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5.3.5 Vplyv biologickej činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
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Úvod
Voda, ako základná a pre život na Zemi nevyhnutná zložka životného prostre-

dia, čelí v súčasnosti antropogénnemu tlaku možno viac, ako kedykol’vek v minulosti.
Rast populácie, technologický rozvoj a s tým súvisiaca zvyšujúca sa spotreba vody,
negatívne vplyvy vyvolané globálnym otepl’ovaním a vnášanie stále nových chemic-
kých látok do životného prostredia budú v budúcnosti vel’mi pravdepodobne viest’ k
zásadnému negatívnemu ovplyvneniu zdrojov kvalitnej pitnej vody, ktoré v niekto-
rých častiach sveta povedie k existenčným problémov miliónov l’udí a k ich masovej
migrácii za zdrojmi pitnej vody. Tento proces už v niektorých častiach sveta začal.
Jedným zo spúšt’ačov migračnej krízy v Sýrii ktorá zasiahla vel’kú čast’ Európy bola
popri ekonomických a politických dôvodoch tiež degradácia zdrojov vody v dôsledku
klimatických zmien (Gleick, 2014).

Povrchové a podzemné vody sú základným transportným médiom, ako ajre-
ceptorom znečist’ujúcich látok vstupujúcich do životného prostredia. Pre účinnú ochra-
nu zdrojov kvalitnej pitnej vody, ktoré sú základným predpokladom prežitia l’udstva, je
nevyhnutné poznat’ a neustále zdokonal’ovat’ analytické metódy identifikácie znečis-
t’ujúcich látok vo vodách, detailne rozumiet’ transportným procesom znečist’ujúcich
látok vo vodách, ako aj podrobne skúmat’ ich osud a procesy degradácie vo vodách. V
budúcnosti bude rovnako nevyhnutný vel’mi rozsiahly a podrobný monitoring vývoja
kvality vôd na medzinárodnej úrovni.

Hlavnou motiváciou vytvorenia tejto učebnice bolo prehl’adným a pokial’
možno zrozumitel’ným spôsobom zhrnút’ základné informácie o faktoroch ovplyvňu-
júcich osud znečist’ujúcich látok vo vodách, základných princípoch geochemického
modelovania, o všeobecných zásadách a metódach prieskumu znečistenia vôd.

V podstatnej časti učebnice sme sa venovali znečisteniu vôd anorganickými
a organickými znečist’ujúcimi látkami a spôsobu ich šírenia a sanácie, znečisteniu vôd
znečist’ujúcimi látkami ropného pôvodu, problematike banských vôd a stále aktuál-
nejšej téme znečistenia vôd emergentnými, t.j. novo objavujúcimi sa znečist’ujúcimi
látkami. V závere učebnice sú uvedené informácie o aktuálnom stave znečistenia vôd
v SR a vo svete.

Veríme, že táto učebnica bude prínosným zdrojom informácií pre všetkých,
ktorých téma znečistenia vôd zaujíma.

4



1. Znečist’ujúce látky v prírodných
vodách

Prírodné vody sú charakterizované množstvom a druhom rozpustených a neroz-
pustených látok a bakteriálnym a biologickým oživením. Nerozpustené látky môžu
byt’ prítomné vo forme suspenzie (pevné látky) alebo emulzie (kvapalné látky)(Šráček
et al., 2002).

Vody je možné rozdelit’ podl’a pôvodu, výskytu a použitia. Z hl’adiska pô-
vodu sa delia na prírodné a odpadové, z hl’adiska výskytu na atmosférické, povrchové
a podzemné a z hl’adiska použitia na pitné, prevádzkové a odpadové (Pitter, 2015).
Prírodné vody v plynnom (vodná para), kvapalnom (atmosférické zrážky, podzemná a
povrchová voda) a pevnom stave (l’adovce) tvoria hydrosféru Zeme. Táto sa vo vrchnej
časti prelína s atmosférou a v spodnej s litosférou. Z legislatívneho hl’adiska (Zákon č.
364/2004 Z. z.) sa vody delia na podzemné a povrchové.

