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Abstract. Old environmental loads and their characteristics on the base of 
geophysical methods. Landfills as one of forms the old environmental loads represent a 
type of manmade materials placed in geological environment. Always actual task is 
searching for old hidden landfills and recognition their spatial boundaries. In the next it 
is necessary the landfill body internally split into various segments and to evaluate 
underground water flowing in area of landfill. Important problem as well is the 
recognition and defining of the landfill influence to surrounding rock environment. 
There are showed more examples of geophysical methods application for detailed 
landfill surveys. 
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ÚVOD 

Skládka komunálneho odpadu (TKO) predstavuje druh nahromadenia 
antropogénneho materiálu z charakteristickým heterogénnym obsahom 
(domový odpad obsahujúci biologické materiály, chemické látky používané v 
domácnosti, kusy dreva, plastov, papiera, kovov a zbytky konštrukcií a obalov 
obsahujúcich uvedené materiály), pri om ukladanie materiálu prebieha bez 
triedenia a systematického zhut ovania (ako naopak napr. pri výstavbe hrádze). 
Navyše je asto horná as  skládky nad hladinou podzemnej vody (v 
nenasýtenej zóne), o komplikuje charakterizáciu skládky v dôsledku vysokej 
asovej a priestorovej premenlivosti vodnej vlhkosti v tejto zóne (Gajdoš, 

Rozimant 1995). 

Tento typ antropogénneho sedimentu, hlavne v dôsledku prítomnosti 
biologického odpadu a chemických látok, je zvláštny tým, že v om od 
okamihu jeho vzniku, za nú prebieha  exotermické reakcie doprevádzané 
vznikom plynov, o môže spôsobi  samovznietenie a vznik požiaru 
skládkovaného materiálu, v hrani ných prípadoch aj explóziu bioplynov s 
následným požiarom. Tento proces premeny skládkovaného materiálu má 
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dlhodobý charakter a aj ke  nemusí ma  dramatický priebeh, predstavuje stále 
nebezpe ie pre svoje okolie (Gajdoš et al. 2001).  

alším nebezpe ím skládky pre okolité prostredie sú výluhy, ktoré 
vznikajú v dôsledku vstupu zrážkovej, povrchovej a podzemnej vody do telesa 
skládky. Takáto voda rozpúš a prítomné látky a v tekutom stave ich odnáša pri 
opustení telesa skládky do jej okolia a to v povrchovom toku, a/alebo v 
podzemnej vode. Ako podzemná voda, tak povrchový odtok prenášajú 
kontamináciu do intaktného prostredia a zne is ujú horninové prostredie a 
podzemné vody (Gajdoš et al. 2001, Janotka, Viskup 1978). Odtia  sa 
zne is ujúce látky môžu dosta  do potravinového re azca prostredníctvom 
rastlín, alebo pitnej i úžitkovej vody. Zabráni  takémuto vývoju situácie u 
starých skládok môže vybudovanie podzemnej tesniacej steny okolo celej 
skládky, ím sa jej teleso uzavrie a alšej kontaminácii okolia výluhmi zo 
skládky už nedochádza. 

Iným nebezpe ím skládok sú imisie, ktoré sú pri vetre z tých astí 
povrchu skládky, ktoré nie sú chránené vegetáciou, odnášané do okolia a 
ukladané na povrchu pôdy, i na listy kultúrnych plodín, cez ktoré sa dostávajú 
do potravinového re azca. Takto sú prenášané hlavne ažké kovy a niektoré 

alšie toxické látky, ktoré môžu ohrozi  zdravotný stav postihnutej populácie. 

Pri starých skládkach, ke  materiál skládky vyp al depresie terénu a 
postupom asu sa na ich prítomnos  zabudlo, sa môžu sta  potenciálnou 
základovou pôdou (tzv. brown fields, alebo druhotná základová pôda), ktorá má 
však spravidla, zo statického h adiska, nepriaznivé vlastnosti a teda je potrebné 
pri prieskume takýchto základových pôd voli  odpovedajúce metódy. Táto ich 
statická nestabilita je nebezpe ná tiež v prípade katastrôf typu povodní a 
prívalových daž ov, ke  materiál skládky ahšie podlieha odnosu materiálu, 
skládka sa odkrýva a vodným prúdom odnáša do okolia. V dôsledku tohoto 
procesu sa zvyšuje a asto aj realizuje druhotná kontaminácia okolia a vniká 
sekundárna (alebo indukovaná) interak ná zóna. 

Roz lenenie starých skládok z h adiska ur itých typických geologických 
prostredí, v ktorých sa nachádzajú na území Slovenska bolo realizované v práci 
Putiška et al. (2005). 

