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Abstract:  Mine tailing site Pezinok – Kolársky vrch (Slovakia) – an example of 
anthropogenic contaminated landscape (some aspects for teachers of geosciences) 
The aim of this paper is to show some historical and environmental facts relating to 
mine tailing site of Pezinok – Kolársky vrch (Slovakia), which are suitable for teachers 
of geosciences and environmental sciences. This site is highly contaminated with 
potentially toxic elements such as arsenic and antimony due to long-lasting mining and 
processing activities of Au and Sb ores. In present, all mines are closed and there are 
only decanting plants and piles full of toxic elements presenting dangerous old 
environmental burdens. Toxic metals and metalloids are permanently released to 
waters, soils and sediment, thus contaminating wide surroundings of this mine site. This 
paper shortly presents some necessary information on this site, which is suitable as 
study material for teachers. It is very important to improve the environmental 
knowledge of students. Presenting this devastated area to students can contribute to 
better understanding of the human role in the nature. A sensitive approach of the young 
people to the nature and landscape is very important for sustainable and healthy living 
on our planet.       
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ÚVOD 
 

V priebehu posledných desaťročí sa do popredia čoraz častejšie dostáva 
problematika negatívneho dopadu ľudskej činnosti na životné prostredie. Jej 
riešenie sa realizuje zavádzaním bezodpadových technológií, či vypracúvaním 
systémových opatrení na rekultiváciu území postihnutých antropogénnou 
činnosťou. V súčasnosti sa na tieto účely vyčleňuje podstatne viac financií 
a dominuje snaha chrániť prírodu ako trvalo udržateľný zdroj a prírodné 
dedičstvo pre budúce generácie. 

Príspevok je zameraný predovšetkým na problematiku opustených 
banských diel, či uskladňovanie pevného odpadu na haldách a odkaliskách, 
ktorý „potichu“ pracuje a predstavuje tak „časovanú bombu“ z hľadiska 
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intoxikácie pôd, povrchových a podzemných vôd, či degradácie flóry. Problém 
ložiskovej oblasti Pezinok je o to markantnejší, že je situovaná v chránenej 
krajinnej oblasti Malé Karpaty.  

 
METODIKA 
 

Obsah príspevku prezentuje základné teoretické podklady týkajúce sa 
znečistenej krajiny, pričom konkrétny príklad je demonštrovaný na 
kontaminovanej banskej oblasti Pezinka. Príspevok je určený predovšetkým  
pedagógom ekologických, environmentálnych a geovedných predmetov na 
rôznych stupňoch štúdia. 

Znečistené územia sa stali už takmer prirodzenou súčasťou krajiny, preto je 
dôležité žiakom a študentom sprístupniť poznatky o kontaminovanej krajine, 
ako aj priamo v teréne poukázať na príčiny a dôsledky znečistenia, či možnosti 
nápravy. 

 
VÝSLEDKY 
 

Ložisková oblasť Pezinok, ku ktorej patrí aj ložisko Kolársky vrch, sa 
rozprestiera na východných svahoch Malých Karpát a z geomorfologického 
hľadiska patrí k Podunajskej nížine. Hlavnou geologickou jednotkou je 
pezinsko-pernecké kryštalinikum. Širšie okolie Pezinka je budované 
metamorfovanými horninami (fylity, ruly, amfiboly a čierne bridlice), ako aj 
granitoidnými horninami a pegmatitmi, druhohornými vápencami a kremencami 
obalovej série Malých Karpát. Na ložisku Kolársky vrch sú podľa Koděru 
(1990) opísané dva typy mineralizácie s rôznym charakterom zrudnenia: 

• hydrotermálna antimonitová mineralizácia s arzénom a zlatom, ktorá 
predstavuje najvýznamnejší typ mineralizácie v Malých Karpatoch 

• metamorfovaná, pôvodne exhalačno–sedimentárna pyrit-pyrotínová 
mineralizácia.  

Oba typy mineralizácie sú priestorovo spojené so zónami tektonicky 
deformovaných čiernych bridlíc a boli predmetom dlhoročného záujmu baníckej 
činnosti.  