Voda predstavuje jednu z najdôležitejších zložiek životného prostredia, ako
aj základnú nerastnú surovinu. Patrí ku geologickým činitel’om a zásadným spôsobom
ovplyvňuje existenciu l’udí. V žiadnom z troch skupenstiev nie je statická, ale neustále
prechádza hydrologickým, biologickým a geologickým cyklom. Hydrologický cyklus
opisuje nepretržitý kolobeh vody z atmosféry na zemský povrch a do oceánov (Obr.
1.1). Vznik a existencia kontinentálnych vôd sú závislé od atmosférických zrážok a
kolobehu vody v biosfére, pričom prechádzajú cez atmosférický stupeň. Je rýchly, po-
háňaný predovšetkým solárnou energiou a gravitačnými silami. Hlavnými súčast’ami
cyklu sú atmosférické zrážky, povrchový odtok, infiltrácia vody do horninového pro-
stredia a vyparovanie.

Prírodná voda predstavuje roztok anorganických aj organických látok (plyn-
ných, kvapalných i tuhých). Chemicky čistá je destilovaná voda. Z chemického hl’adis-
ka je možné látky vo vode rozdelit’ na anorganické a organické. Z fyzikálneho hl’adiska
je možné rozdelenie na iónovo rozpustené (elektrolyty), neiónovo rozpustené (neelek-
trolyty) a nerozpustené (neusaditel’né, usaditel’né a vznášavé). Chemické zloženie vôd
sa v čase a priestore mení reakciami s pevnými, plynnými a kvapalnými fázami prí-
rodného alebo antropogénneho pôvodu.

Hlavnými anorganickými zložkami prírodných vôd sú vápnik, horčík a so-
dík (vo forme katiónov) a hydrogénuhličitany, sírany a chloridy (v forme aniónov). V
malých koncentráciách sú v prírodných vodách zastúpené ešte draslík, železo a man-
gán a v stopových koncentráciách mnoho d’alších kovov, ktorými sa voda obohacuje
pri styku s pôdou, rôznymi minerálmi a horninami. Vo vode sa rozpúšt’ajú aj plynné
látky. Oxid uhličitý sa vel’mi dobre rozpúšt’a vo vode a tvorí slabú kyselinu uhliči-
tú alebo jej soli (hydrogenuhličitany a uhličitany), v dôsledku čoho je CO2 hlavným
regulátorom pH vo väčšine prírodných vôd. Voda s vysokým obsahom rozpustené-
ho oxidu uhličitého je „agresívna“, poškodzuje stavebné materiály, spôsobuje koróziu,
rozpúšt’a vápenec a pod. Pre živé organizmy vo vode má zásadný význam rozpustený
kyslík. Rozpustnost’ kyslíka vo vode je dost’ obmedzená a s rastúcou teplotou klesá.
Organické látky sa do vody dostávajú ako produkty metabolizmu vodných organizmov,
vylúhovaním z pôdy alebo z odpadových vôd. Na výskyt organických látok vo vode
sa zvyčajne viaže aj výskyt mikroorganizmov. Niektoré tieto látky môžu vo vodnom
prostredí pôsobit’ pozitívne, ale aj negatívne až toxicky na ostatné organizmy. Cyano-
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Obr. 1.1: Hydrologický cyklus vody.
.

toxíny u človeka vyvolávajú najmä poruchy tráviaceho traktu, rôzne alergické reakcie,
ochorenie pečene, toxicky pôsobia taktiež na nervovú sústavu. Ďalšiu skupinu orga-
nických látok akumulujúcich sa vo vodných nádržiach tvoria nedokonale rozložené
rastlinné zvyšky a humínové kyseliny (Beracko et al., 2014).

Chemické zloženie podzemných vôd je formované charakterom horninového
prostredia, ktoré je primárnym zdrojom pôvodu a úrovní obsahov jednotlivých chemic-
kých prvkov. Zo skupiny nekovov sa vo vodách nachádzajú v nižších koncentráciách
amoniak, amónne ióny, dusitany, dusičnany a fosforečnany. Pri povrchových vodách
je zloženie silne ovplyvnené činnost’ou človeka (predovšetkým v prípade odpadových
vôd).

