inak antropicky 

ovplyvnených pôd. Boli to lokality kontaminovaných (toxikovaných) pôd, lokality pôd na 

odkaliskách (usadzovacie nádrže popolčeka), lokality pôd na banských haldách a lokality pôd 

na územiach prepadnutých z dôvodu antropického vplyvu. Vlastný terénny výskum prebehol 

na posledných dvoch spomínaných typoch lokalít s dôrazom na lokality banských háld. 

Charakteristika a genéza pôd na prvých dvoch typoch lokalít bola spracovaná inými autormi 

[6 – 7]. 

Genéza pôd na lokalitách kontaminovaných pôd sa viaže na ekologickú katastrofu z 
 

roku 1965, kedy sa pretrhla hrádza odkaliska v obci Zemianske Kostoľany. Uniklo 2,5 mil. m3
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popolovo-vápenatého materiálu bohatého na toxický arzén [6], ktorý zalial v modelovom 

území plochu 1,88 km2. Pôdy v lokalite boli klasifikované ako toxikované variety fluvizeme 
glejovej a fluvizeme modálnej. 

Pedogenéza na odkaliskách prebieha z dôvodu neustálej fluktuácie materiálu veľmi 

pozvoľne. Hrádze sa neustále rozširujú, čo tiež pedogenetický proces výrazne spomaľuje, 

miestami až zastavuje. Preto je materiál ukladaný v lokalitách odkalísk úplne surový (škváro- 

popolová zmes) a nemožno ho v zmysle Bedrnu [2] klasifikovať ako pôdu, pretože v ňom 

absentuje organická hmota, ale za istých okolností, napr. po sanácií by bolo možné materiál 

klasifikovať ako pôdotvorný substrát. V tomto prípade by bolo možné vzniknutú pôdu 

klasifikovať ako technozem iniciálnu. 

Haldy začínajú v záujmovom území vznikať v 40. rokoch minulého storočia. Neboli 

umelo rekultivované, preto mali priestor na to, aby na nich prebehol prirodzený sukcesný 

proces, z čoho vyplýva, že na ich povrchu sa mohla dlhodobo ukladať organická hmota, ktorá 

podmienila vznik humusového horizontu. Vzhľadom k rôznemu veku háld boli pôdnou 

sondážou zistené rôzne štádiá pedogenézy jednotlivých častí haldy. Humusový horizont sa 

pohyboval od hĺbky niekoľkých mm až po 11 cm. Vzhľadom k svahovitosti terénu je 

ukladanie humusu v spodnej a strednej časti svahov veľmi rýchle. Proces rýchlej pedogenézy 

zapríčinil v najstarších častiach haldy premiešanie jemného hlušinového materiálu (íly, 

uhoľný íl) so vznikajúcou pôdou, prípadne sa uložil do väčších hĺbok. V pôdnom profile preto 

nachádzame nahromadené množstvo fragmentov lignitu, tufitických a ílovitých preplástkov, 

čo sú podľa Laukovej [8] petrograficky najvýznamnejšie zložky hlušinového materiálu v 

študovanej oblasti. 

Pri sondáži na starších častiach haldy sme zachytili podľa Morfogenetického 

klasifikačného systému pôd Slovenska [3] nasledujúce typy pôd – haldovú formu kambizeme 

modálnej a antrozem iniciálnu haldovú. Oba prípady sú však prudko hraničné a názory 

pedológov by sa mohli v klasifikácií rozchádzať. Takýto klasifikačný kľúč sme zvolili napriek 

tomu, že materiál a genéza pôd bola veľmi  podobná, čo nás utvrdzuje v tom, že pedogenéza 

je v oblasti veľmi rýchla. V prvej sonde sme ale vytriedili menšie množstvo fragmentov, čo 

nedovoľovalo zaradiť pôdu k technogénnym pôdam (obsah technoskeletu bol nižší ako 40%) 

a definovaná bola väčšia homogenita pôdy ako pri druhej sonde, rovnako je na lokalite prvej 

sondy badať väčšiu pokryvnosť terénu dospelými drevinami a následne je vyššia aj kvalita 

humusu. Dôvodom je rozdielnosť veku jednotlivých častí haldy. Časť haldy môžeme datovať 

k úplnému počiatku ťažby uhlia na Nováckom uhoľnom ložisku, pravdepodobne by ale mohlo 
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ísť aj o materiál, ktorý bol navezený už pri vykonávaný prieskumných vrtov na prelome 30. a 
 

40. rokov 20. storočia, zvyšok je datovaný od 50. do 60. rokov. 
 

Na materiáli súčasnej mladej haldy bola pôda klasifikovaná ako technozem iniciálna 

haldová. Materiál v profile bol netriedený, uhoľné, ílovité a tufické fragmenty sme nachádzali 

pozdĺž celého profilu. Zaznamenali sme veľmi pozvoľné triedenie materiálu – v spodnej časti 

profilu bol obsah skeletu nad 80% a smerom hore sa znižoval k 50%. 

V severnej časti modelového územia sa vyskytujú územia antropogénne podmienených 

prepadnutých území. Ivanička [9] priraďuje ich pôvod k miestam, kde sa rúbe uhlie metódou 

tzv. komorovania na zával. Pri tejto metóde sa po vyrúbaní uhlia v komore územie pomaly 

prepadáva. Vznikajú tak pozdĺžne bezodtokové poklesnuté panvy, v ktorých v najnižších 

polohách sa podzemná voda dostáva k povrchu. Práve podzemná voda je hlavným faktorom 

pre vznik glejových pôd. V bezprostrednej blízkosti prepadlísk sme navŕtali dve sondy – 

jednu 5 m od prepadliska na mieste, ktoré je vodou zaplavované len zriedka a druhú asi 2 m 

od momentálne zaplaveného miesta, kde sa bežne vyskytujú priesaky podzemnej vody. V tejto 

lokalite bola klasifikácia pôd relatívne jednoduchá. V prvom prípade bol profil určený ako 

glej modálny. V druhom profile sme ako povrchový horizont určili mačinový hygrický 

horizont OmG (v profile nebol zachytený pre gleje modálne typický hydrogénny ochrický AoG 

horizont, ale spomínaný mačinový hygrický OmG horizont. Preto bol profil klasifikovaný ako 

glej močiarový. 
 
 

Záver   
V článku sme vyčlenili štyri lokality technogénnych a inak antropicky ovplyvnených 

 

pôd, na ktorých sme určili rôzne pôdne typy - kontaminovanú toxickú varietu fluvizeme 

modálnej a fluvizeme glejovej (lokality kontaminovaných pôd), technozem iniciálnu 

(lokality pôd na odkaliskách a usadzovacích nádržiach), haldovú formu kambizeme 

modálnej, antrozem iniciálnu a technozem iniciálnu (lokality pôd na banských haldách), glej 

modálny a glej močiarový (lokality pôd na prepadliskách v poddolovanom území), čím sme 

poukázali na variabilitu diferenciácie pôdneho krytu ovplyvnenú priemyselnou činnosťou na 

relatívne malom území. Tým sa zároveň potvrdila vhodnosť výberu modelového územia, 

keďže sme mohli poukázať na viaceré faktory a formy ovplyvnenia, či premeny pôdy vplyvom 

priemyselnej činnosti. 
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