Začiatky baníckej činnosti v oblasti Malých Karpát sa tradične spájajú s 
objavením zlata v alúviách miestnych potokov. Prvé doložené zmienky 
o baniach v okolí Pezinka siahajú do začiatku 14. storočia. Už okolo r. 1310 mal 
podľa niektorých historikov kutacie právo v pezinských horách magister Móric 
(Wittgrúber et al., 2001). Aj novšie historické štúdie (Wittgrúber, 2001) 
potvrdzujú predpoklad, že Pezinok pôvodne vznikol ako banské mesto a až 
neskôr sa preorientoval na vinohradníctvo. Ale nebolo to iba zlato, ktoré 
priťahovalo pozornosť. Na ložisku pod Kolárskym vrchom bola objavená aj 
antimónová mineralizácia a hoci sa s jej ťažbou začalo oveľa neskôr, v istom 
období bola strategickou surovinou, ktorá aspoň čiastočne vykrývala deficit 
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z klesajúcej ťažby zlata. Aj napriek tomu, že Pezinok sa zďaleka nemôže 
zrovnávať so slávou Banskej Štiavnice, kde sa prvýkrát v Rakúsko-Uhorsku (a 
vôbec na svete) použil pri banskej práci pušný prach, môže sa pochváliť 
vybudovaním prvej flotačnej úpravovne na území Rakúsko-Uhorska. Flotácia 
umožňovala oddelenie úžitkovej zložky od jaloviny a nežiadúcich prímesí 
vyskytujúcich sa v hornine. Odpad z úpravovne sa odvádzal na neďaleké 
odkalisko pod Kolárskym vrchom. Odkalisko predstavuje inžiniersku 
konštrukciu, ktorá vytvára priestor pre ukladanie banského odpadu alebo 
odpadov dopravovaných pomocou vody (tzv. flotačné kaly). 

V pezinských baniach sa okrem spomínaných rúd istú dobu ťažil aj pyrit, 
z ktorého sa v neďalekej továrni na Cajle vyrábala kyselina sírová, avšak už od 
začiatku bol problémový nízky obsah síry v surovine.  

Hoci banská činnosť Pezinka je už minulosťou, okrem písomných zmienok 
o svojej sláve, ktoré odpočívajú v archívoch, zanechala v tejto oblasti aj 
svedectvá v podobe opustených ložísk, háld a odkalísk, kde dochádza k oxidácii 
nestabilných alebo málo stabilných minerálov, napr. pyritu (FeS2), arzenopyritu 
(FeAsS), Sb-minerálov, akými sú antimonit (Sb2S3), gudmundit (FeSbS), 
berthierit (FeSb2S4), rýdzi Sb, či jeho sekundárnych minerálov, čo sa aktívne 
prejavuje na životnom prostredí kontamináciou vôd, pôd, riečnych sedimentov, 
lokálnou acidifikáciou, či vznikom sekundárnych minerálov. 

Z hľadiska životného prostredia je najzávažnejším problémom odkalisko 
pod Kolárskym vrchom, ktoré je situované na úpätí svahu údolia potoka Blatina 
a je predelené prístupovou cestou k areálu bývalých rudných baní. Nachádza sa 
na ňom viac ako 1 milión ton odpadov, ktoré v prevažnej miere tvoria produkty 
flotačnej úpravovne s vysokým obsahom ťažkých kovov. Pomorský et al. 
(2002) odhadujú, že na odkalisku je deponovaných viac ako 10 000 ton arzénu 
(As), niekoľkotisíc ton antimónu (Sb) a veľa iných kovov a minerálov, ktoré 
podliehajú intenzívnej oxidácii (napr. Cd, Pb, Ni, Co, Cr, Zn, Cu). Do r. 1991 
bol na odkalisko deponovaný kalový materiál naplavovaný potrubím, 
umiesteným po obvodových hrádzach s gravitačným odvádzaním odsadenej 
vody drénami v prisvahovej časti odkaliska. Odsadená voda sa spolu 
s kanalizačnou vodou vypúšťala bez čistenia do potoka Blatina. Podľa meraní 
Letka et al. (1992) sa kanálom odvádzalo do potoka okolo 270 m3 odpadovej 
vody denne, čo predstavovalo viac ako 80 % odpadových vôd privádzaných na 
odkalisko.  

V súčasnosti sa na povrchu odkaliska nezdržiava voda a teleso odkaliska je 
preto dotované iba vodami zrážok, ktoré vsakujú do telesa odvalu, prestupujú 
ním a obohacujú sa predovšetkým potenciálne toxickými chemickými prvkami 
Sb, As, Fe, Cd. Presakované zrážkové vody prestupujú do podložných 
priepustných kvartérnych sedimentov, ktoré tak kontaminujú vody potoka 
Blatina (Mašlár, 2001). Jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú 
šírenie sa znečistenia, je schopnosť jeho zachytávania v horninovom prostredí, 
ktoré prekrýva vodonosný horizont. V podloží odkaliska sa nachádzajú 
štvrtohorné pokryvné útvary, ktoré ležia na zvetraných horninách pezinsko-
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perneckého kryštalinika. Prevažná časť odkaliska leží na fluviálnych náplavoch 
potoka a deluviálno-proluviálnych sedimentoch bočného údolia. Fluviálne 
a proluviálne sedimenty sú zvodnené a tak podzemná voda je v priamej 
hydraulickej spojitosti s povrchovou vodou potoka. Výsledky laboratórnych 
skúšok a modelové výpočty uskutočnené Letkom (1992) ukazujú, že ochranná 
schopnosť prírodných zemín voči šíreniu sa znečistenia do podzemných 
a povrchových vôd je pomerne malá. Na povrchu odkaliska v dôsledku vysokej 
toxicity haldového materiálu rastie len chudobná vegetácia. Na povrchu 
odkaliska možno pozorovať aj vznik sekundárnych minerálov, akými sú 
napríklad sadrovec CaSO4.2H2O, ktorý sa nachádza v podobe bielych kôr. Jeho 
výskyt signalizuje, že aj minimum pre rastliny potrebného vápnika sa z pôdy 
dostalo do štruktúry tohto minerálu (Šucha et al., 1997).  