1.1 Charakteristika vôd z hl’adiska ich výskytu

1.1.1 Atmosférická voda
Voda v ovzduší bez ohl’adu na skupenstvo, vzniká zrážaním alebo kryštalizáci-

ou pár v atmosfére. Atmosférické zrážky sú výsledkom kondenzácie vodných pár v
ovzduší alebo na rôznych povrchoch. Objem priemerných ročných zrážok je 496000
km3 vody, čo zodpovedá cca 1000 mm. Priemerný obsah vody v atmosfére je zhruba
12900 km3 , zdržanie vody v atmosfére je približne 10 dní (britannica.com). Zrážky
môžeme rozdelit’ na kvapalné (dážd’, hmla, rosa) a tuhé (sneh, krúpy, inovat’), pričom
najvýdatnejšou formou zrážok je dážd’ (priemerný ročný úhrn zrážok na Slovensku je
cca 750 mm).
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1.1.2 Podzemná voda
Podl’a STN 75 0111 (Názvoslovie hydrogeológie) je podpovrchová voda v zem-

skej kôre vo všetkých skupenstvách v priamom kontakte s horninovým prostredím.
Podl’a §3 (Rozdelenie vôd) zákona č. 364/2004 Z. z. podzemnými vodami sú všet-
ky vody nachádzajúce sa pod povrchom zeme v pásme nasýtenia a v bezprostrednom
kontakte s pôdou alebo s pôdnym podložím vrátane podzemných vôd slúžiacich ako
médium na akumuláciu, transport a exploatáciu zemského tepla z horninového prostre-
dia (d’alej len „geotermálna voda“). Podzemnými vodami zostávajú podzemné vody aj
po ich odkrytí prirodzeným prepadom ich nadložia, banskou činnost’ou, činnost’ou
vykonávanou banským spôsobom) alebo vykonaním inej obdobnej činnosti. Pásmo
nasýtenia je čast’ horninového prostredia, v ktorej sú všetky póry celkom vyplnené vo-
dou (Hanzel et al., 1998). Tvorí ho zvodeň (jednotná a súvislá akumulácia podzemnej
vody v hornine) a nasýtená čast’ kapilárnej obruby (čast’ horninového prostredia tes-
ne nad hladinou podzemnej vody). Zdroje podzemných vôd slúžia predovšetkým na
zásobovanie obyvatel’stva pitnou vodou.

Podzemná voda v horninovom prostredí prúdi pórmi, ktoré tvoria priestor
medzi jednotlivými čast’ami horniny, čo sa týka predovšetkým sedimentárnych hornín
(piesky, štrky, a iné). Tento typ priepustnosti prostredia sa označuje ako pórový. V prí-
pade menej priepustných hornín (vyvreté, metamorfované a litifikované sedimentárne
horniny) sa voda pohybuje predovšetkým prostredníctvom puklín, ktoré vznikli ako
dôsledok rozpadu horniny v dôsledku mechanickej (napr. tektonickej) činnosti. Táto
priepustnost’ je označovaná ako puklinová. Posledným typom priepustnosti je kraso-
vá, ktorá je viazaná na vápence, dolomity, sádrovce, sol’né dómy, prípadne aj iné typy
hornín. Takýto typ priepustnosti vzniká v dôsledku rozpúšt’ania pozdĺž puklín, ktoré
sú týmto spôsobom rozširované do foriem kanálov rôznych rozmerov. Kvalitu pod-
zemnej vody priebežne monitoruje SHMÚ, ktorý každoročne publikuje správu „Vo-
dohospodárska bilancia kvality podzemnej vody v SR“. Kvalitatívna vodohospodárska
bilancia obsahuje zhodnotenie stavu kvality podzemných vôd SR v rámci všetkých
hydrogeologických rajónov a porovnanie s výsledkami bilancie za predošlý rok. Bi-
lančné hodnotenie je spracované pre takmer 500 pozorovacích objektov na Slovensku
v 6 ukazovatel’och kvality podzemnej vody (SHMU, 2018). Pri kvalitatívnom bilan-
covaní sa vychádza z hodnotenia kvality podzemných vôd podl’a Vyhlášky MZ SR
č.247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kva-
lity pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou
vodou (NO−3 , NO−2 , NH+

4 , CHSKMn, vodivost’) a Nariadením vlády SR č.496/2010 Z.
z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustano-
vujú požiadavky na vodu určenú na l’udskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na
l’udskú spotrebu (RL105). Bilančné hodnotenie sa vykonáva v 6 ukazovatel’och kvality
vody: NO−3 , NO−2 , NH+

4 , vodivost’, CHSKMn, RL105. Bilančný stav (BS) je vyjadrený
ako pomer hodnoty prípustného znečistenia (Cp – limitná hodnota) k hodnote sku-
točného znečistenia (Cs–nameraná hodnota) vyjadreného ako charakteristická hodnota
ukazovatel’a kvality vody - BS = Cpríp. /Cskut.(SHMÚ, 2018):

BS =
Cp

Cs
(1.1)

Bilančný stav je hodnotený 3 stupňami:

