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Abstract: Legislation evaluation of contamination of bottom sediment of Ružín and 
Veľké Kozmálovce Water Reservoirs by potential toxic elements. Silting up of water 
reservoirs by bottom sediments presents serious problem in water management. 
Sediments are transported to water reservoirs by rivers and they cause problems 
connected with the reduction of their accumulation capacity. This problem can be 
partially solved by dredging of the sediments from water reservoir and then by 
application into the agricultural soils. Severe contamination by toxic trace metals often 
makes this application impossible since the dredged sediments may pose a risk to the 
environment. For analyses of heavy metals of the air-dried sediment samples was used. 
The total metal contents of 12 elements – As, Be, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, V and 
Zn were investigated in the sediments. The results of analyses were compared with 
limits determined by the legislation.  
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ÚVOD 

 
Zanášanie vodných nádrží dnovými sedimentmi patrí k významným 

problémom ich prevádzkovania. Tie sú do nich neustále transportované 
vodnými tokmi a spôsobujú rad problémov v oblasti vodného hospodárstva. 
Aby nedošlo ku ich zaneseniu, je potrebné ich z dna nádrží odstraňovať a 
taktiež vyťažený materiál aj určitým spôsobom využiť alebo zlikvidovať. 
Využitie dnových sedimentov pre aplikáciu do pôdy môže komplikovať 
situácia, ak sú kontaminované potenciálne toxickými prvkami (PTP) či už 
prírodného alebo antropogénneho pôvodu. Takáto kontaminácia dnových 
sedimentov má významný vplyv nielen na kvalitu vody ale aj na možnosti ich 
využitia a teda patrí k významným problémom, často prezentovaným aj v 
podobe ekologickej časovanej bomby. Jedným z problémov, vyplývajúcim z 
prítomnosti kontaminantov v dnových sedimentoch, je riziko ich uvoľnenia a 
mobilizácie v životnom prostredí. Vzhľadom na to, že potenciálne toxické 
prvky môžu byť významne toxické už pri nízkych koncentráciách, ich 
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prítomnosť v sedimentoch môže predstavovať riziko negatívnej zmeny kvality 
pôd po ich aplikácii. 

Problémy, týkajúce sa prechodu týchto prvkov cez koreňový systém do 
rastlín a ďalšieho prestupu do potravinového reťazca až k človeku, viedli k 
vytvoreniu noriem a právnych predpisov obmedzujúcich aplikáciu takto 
znečistených sedimentov do pôd. Tie boli vytvorené najmä pre určenie 
limitných hodnôt totálnych obsahov potenciálne toxických prvkov, ktoré nám 
dávajú informáciu o možnosti či nemožnosti aplikácie kontaminovaného 
dnového sedimentu. Iné právne predpisy rozdeľujú dnové sedimenty na základe 
obsahov kontaminantov do niekoľkých kategórií, podľa ktorých je možné 
rozhodnúť o využiteľnosti vyťaženého sedimentu.  

Ako príklad vodného diela postihnutého kontamináciou najmä z banskej 
činnosti na Slovensku možno považovať vodné dielo (ďalej len VD) Ružín, 
ktorého dnové sedimenty sú kontaminované práve z tohto typu zdroja. Na tomto 
vodnom diele sme vykonali výskum zameraný na sledovanie vlastností dnových 
sedimentov a výsledky boli hodnotené spolu so vzorkami odobratými z VD 
Veľké Kozmálovce, ktorého dnové sedimenty vykazujú podobnú kontamináciu. 
Pri výskume zameranom na hodnotenie dnových sedimentov VD Ružín boli 
vzorky dnových sedimentov sledované z jeho dvoch sedimentačných častí 
nádrže na riekach Hornád a Hnilec.  

 
 

ODBERY VZORIEK 
 

Odbery sedimentov boli na jednotlivých vodných dielach vykonané 
použitím metód, ktoré na danom mieste najlepšie umožnili odobrať 
reprezentatívne vzorky. Z tohto dôvodu boli pre vodné diela na odber vybrané a 
použité odlišné odberové zariadenia vzhľadom k rozdielnym podmienkam, ako 
je hrúbka sedimentu, jeho hutnosť a taktiež výška vodného stĺpca nad 
sedimentom (hĺbka vody).  