GEOFYZIKÁLNE METÓDY 

Z uvedeného vyplýva, že poznanie prítomnosti starých skládok a ich 
charakterizácia je dôležitým faktorom pri plánovaní akýchko vek 
antropogénnych aktivít v užšom i širšom okolí skládok, ako aj pri spracovaní 
scenárov inností štátnych a ob ianskych organizácií, štátnych alebo 
súkromných firiem pre prípad vzniku prírodných i antropogénnych katastrôf. 

Pri riešení uvedených problémov a úloh súvisiacich so skládkami a ich 
okolím sa v posledných rokoch úspešne uplat ujú rôzne geofyzikálne metódy. 
Pri plánovaní nových skládok a výbere vhodných lokalít sa takýto prieskum, 
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asto považuje za samozrejmos  pred ich vybudovaním. Aplikácia 
geofyzikálneho prieskumu umož uje získa  najmä tieto informácie:  

plošné a h bkové vymedzenie telesa skládky 
ur enie vnútornej štruktúry telesa skládky a rozloženia jednotlivých druhov 
skládkovaných materiálov, ako aj vymedzenie oblastí aktívnych 
exotermických reakcií 
ur enie charakteru a stavu okolitého horninového prostredia 
ur enie hladiny podzemnej vody a vymedzenie nenasýtenej zóny 
ur enie existencie a rozsahu interak nej zóny 
ur enie smeru prúdenia podzemných (a zrážkových) vôd v telese skládky a 
jeho okolí 
monitorovanie zmien v telese skládky a jeho okolí 

Z geofyzikálnych metód sa pre tento ú el naj astejšie používajú 
geoelektrické metódy, jedná sa hlavne o metódu elektrickej odporovej 

tomografie (ERT), dipólové elektromagnetické profilovanie (DEMP), vertikálne 

elektrické sondovanie (VES) a metódu spontánnej polarizácie (SP). Okrem 
týchto metód sa pod a okolností používajú aj alšie geofyzikálne metódy ako 
termometria, plynometria, magnetometria a plytká seizmika. Merania sa 
realizujú oby ajne v meracej sieti rovnomerne pokrývajúcej celý priestor 
skládky aj s blízkym okolím, za ú elom zmapovania rozsahu interak nej zóny. 
H bkový dosah používaných metód je možné prispôsobi  potrebám konkrétnej 
lokality. 

PRÍKLADY APLIKÁCIE 

Plošné vymedzenie telesa skládky 
Plošné vymedzenie telesa skládky realizované na základe výsledkov 

aplikácie metódy DEMP je znázornené na obr. 1. Skládka je umiestnená do 
depresie m tveho ramena rieky, vyh benej v neogénom podloží. Oblas  skládky 
je ohrani ená ve kou kružnicou, menšia elipsa vymedzuje pripovrchovú 
interak nú zónu (v nenasýtenej zóne), v ktorej sa nachádzajú výluhy zo skládky. 
Pre zvýraznenie telesa skládky boli pre vodivejšie materiály skládky použité 
tmavšie odtiene šedej farby. H bkový dosah použitej metódy (cca 6,5 m) zah a
predovšetkým nenasýtenú zónu (nad hladinou podzemnej vody). 

Ur enie rozsahu interak nej zóny 
Pre spresnenie vymedzenia rozsahu interak nej zóny (výluhy 

kontaminovanej vody zo skládky – oblas  vymedzená oválom) skúmanej 
skládky boli využité výsledky meraní metódou VES (obr. 2). Zo získaných 
údajov boli vy lenené hodnoty rezistivity pre h bkový interval v nasýtenej zóne 
(pod hladinou podzemnej vody). V tejto h bkovej úrovni potom bolo možné 
presnejšie stanovi  rozsah interak nej zóny (jej rozsah je vä ší). 
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Obr. 1: Plošné vymedzenie telesa skládky na základe výsledkov aplikácie metódy 
DEMP 
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Obr. 2: Plošné vymedzenie interak nej zóny na základe výsledkov metódy VES 
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Vymedzenie h bkového rozsahu skládky 
Na vertikálnom reze získanom aplikáciou metódy ERT (obr. 3) je možné 

identifikova  teleso skládky, umiestené do depresie po ažbe štrku. V okolí 
telesa skládky sú štrky, štrkopiesky až piesky s obsahom štrku. V telese skládky 
je domový odpad s vyšším obsahom hlinitého a biologického materiálu v avej 
asti telesa skládky. V povrchovej vrstve skládky je prevažne stavebný odpad. 