• A – priaznivý BS ≥ 1,1
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• B – napätý 0,9 < BS < 1,1

• C – pasívny 0,9 ≤ BS

1.1.3 Povrchová voda
Podl’a §3 (Rozdelenie vôd) zákona 134/2010 sú povrchovými vodami vnútro-

zemské vody okrem podzemných vôd, brakické vody a pobrežné vody. Povrchové vo-
dy vo vzt’ahu k chemickému stavu podl’a § 4a ods. 6 výnimočne zahŕňajú aj výsostné
vody. Povrchovými vodami sú aj vody, ktoré sa vyskytujú na území chránenom pred
zaplavením pri povodni a ktoré nemôžu pri zvýšenom vodnom stave vo vodnom toku
odtekat’ prirodzeným spôsobom (d’alej len „vnútorná voda“). Za vnútorné vody sa ne-
považujú vody odvádzané verejnou kanalizáciou. Povrchová voda je voda prirodzene
sa vyskytujúca na zemskom povrchu. Vzniká zmiešaním z atmosférickej a podzemnej
vody, pričom sa d’alej rozdel’uje na kontinentálnu a morskú. Súčast’ou kontinentálnej
sú vodné toky a nádrže.

Od roku 2007 sa kvalitatívne ukazovatele povrchových vôd sledujú podl’a
schváleného Programu monitorovania stavu povrchových vôd a vyhodnocujú podl’a
prílohy č. 1 NV č. 269/2010 Z. z v ukazovatel’och A,B,C,D a E. Často prekračova-
ným ukazovatel’om vo všetkých povodiach bol dusitanový dusík a hydrobiologické a
mikrobiologické ukazovatele (SHMÚ, 2019). MŽP SR v spolupráci so SHMÚ kaž-
doročne vydáva správu „Vodohospodárska bilancia kvality povrchovej vody SR“. V
za rok 2018 bolo z celkového počtu takmer 1500 zdrojov znečistenia bilancovaných
za rok 2018 zo Súhrnnej evidencie o vodách v zmysle uvedených kritérií v rámci SR
identifikovaných 181 významných zdrojov znečistenia (priemyselných zdrojov, komu-
nálnych zdrojov o iných zdrojov znečistenia). Z tohto množstva bolo 15 významných
komunálnych zdrojov (SHMÚ, 2019). Pri spracovaní bilancie kvality povrchovej vody
bola v roku 2018 použitá aktualizovaná metodika vodohospodárskej bilancie kvality
povrchovej vody za uplynulý rok. Vychádza sa z hodnotenia kvality povrchovej vody
za rok 2018, požiadaviek na kvalitu povrchovej vody pre všeobecné ukazovatele, pre
relevantné syntetické a nesyntetické špecifické látky pre SR podl’a NV SR č . 269/2010
Z. z., ktoré dopĺňa NV SR č. 398/2012 a pre prioritné a niektoré d’alšie znečist’ujú-
ce látky (PL) podl’a NV SR č.167/2015 Z. z.. Bilancia kvality povrchovej vody sa
vykonáva pre vybrané ukazovatele kvality vody, ktoré zohl’adňujú znečistenie iden-
tifikované v rámci vodohospodárskych problémov povrchovej vody v rámci druhého
plánovacieho cyklu Vodného plánu Slovenska. Bilancované ukazovatele podl’a SHMÚ
(2019) uvádzame nižšie.

Všeobecné fyzikálno-chemické a hydrobiologické ukazovatele
Bilančne hodnotené boli vybrané ukazovatele, ktoré charakterizujú organic-

ké znečistenie vôd a znečistenie živinami. Všeobecné fyzikálno-chemické ukazovatele
boli doplnené o vybrané biologické prvky charakterizujúce dopad tohto druhu zne-
čistenia. Požiadavky na kvalitu povrchovej vody pre vybrané všeobecné ukazovate-
le a hydrobiologické ukazovatele sú uvedené v prílohe č. 1 nariadenia vlády SR č.
269/2010 Z. z.:

• Biochemická spotreba kyslíka s potl. nitr. - BSK5(ATM),

• Chemická spotreba kyslíka – CHSKCr,

• Amoniakálny dusík – N−NH+
4 ,

8



• Dusičnanový dusík – N−NH−3 ,

• Celkový dusík – Ncelk,

• Celkový fosfor – Pcelk,

• Sapróbny index biosestónu SIbios,

• Biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a) - CHLa.