Odber sedimentov na VD Ružín (sedimentačné nádrže) bol realizovaný 
odberovým zariadením používaným Českou geologickou službou (pobočka 
Brno). Jedná sa o jadrovnice, ktoré sa ručne zatláčajú do sedimentu a umožňujú 
odobrať vertikálny profil sedimentu do hĺbky maximálne 1 metra. Prihliadnuc k 
tomu, že v tejto časti diela sa nachádzajú nánosy v hrúbke niekoľkých metrov, 
môžeme považovať odoberanú vrstvu za povrchovú vrstvu nánosov. Z každej 
sedimentačnej nádrže boli odobraté vzorky zo šiestich profilov, pričom tieto 
boli rozdelené do horizontov pokiaľ ich bolo možné na mieste identifikovať. Vo 
väčšine prípadov to však možné nebolo, pretože sa zväčša jednalo o sediment 
homogénneho charakteru bez ich viditeľných náznakov. Pre odbery vzoriek 
dnového sedimentu nádrže Veľké Kozmálovce bolo použité najmä odberové 
zariadenia firmy UWITEC, Rakúsko. Zariadenie pracuje na princípe gravitačne 
padajúcej priehľadnej jadrovnice, ktorý umožňuje odber vertikálneho profilu. 
Odberové miesta boli rozmiestnené tak, aby nám podali čo najlepšiu 
charakteristiku celých sedimentačných nádrží. Miesta boli zaznamenané 
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pomocou systému GPS, aby bolo možné odbery v budúcnosti opakovať na 
približne rovnakých miestach. Sediment bol po odbere uložený v plastových 
vreckách a v prenosnej chladničke prenesený do laboratórií na analýzy. 

 
 

METODIKA 
 

Vzorky boli zadané laboratóriám k analýzam pre stanovenie obsahov PTP 
(As, Be, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, V a Zn). Pre účely analýz PTP boli 
vlhké vzorky sušené pri 40 ºC po dobu 48 hodín. Usušené vzorky boli pomleté 
v guľovom mlyne (SiN4, 420 ot.min-1, 5 minút) a sušené 1 h pri 105 °C. Pre 
stanovenie prvkov vo vodných výluhoch boli použité vzorky bez mletia. 
Analýzy boli následne vykonané po totálnom rozklade v zmesi HF/HClO4 pre 
sledované kovy a v zmesi HCl/HNO3 pre As a Sb. Koncentrácia sledovaných 
kovov v extraktoch bola analyzovaná metodikou AAS (prístroj PE 3030B), 
koncentrácia As a Sb použitím AAS-HG (PE 3100 HIAS 100). Analýza Hg 
bola vykonaná použitím atómovej adsorpčnej spektrofotometrie (Mercury 
Analyzator AMA 254). Výsledky boli následne porovnané s platnými 
slovenskými a svetovými normami a predpismi. Hodnotenie podľa platnej 
slovenskej legislatívy bolo vykonané podľa Prílohy č. 3 k zákonu č. 188/2003 
Z. z. o aplikácii čistiarenských kalov a dnových sedimentov do pôdy, ktorá 
určuje medzné hodnoty koncentrácie rizikových látok v dnových sedimentoch. 
Ako ďalší použitý legislatívny nástroj bola použitá Príloha k Pokynu 
Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR (ďalej len 
MpSaPNM SR) a Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len MŽP SR) č. 
1617/97 Z. z. z 15. decembra 1997, ktorá vo svojej VI. časti definuje 
ukazovatele a normatívy pre zeminy. Na porovnanie „nastavenia“ noriem u nás 
a vo svete boli získané výsledky porovnané aj s holandskými – General 
Environmental Quality Standards, nemeckými – DIN 19731, nórskymi – 
Provincial Sediment Quality Guidelines a kanadskými – Canadian Sediment 
Quality Guideline for Protection of Aquatic Life normami. Výsledky boli 
porovnávané s priemernými hodnotami v SR uvádzanými v Geochemickom 
atlase, v časti Riečne sedimenty (Bodiš, Rapant 1999). 

 
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Vodná nádrž Ružín – sedimentačná nádrž rieky Hnilec 
Z analyzovaných prvkov podľa Prílohy č. 3 k zákonu č. 188/2003 Z. z. o 