V širšom okolí ložiskovej oblasti Pezinka prebieha zvetrávanie 
sulfidických minerálov, čo sa prejavuje acidifikáciou niektorých oblastí. 
Acidifikácia ochudobňuje pôdu o Ca a Mg a nízke pH zároveň mobilizuje 
najrôznejšie potenciálne toxické prvky, ktoré sa postupne dostávajú do 
povrchových alebo podzemných vôd a rastlín. Silný vplyv kyselín na humusový 
horizont zároveň spôsobuje jeho rýchlu likvidáciu, intenzívnu eróziu pôdy 
a s tým súvisiace radikálne zmeny v rastlinných spoločenstvách (Bedrna, 2002).  

Najvýraznejším prejavom bývalej banskej činnosti na danom území je 
vyzrážavanie a sedimentácia čerstvých Fe okrových zrazenín. (Chovan et al., 
2006; Trtíková, 1999; Hajdušková, 2004). V banských odkaliskách s obsahom 
sulfidov sa mobilizuje železo, sírany a kovy v telese odkaliska. Drenážna voda 
vynáša rozpustené látky na povrch a pri kontakte so vzduchom, alebo s 
povrchovou vodou nastáva oxidácia Fe a tvoria sa Fe okrové zrazeniny. Na 
parkovisku neďaleko banského závodu je betónová nádrž s obrovským 
množstvom vyzrážaných okrov. Fe okrové zrazeniny vznikajú najmä v tesnom 
okolí baní a odkalísk, ale v suspendovanej forme sa môžu prenášať aj do väčšej 
vzdialenosti. Na čerstvé Fe okrové zrazeniny sa sorbujú rozpustné prvky akými 
sú aj Al, As, Sb. Tým sa znižuje obsah rozpustených látok vo vode, čo následne 
vedie k zlepšovaniu vlastností a kvality vody. Avšak problémom zostáva 
schopnosť migrácie Fe okrových zrazenín do väčších vzdialeností v období 
výdatných dažďov, ale aj nebezpečenstvo spätného uvoľňovania potenciálne 
toxických prvkov do roztoku, čím sa opäť stávajú zdrojom znečistenia 
životného prostredia. Schopnosť migrácie potenciálne toxických prvkov 
(predovšetkým As, Sb, Al) predstavuje v súčasnosti veľký problém, keďže tieto 
kontaminanty prekračujú limitné hodnoty vo vodách na mnohých miestach v 
oblasti Pezinka. 

Existuje množstvo štúdií, ktoré potvrdzujú extrémne vysoké hodnoty 
arzénu a antimónu v pôdach, sedimentoch a iných tuhých materiálov v tejto 
oblasti (rádovo až desiatky tisíc mg.kg-1) (napr. Chovan et al., 2006). Napriek 
mnohým pokusom redukcie negatívneho pôsobenia a snahe zamedziť šíreniu 
kontaminácie v oblasti, doposiaľ neexistujú efektívne nápravné opatrenia. V 
súčasnosti sa však experimentálne modelujú biogeochemické bariéry a drenážne 
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systémy pre túto oblasť, experimentálne sa aplikujú i moderné biotechnologické 
metódy a technológie využívajúce železné sorbenty.  

 
ZÁVER 
 

Pri výučbe geovedných a environmentálnych predmetov je dôležité spájať 
teoretické vedomosti s konkrétnymi problémami z praxe, snažiť sa o skĺbenie 
týchto poznatkov do jedného celku a podať ich žiakom či študentom tak, aby 
boli pre nich prínosom, obohacovali ich a naučili chápať problémy v širších 
súvislostiach. Je veľmi potrebné, aby sa u mladých ľudí neustále zvyšovalo 
environmentálne povedomie, pretože len tak je možné v spoločnosti dosiahnuť 
pozitívne výsledky v oblasti skvalitňovania životného prostredia. 
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