Relevantné syntetické a nesyntetické špecifické látky pre SR(RL)
Bilančne hodnotené boli všetky tie ukazovatele, ktoré boli v rokoch 2018 a

2017 sledované min. 4x ročne. V súlade s požiadavkami hodnotenia stavu vôd vstu-
pujú relevantné látky do hodnotenia ekologického stavu/potenciálu povrchových vôd.
Environmentálne normy kvality relevantných látok pre ročný priemer (RP) a pre naj-
vyššiu prípustnú koncentráciu (NPK) sú uvedené v prílohe č. 12 NV SR č. 269/2010
Z. z..
Prioritné a niektoré d’alšie znečist’ujúce látky (PL)
Bilančne hodnotené boli všetky tie ukazovatele, ktoré boli v rokoch 2018 a 2017 sledo-
vané min. 4x ročne. V súlade s požiadavkami hodnotenia stavu vôd vstupujú prioritné
látky a niektoré d’alšie znečist’ujúce látky do hodnotenia chemického stavu povrcho-
vých vôd. Environmentálne normy kvality prioritných látok pre ročný priemer (RP)
a pre najvyššiu prípustnú koncentráciu sú uvedené v prílohe č. 1 NV SR č. 167/2015Z.
z..

1.1.4 Znečistenie prírodných vôd
Znečistenie vody predstavuje zhoršenie kvality, ku ktorému došlo priamo alebo

nepriamo v dôsledku l’udskej činnosti. Kvalita vody je porovnanie výsledkov labora-
tórnych rozborov vzorky vody a príslušným štandardom. Miera znečistenia sa hodnotí
vzhl’adom na požadované kritérium, ktorým môže byt’ napríklad analýza rizika znečis-
teného územia, požiadavky na pitnú alebo technologickú vodu a podobne. Hodnotenie
je teda relatívne, v závislosti od plánovaného využitia.

Východiskovým bodom hodnotenia stupňa znečistenia je laboratórny rozbor.
Ten však nikdy nie je úplný, pretože voda môže obsahovat’ stovky rôznych zlúčenín.
Navyše sa analýzy vykonávajú s určitým zámerom, ktorý predpokladá prítomnost’ istej
skupiny/skupín znečist’ujúcich látok a cielene sa na ne zameriava. Tu treba zdôraznit’
najmä dodržiavanie technologických postupov pri odbere vzorky. Zo vzorky odobratej
zlým spôsobom nedokáže získat’ potrebné výstupy žiadne laboratórium. Zároveň musí
byt’ vzorka (súbor vzoriek) dostatočne reprezentatívna.

Zdroje znečistenia vôd sú rôzne. K znečist’ovaniu povrchových vôd môže
dôjst’ prirodzeným spôsobom, napríklad eróziou na brehoch, vetrom, atmosférický-
mi zrážkami a pod. Okrem znečistenia mikroorganizmami je najčastejšie znečistenie
chemickými látkami. L’udská činnost’ prispieva k znečist’ovaniu povrchových vôd vy-
púšt’aním odpadových vôd zo sídiel, elektrární, závodov, t’ažbou nerastných surovín,
leteckou aplikáciou hnojív a pesticídov v pol’nohospodárstve. Produkujeme tisícky ne-
bezpečných priemyselných chemikálií, ktoré sa dostávajú do zložiek životného pro-
stredia. Objem väčšiny z nich však nepredstavuje vážne ohrozenie pre zdravie človeka
a životné prostredie. Stále je však viac ako 3000 z nich produkovaných v dostatočnom
množstve a zároveň je úroveň ich toxicity taká, že predstavujú environmentálne riziko
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(Pepper et al., 2006). V svetových oceánoch sa utrácajú toxické odpady a vyhorené
jadrové palivá. Zdrojom znečistenia je aj lodná doprava, t’ažba a doprava ropy, havá-
rie ropných tankerov a pod. Človek môže zapríčinit’ znečistenie vody aj nepriamo, a
to znečist’ovaním ostatných zložiek životného prostredia. Odtial’ sa znečist’ujúce lát-
ky dostávajú vylúhovaním alebo vymývaním do vody (vylúhovaním z kontaminovanej
pôdy, vymývaním zrážkami z atmosféry). Infiltráciou (vsakovaním) znečistených po-
vrchových vôd, prípadne zrážok do pôdneho substrátu a horninového podložia môže
dôjst’ k znečist’ovaniu podzemných vôd. Inou formou znečistenia podzemných vôd je
zvetrávanie rudných minerálov, ktoré sa dostanú na zemský povrch v dôsledku t’ažby
rudy. Väčšinou ide o sulfidické minerály. Minerály na haldách podliehajú zvetrávacím
procesom, oxidujú a vytvárajú kyslé roztoky. Následná desorpcia podporuje mobilitu
kovových prvkov v pôdach, sedimentoch a vodách (Khun a Čerňanský, 2011).