aplikácii čistiarenských kalov a dnových sedimentov do pôdy, platnej v SR, 
bolo zistené prekročenie hraničnej koncentrácie v prípade As a v prípade Cu pri 
delenej vzorke podľa jednotlivých horizontov, ktorá bola odobratá z horizontu v 
hĺbke 0,75 – 1 metra. Zistená hodnota pre As prekračuje viac ako trojnásobne 
limit stanovený v zákone a jeho aplikácia do pôd by bola bez jeho úpravy 
neprípustná. Podľa Pokynu MpSaPNM SR a MŽP SR č. 1617/97 Z. z. bolo 
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zaznamenané prekročenie limitu C, z čoho vyplýva potreba sanačných prác pre 
Cu. Holandská norma (General environmental quality standards 2000) na 
rozdiel od spomínanej Prílohy k zákonu limituje všetky zo skúmaných prvkov, 
teda As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Pb, Sb, V a Zn, pričom je často 
používaná aj pre hodnotenie sedimentov na Slovensku, pretože tieto limitné 
hodnoty boli prebraté aj do metodického pokynu EU č. 549/98. Pri použití tejto 
normy boli maximálne prípustné koncentrácie prekročené u As, Be, Cu a Sb. 
Kanadská legislatíva (Canadian Sediment Quality Guideline for protection of 
Aquatic Life z roku 1999) limituje koncentrácie iba niektorých prvkov – As, 
Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, a Hg, pričom koncentrácie prvkov As, Cu a Zn presiahli 
kategóriu najvyššieho rizika (Severe effect level). Nemecká norma (DIN 19731) 
pre sedimenty, rovnako ako predchádzajúce hodnotenie, limituje prvky As, Cd, 
Cr, Cu, Hg, Ni, Pb a Zn. Použitím tejto normy nám z hodnotených prvkov spadá 
do najrizikovejšej skupiny VI meď. Podľa nórskej normy (Provincial Sediment 
Quality Guidelines 1995) boli zhodnotené prvky As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb a 
Zn. Do najhoršej kategórie spadala pri tomto hodnotení iba jedna zo 
sledovaných vzoriek, prekročením limitnej koncentrácie Cu, a to vzorka 
odobratá z hlbšej vrstvy sedimentu.  

Zistené koncentrácie PTP v dnových sedimentoch môžeme pripísať 
zložitému geologickému podložiu bohatému na prírodné zdroje PTP, avšak ich 
zvýšené koncentrácie možno pripísať najmä ťažbe rúd a ich spracovaniu. 
Významný prínos môže byť z potoka Smolník, vlievajúceho sa do rieky Hnilec, 
do ktorého vtekajú kyslé banské vody s extrémnymi obsahmi viacerých kovov, 
okrem Cu aj Fe, Mn, Zn, Al a iné (Lintnerová et al. 2003). Sú následkom 
stáročnej ťažby Cu-Fe-S rúd v banskej oblasti medzi Smolníkom a Smolníckou 
Hutou. Masívny výskyt týchto kyslých vôd je podmienený vhodným 
geologickým podložím (inertné silikátové horniny) spolu s rozsiahlym 
rozrušením prostredia banskou činnosťou, hlbokým dosahom oxidačnej zóny a 
vhodnými podmienkami pre infiltráciu povrchových, tzv. hladných vôd do 
ložísk. 

 
Vodná nádrž Ružín – sedimentačná nádrž rieky Hornád 

Vo vzorkách z analyzovaných prvkov podľa Prílohy č. 3 k zákonu č. 
188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenských kalov a dnových sedimentov do pôdy, 
uvedenú hraničnú koncentráciu prekračovali As a Hg. Podľa pokynu 
MpSaPNM SR a MŽP SR č. 1617/ 97 Z. z. bol limit B – znečistenie zeminy 
prekročený pre prvky As, Cu, Hg a Ni. Pri použití holandskej normy General 
environmental quality standards (2000), limitujúcej všetky zo skúmaných 
prvkov, boli maximálne prípustné koncentrácie prekročené u Cu a Sb. Použitím 
kanadskej legislatívy (Canadian Sediment Quality Guideline for protection of 
Aquatic Life z roku 1999) obsahy prvkov As, Cr, Cu, Hg a Ni presiahli 
kategóriu najvyššieho rizika (Severe effect level). Z uvedeného vyplýva, že 
podľa tejto normy z ôsmich sledovaných ukazovateľov päť spadá do najhoršej 
kategórie. Na základe tohto hodnotenia môžeme teda sediment hodnotiť ako 
vysoko kontaminovaný. Použitím nemeckej normy (DIN 19731) nám naopak z 
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hodnotených prvkov žiaden nespadal do najrizikovejšej skupiny IV. Podľa 
nórskej normy (Provincial Sediment Quality Guidelines, 1995) do najhoršej 
kategórie (very bad) v skúmanej sedimentačnej nádrži spadala Hg. 