Interak ná zóna sa prakticky nevyvinula, napriek tomu, že podložie skládky je 
pomerne priepustné (štrkopiesky). V podloží skládky bola zrejme vybudovaná 
tesniaca ílová vrstva, ktorá stále plní svoju funkciu. 
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Obr. 3: Vertikálny odporový rez získaný metódou ERT za ú elom h bkového 
ohrani enia 

Ur enie vnútornej štruktúry skládky 
Na alšom vertikálnom reze vedenom naprie  skládkou, objekt skládky 

vystupuje nad terén a v spodnej asti vypl uje jej materiál depresie po ažbe 
štrku. Na obr. 4 je možné vidie  stratifikáciu materiálov v telese skládky, jej 
ústrednú as  tvorí pevný komunálny odpad, ktorý je charakterizovaný 
hodnotami rezistivity do 22 Ohmm. Pod touto vrstvou je zóna hlinito-pies itého 
materiálu, ktorý prechádza v spodnej asti rezu do štrkopieskov. Výrazný 
priesak potenciálneho zne istenia do štrkov tu nepozorujeme. V pripovrchovej 
asti rezu je možné vy leni  polohy stavebného odpadu (hlinitý štrk, tehly, 

torzá betónových konštrukcií), ktorých prítomnos  zvy ajne pozorujeme v 
závere nej fáze ukladania odpadu na skládku (Gajdoš et al. 2003). 
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Obr. 4: Vertikálny odporový rez získaný metódou ERT za ú elom ur enia vnútornej 
štruktúry 
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Pohyb vody v telese skládky 
Mapa prírodného stacionárneho elektrického po a zostavená z výsledkov 

meraní metódou SP ukazuje pohyb podzemnej vody v telese skládky (obr. 5). 
Pásma nízkych hodnôt intenzity elektrického po a ( iarkované šípky) 
predstavuje trasy, v ktorých prechádza podzemná voda vstupujúca zo svahov od 
juhu cez teleso skládky a odchádza obohatená o výluhy do okolitého prostredia, 
kde vytvára interak nú zónu v priepustnejšej polohe (pies ité sedimenty) 
horninového prostredia. Zárove  tieto anomálne miesta nazna ujú polohu 
trvajúcich prejavov transforma ných reakcií v materiály skládky. 
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Obr. 5: Mapa prírodného stacionárneho elektrického po a získaná metódou SP

Monitorovanie zmien v horninovom prostredí v susedstve skládky 
Na obr. 6 sú zobrazene opakované merania metódou ERT na 

stabilizovanom profile na svahu pod skládkou v rokoch 2004, 2005 a 2006. Z 
opakovaných meraní vyplýva, že situácia je stabilizovaná, bez negatívneho 
ovplyv ovania prostredia vo vyšetrovanom horninovom prostredí (Gajdoš, 
Rozimant 2006). Pozorovate né zmeny rezistivity sú spôsobené zmenami 
zrážkovej aktivity v ase opakovaných meraní (po suchšom alebo daždivejšom 
období, predchádzajúcom realizáciu meraní). 
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Obr. 6: Vertikálne odporové rezy získané opakovaným meraním metódou ERT na 
rovnakom profile 

ZÁVER 

V príspevku uvedené príklady geoelektrických prejavov prítomnosti, 
vymedzenia geometrie, vnútornej štruktúry, pohybov podzemnej vody a 
vymedzenia interak nej zóny predstavujú jedny z možných informa ných 
zdrojov o charakteristikách starých zá aží tohto typu. Prezentované príklady 
tiež nazna ujú možný metodický postup vyh adávania a hodnotenia stavu 
zistených skládok.  

Spodný okraj pri viacerých skládkach (obr. 4 a 6) leží nad hladinou 
podzemnej vody. V týchto prípadoch je aktuálnou informáciou hodnotenie 
priepustnosti sedimentu medzi materiálom skládky a hladinou podzemnej vody. 
Výsledky geoelektrických meraní v takýchto prípadoch ukazujú, že je možné 
rozlíši  rôzne priepustné prostredia, vy leni  oblasti, v ktorých dochádza k 
zvýšenému prestupu kvapalín z telesa skládky a posúdi  mieru ohrozenia 
podzemnej vody výluhmi zo skládky. 
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Uvedené výsledky názorne dokumentujú význam použitia geofyzikálnych 
metód pri vyh adávaní a prieskume starých zá aží, ako aj pri budovaní nových 
areálov skládok a ich širšieho okolia v rôznych prieskumných štádiách, od ich 
plánovania a návrhu až po ich monitorovanie po ich vybudovaní. 
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