V špecifických prípadoch však znečistenie môže pochádzat’ aj z geogénnych
zdrojov, čiže prirodzených geologických podmienok. Vzájomné pôsobenie podzem-
nej vody a hornín má za následok uvol’ňovanie rôznych prvkov a zlúčenín do vody.
Zvetrávanie minerálov a hornín ako jeden z geofaktorov je primárnym geochemickým
(geogénnym) zdrojom potenciálne toxických stopových prvkov v životnom prostre-
dí. Ide najmä o tzv. t’ažké kovy. Naopak niektoré typy znečistenia sa za prirodzených
podmienok nevyskytujú vôbec a ich prítomnost’ aj v minimálnych koncentráciách je
jasným dôkazom prítomnosti znečistenia. Týka sa to predovšetkým určitých organic-
kých látok umelého pôvodu.

Horniny a sedimenty majú na zloženie vody podstatný vplyv a v istých prí-
padoch môže objem uvol’nených látok ovplyvňovat’ živé organizmy. Vtedy sa používa
termín geogénna kontaminácia. Z 98 prirodzene sa vyskytujúcich prvkov má iba nie-
kol’ko potenciál byt’ zdrojom geogénnej kontaminácie. Rozhodujúcimi sú tri faktory
(Johnson a Bretzler, 2015):

• koncentrácia v geologickom prostredí,

• rozpustnost’ za určitých podmienok,

• existencia v rozpustnej forme, toxickej pre l’udí.

Hlavné ióny v podzemnej vode sú sodík (Na+), horčík (Mg2+), vápnik
(Ca2+), chlóridy (Cl−), hydrogénuhličitany (HCO−3 ) a sírany (SO2−

4 ). Môžu negatívne
ovplyvnit’ kvalitu vody, avšak nepredstavujú priame nebezpečenstvo pre l’udské zdra-
vie, pokial’ sa v nej nenachádzajú v extrémne vysokých koncentráciách, ako napr. v
morskej vode, termálnych vodách, banských výluhoch a pod. pH a/alebo oxidačno-
redukčný potenciál môže ovplyvnit’ chemické zloženie vody, napr. za podmienok níz-
kej hodnoty Eh sa môžu vyskytovat’ železo a mangán vo vyšších koncentráciách.

Anorganické kontaminanty

Následkom zvetrávania horninotvorných minerálov môže dôjst’ k lokálnej aku-
mulácii t’ažkých kovov v pôde. Magmatické horniny zvyčajne majú vyššie obsahy
t’ažkých kovov než sedimentárne horniny – najrozšírenejšími v tejto skupine hornín
sú Mn, Co, Ni, Zn a Cr. Sedimentárne horniny sú však omnoho dôležitejším zdrojom
t’ažkých kovov v pôde, pretože prekrývajú väčšinu magmatických alebo metamorfo-
vaných hornín (Khun a Čerňanský, 2011).
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Zdravie človeka je z hl’adiska anorganickej kontaminácie vôd ohrozené pre-
dovšetkým arzénom a fluórom. Oba prvky sa v zvýšených obsahoch vyskytujú v glo-
bálnom meradle a majú vplyv na zdravie miliónov l’udí. Riziko predstavujú aj d’alšie
prvky ako selén (vo forme SeO2−

4 ), urán (napr. vo forme uhličitanových iónových pá-
rov, napr. UO2(CO3)

2−
2 ), bór a chróm (ako CrO2−

4 ), avšak len v lokálnom rozsahu
(Johnson a Bretzler, 2015). Fyziologické účinky prvkov závisia od ich dávky. Nízke
dávky toxických prvkov (ortut’, arzén, antimón a iné) môžu byt’ mat’ na organizmus
priaznivé účinky, pričom prvky ako železo, vápnik alebo sodík môžu mat’ vo vysokých
dávkach silné toxické účinky (Skalnaya a Skalny, 2018).