Zistené koncentrácie PTP v dnových sedimentoch môžeme pripísať, 
rovnako ako v predchádzajúcom prípade, zložitému geologickému podložiu 
bohatému na prírodné zdroje PTP a ťažbe rúd a ich spracovaniu. V povodí 
Hornádu boli vybudované známe veľké spracovateľské komplexy, ktoré 
predstavujú intenzívny zdroj kovových prvkov, ktoré sa môžu usadzovať vo 
vodnej nádrži. Sú to Rudňany, Slovinky, Novoveská Huta a niektoré ďalšie. 
Lokalita Rudňany je všeobecne známa ako veľká environmentálna záťaž nielen 
pre rieku Hornád, ale aj pre celú severnú časť Spišsko-gemerského rudohoria. 
Spôsobená je ťažbou rudy, predovšetkým však dôsledkami činnosti ťažobno-
úpravárenského komplexu na spracovanie ťažených žilných sideritovo-
sulfidických rúd komplexného charakteru (Fe, Hg, Cu, Ba, Ag). Ďalším 
zdrojom kontaminácie meďou v povodí Hornádu je priemyselný komplex 
závodov v Krompachoch – Kovohuty a SEZ, ktoré v minulosti spracovávali 
najmä medené rudy z regiónu (Cicmanová et al. 2003). Ďalším prínosom PTP 
do sedimentov môže byť aj plošne najrozsiahlejšia rozfáraná ložisková oblasť 
Slovinky – Gelnica. Od historických dôb sa tu ťažili žilné sideritovo-sulfidické 
(Fe-Cu) rudy. V súčasnosti je komplex banských diel ložiskovej oblasti 
zatopený a banské vody vytekajú na viacerých miestach do povodia Hornádu aj 
Hnilca. 
 
Vodná nádrž Veľké Kozmálovce 

Vo vzorkách sedimentov boli taktiež z PTP analyzované As, Be, Cd, Cr, 
Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, V a Zn. Získané hodnoty boli hodnotené podľa Prílohy 
č. 3 k zákonu č. 188/2003 Z. z., o aplikácii čistiarenských kalov a dnových 
sedimentov do pôdy, ktorá určuje medzné hodnoty koncentrácie rizikových 
látok v dnových sedimentoch. Z analyzovaných prvkov prekročil uvedenú 
hraničnú koncentráciu vo všetkých analyzovaných vzorkách As. Hodnotením 
podľa pokynu MpSaPNM SR a MŽP SR č. 1617/ 97 Z. z. bol limit B – 
znečistenie zeminy – prekročený pre prvky As, Cu a Zn. Použitím holandskej 
normy maximálne prípustné koncentrácie boli prekročené u Cu, Sb a V. 
Použitím kanadskej legislatívy (Canadian Sediment Quality Guideline for 
protection of Aquatic Life z roku 1999) obsahy prvkov As, Cu, a Zn presiahli 
kategóriu najvyššieho rizika (Severe effect level). Použitím nemeckej normy 
(DIN 19731) nám naopak z hodnotených prvkov žiadny nespadal do 
najrizikovejšej skupiny IV. Taktiež podľa nórskej normy (Provincial Sediment 
Quality Guidelines 1995) do najhoršej kategórie (very bad) v skúmanej 
sedimentačnej nádrži nespadal žiaden zo sledovaných PTP. 

Zistené zvýšené koncentrácie PTP v dnových sedimentoch VD Veľké 
Kozmálovce nemôžeme jednoznačne pripísať konkrétnym zdrojom znečistenia 
ako to bolo pri predchádzajúcej nádrži Ružín. Vodná nádrž totiž zachytáva v 
sedimentoch znečistenie z takmer celého Pohronia. Rieka Hron z pravej strany 
odvodňuje južnú časť Nízkych Tatier, južné svahy Veľkej Fatry, takmer celé 
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Kremnické vrchy, juhovýchodnú časť Vtáčnika a väčšiu časť Pohronského 
Inovca, z ľavej strany severozápadnú časť Slovenského Rudohoria, Poľanu, 
časť Javoria, Štiavnických vrchov, uprostred Horehronie, Zvolenskú kotlinu, 
Žiarsku kotlinu a časť Podunajskej nížiny. Pramení v gemerskej časti 
Slovenského Rudohoria. Zľava, na strednom úseku, sa do Hrona vlieva najväčší 
prítok Slatina so značne rozvetvenou sieťou prítokov na ploche 792,6 km2 a 
dĺžkou toku 55,2 km. Rieka Hron je okrem prírodných zdrojov PTP z tohto 
geologicky rôznorodého povodia znečisťovaná z viacerých antropogénnych 
zdrojov, medzi ktoré patria výuste verejných kanalizácií miest Banská Bystrica, 
Zvolen, Kremnica, Žiar nad Hronom, Žarnovica a Nová Baňa, odpadové vody 
Bučiny Zvolen, výpuste VVO Budča, pivovaru Steiger; Izomatu Nová Baňa, či 
Mäsoproduktu, a. s., Tekovská Breznica. 
 