Organické znečistenie

Organické látky vo vodách môžu byt’ prírodného alebo antropogénneho pôvodu.
Medzi prírodné patria výluhy z pôdy a sedimentov a produkty životnej činnosti rastlin-
ných a živočíšnych organizmov a baktérií. Sú to predovšetkým látky biogénneho pôvo-
du ako napr. humínové látky. Mikróby, riasy a sinice produkujú viaceré látky s malou
a aj vel’kou molekulovou hmotnost’ou látky na báze sacharidov, peptidov, aminokyse-
lín a iných. Okrem nich sa vo vodách nachádzajú aj organické látky, pochádzajúce z
odumierania a rozpadu živých organizmov (Pitter, 2015).

Antropogénne znečistenie pochádza predovšetkým zo splaškových a prie-
myselných odpadových vôd, pol’nohospodárstva a skládok. Niektoré organické látky
môžu byt’ ako prírodného tak antropogénneho pôvodu, preto nie je možné ich prítom-
nost’ vo vodách automaticky považovat’ za znečistenie. Niektoré alifatické a aromatic-
ké uhl’ovodíky môžu v malých koncentráciách vznikat’ v eutrofizovaných vodách bio-
logickými procesmi v planktónnych a a bentických mikroorganizmoch. Stanovovanie
organických látok sa vzhl’adom na ich množstvo a rôznorodost’ vyhotovuje skupino-
vo. Bežne sa používajú aj nepriame metódy, ktoré charakterizujú celkovú koncentráciu
organických látok alebo skupiny významných znečist’ujúcich látok.

Organické látky významne ovplyvňujú chemické a biologické vlastnosti vo-
dy, môžu mat’ nasledovné účinky (Pitter, 2015):

• vplyv na farbu, chut’ a pach, vplyv na penivost’ vody,

• karcinogénne, genotoxické, mutagénne, alergénne a teratogénne účinky,

• vytvorit’ súvislý film na hladine a ovplyvňovat’ prestup kyslíka do vody,

• vplyv na komplexotvornú kapacitu vody (a následne na desorpciu kovov zo se-
dimentov).

1.1.5 Mikrobiologické znečistenie
Vodné prostredie je prirodzené miesto výskytu mikroorganizmov, medzi ktoré

patria baktérie, vírusy, sinice, riasy, huby a prvoky. V podpovrchových vodách sú naj-
početnejšou skupinou baktérie (predovšetkým koliformné baktérie). Ich výskyt je naj-
častejšie problémom studní, ktoré sa nachádzajú blízko pol’nohospodársky využívanej
pôdy, alebo nesprávne uzavretých septikov.

Medzi koliformné baktérie patrí množstvo baktérii avšak najčastejšie problé-
my spôsobuje Escherichia coli. Jej prítomnost’ spolu s vysokým obsahom dusičnanov a
chloridov vo vode indikujú znečistenie fekálnym odpadom a prítomnost’ patogénnych
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baktérií. Patogénne kmene produkujú zdravie ohrozujúce toxíny. V praxi sa sleduje
výskytu troch skupín organizmov, ktoré sú indikátorom fekálneho znečistenia (Šráček
et al., 2002):

• koliformné baktérie – nachádzajú sa v črevnom trakte teplokrvných organizmov
(vrátane človeka), optimálna teplota pre ich rast je 37 st. C, ich výskyt ešte nie
je priamym dôkazom fekálneho znečistenia,

• fekálne koliformné baktérie - nachádzajú sa v tráviacom trakte teplokrvných or-
ganizmov (vrátane človeka) - optimálna teplota pre ich rast je 44 st. C. Ich výskyt
indikuje fekálne znečistenie alebo priebeh rozkladných procesov,

• fekálne streptokoky – baktérie citlivé na podmienky prostredia, ich prítomnost’
je jasným dôkazom čerstvého fekálneho znečistenia.

Okrem baktérií, indikujúcich znečistenie, sa v podzemných vodách prirodze-
ne nachádzajú aj baktérie, ovplyvňujúce obehy viacerých prvkov. Podzemná voda je
pre ne prirodzeným biotopom, najvýznamnejšími skupinami sú baktérie ovplyvňujúce
kolobeh dusíka, síry, železa, mangánu a fosforu.