Tab. 1: Porovnanie zistených mediánových obsahov PTP s mediánovými hodnotami 

uvádzanými pre riečne sedimenty Slovenska uvádzané v Geochemickom atlase 
časti Riečne sedimenty (Bodiš, Rapant 1999)  

 
 Veľké Kozmálovce SNR Hnilec SNR Hornád Slovensko 

As  42,56  59,55  52,09   6,00 
Be    1,03    2,60    2,08   1,40 
Cd    2,59    1,40    1,40   1,00 
Co  10,60  45,80  22,10   8,00 
Cr  33,43  85,60 101,86 70,00 
Cu  78,34 463,90 183,81 20,00 
Hg    0,19    0,59    3,70   0,08 
Mo    1,44    1,20    0,80   0,30 
Ni  14,58  52,20  71,91 23,00 
Pb  65,94  93,90  54,20 14,00 
Sb  15,01  46,80  18,78   0,50 
V  50,78  99,30 103,70 70,00 
Zn 463,44 631,05 304,60 79,00 

 
 

ZÁVER 
 

Na základe porovnania zistených obsahov prvkov možno na záver 
konštatovať, že v zmysle platnej slovenskej legislatívy podľa zistených obsahov 
PTP nemožno žiadne zo sledovaných dnových sedimentov priamo aplikovať do 
pôd. V porovnaní s mediánovými hodnotami obsahov PTP v riečnych 
sedimentoch Slovenska (Bodiš, Rapant 1999) boli v oboch sedimentačných 
nádržiach VD Ružín zdokumentované zvýšené obsahy u všetkých sledovaných 
PTP. Vo vzorkách z VD Veľké Kozmálovce boli takto zdokumentované 
zvýšené obsahy As, Cd, Cu, Mo, Pb, Sb a Zn.  

V zmysle slovenskej legislatívy za najrizikovejšie prvky VD Ružín – 
sedimentačnej nádrže rieky Hnilec považujeme najmä As, Cu a Zn. Aplikácia 
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takýchto sedimentov do pôd by bola možná len po ich prípadnej úprave, alebo 
po dostatočnom nariedení a to len do určitých typov pôd. Aplikácia však v praxi 
pravdepodobne nebude reálna a tieto dnové sedimenty sa budú musieť využiť 
iným spôsobom. Zhodnotením sedimentačnej nádrže rieky Hornád tej istej 
vodnej nádrže môžeme sledované dnové sedimenty považovať za taktiež 
kontaminované PTP, aj keď by boli použitím rozdielnych právnych normatív 
limitujúcimi prvkami často rozdielne PTP. V zmysle slovenskej legislatívy však 
za najrizikovejšie prvky považujeme najmä As a Hg. Na základe použitia 
niektorých hodnotiacich metód pre hodnotenie odobratých vzoriek môžeme 
sledované dnové sedimenty VD Veľké Kozmálovce považovať za závažne 
kontaminované PTP, na základe iných za nie závažne kontaminované. Ich 
použitie priamou aplikáciou do pôd by rovnako ako v predchádzajúcom 
vodnom diele taktiež nebolo vzhľadom k legislatíve platnej v SR prípustné. V 
zmysle slovenskej legislatívy za najkritickejší prvok pre toto vodné dielo možno 
považovať najmä As. 

Pokiaľ by sme chceli porovnať jednotlivé použité normy platné vo svete s 
normami platnými u nás, nemožno jednoznačne považovať niektoré z noriem za 
jednoznačne prísne a niektoré za benevolentné. Na druhej strane však niektoré 
normatívy môžu sledovanú vzorku charakterizovať za kontaminovanú, niektoré 
za nekontaminovanú. K takýmto odlišným výsledkom možno dôjsť z dôvodu, 
že v rôznych krajinách boli pre PTP stanovené inak prísne normy a taktiež 
nemusia zahrňovať rovnaký počet hodnotených prvkov. Tieto limity boli 
stanovené v jednotlivých krajinách individuálne, napríklad na základe 
pozaďových hodnôt daného prvku v danej oblasti a podobne. Preto pri 
hodnotení výsledkov rôznymi normami boli dnové sedimenty hodnotené ako 
kontaminované častokrát na základe obsahov iných PTP. Z tohto dôvodu 
nemožno považovať za správne, ak sú výsledky analýz obsahov PTP v dnových 
sedimentov našich vodných nádrží hodnotené iba jedným, náhodne či účelovo 
vybraným, hodnotiacim postupom inej krajiny. Správne by sa mali používať pre 
hodnotenie v prvom rade naše normatívy a normatívy platné v zahraničí by sa 
mali používať iba ako doplňujúce hodnotenia. 
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