Rádioaktívne látky v prírodných vodách

Všetky prírodné vody sú slabo rádioaktívne. Spôsobujú to rádionuklidy ako prí-
rodného, tak antropogénneho pôvodu. Prirodzená rádioaktivita je výsledkom rádioak-
tívneho rozkladu primordiálnych nuklidov 226Ra, 222Rn, 238U, 230Th, 210Po, 210Pb,
a 40K. Ked’že sa jedná o inkompatibilné prvky, sú prítomné v mineráloch magmatic-
kých hornín, ktoré vznikli v záverečnej fáze diferenciácie magmy. Najčastejší z nich je
40K, ktorý sa vyskytuje v draselných živcoch. Primordiálne rádionuklidy sú väčšinou
alfa a gama žiariče. Alfa žiariče emitujú 4

2He2+ ióny (α častice ) a elektromagnetické
gama žiarenia.

Umelá rádioaktivita je výsledkom testov jadrových zbraní, havárií jadrových re-
aktorov, rádioaktívneho odpadu (napr. vyhoreného paliva) a pod. Umelú rádioaktivitu
spôsobujú rádionuklidy ako 90Sr, 90Y, 131I, 132I, 137Cs, 141Ce a 144Ce. Tieto popri gama
žiarení emitujú aj beta žiarenie, čiže prúd elektrónov a pozitrónov.

Rádioaktívne látky sa stanovujú bud’ sumárne ako hodnoty objemovej alfa
alebo beta aktivity, alebo sa stanovujú jednotlivé rádionuklidy. Sumárne stanovenie
však nezahŕňa všetky uvedené rádionuklidy, preto je pri prieskume prírodných vôd
takmer vždy nutné použit’ selektívnu identifikáciu. Vo vode sa nachádzajú bud’ v roz-
pustnej alebo nerozpustnej forme, ako aj vo forme jednoduchých aj komplexných ió-
nov.

1.2 Rôzne spôsoby kategorizácie znečist’ujúcich látok
V literatúre je možné nájst’ rôzne spôsoby kategorizácie skupín znečist’ujúcich

látok. Rozdiely medzi nimi sú predovšetkým v tom, ktoré látky patria pod organické
znečistenie, ako aj v zahrnutí nových typov znečistenia (napr. liečivá, hormóny, ná-
vykové látky). V nasledujúcom texte uvádzame niekol’ko bežných rozdelení. Šráček
et al. (2002) identifikovali hlavné skupiny znečist’ujúcich látok nasledovne:
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• kovy,

• organické látky,

• skládky a splaškové vody,

• banské odpady,

• ostatné – pol’nohospodárstvo, posypové soli, detergenty.

V Atlase sanačných metód (Frankovská et al., 2010) sa uvádzajú nasledovné
skupiny znečist’ujúcich látok:

• anorganické látky (kovy),

• organické látky (aromatické uhl’ovodíky nehalogénované, fenoly, pesticídy, chló-
rované alifatické uhl’ovodíky, polychlórované bifenyly (PCB), ostatné perzis-
tentné organické látky),

• rádionuklidy,

• výbušniny,

• ropné látky.

Pitter (2015) uvádza rozdelenie anorganické a organické látky vo vodách.
Medzi anorganické patria kovy, polokovy, nekovy a rádioaktívne látky. Medzi orga-
nické patria organicky viazané halogény, uhl’ovodíky, organické halogénderiváty, fe-
noly a polyfenoly, humínové látky, tenzidy, pesticídy, komplexotvorné látky a ostatné
organické látky (ftaláty, liečivá, estrogény, optické zjasňovacie prostriedky a iné).

V zahraničnej literatúre sa kategorizácia organických látok môže uvádzat’
odlišným spôsobom. Napríklad do skupiny ropných látok (TPH - Total Petroleum
Hydrocarbons, celkové ropné uhl’ovodíky), sú okrem palív, olejov a rôznych aditív
začleňované aj látky zo skupiny PAU (polycyklycké aromatické uhl’ovodíky) a BTEX
(benzén, toluén a xylény) (Kappusamy et al., 2020).

1.3 Stručná charakteristika skupín znečist’ujúcich lá-
tok podl’a členenia v tomto učebnom texte

V nasledujúcich podkapitolách prezentujeme základné informácie o skupinách
znečist’ujúcich látok. Ich kategorizácia bola zvolená tak, aby zodpovedala potrebám
tohto učebného textu. Jednotlivé skupiny znečist’ujúcich látok, ich charakteristiky a spô-
soby šírenia v životnom prostredí, sú opísané v kapitolách 5 až 9.

1.3.1 Anorganické látky
Anorganické látky sú zložené prakticky zo všetkých prvkov nachádzajúcich sa

v prírode s výnimkou väčšiny zlúčenín uhlíka. Väčšina anorganických látok, ktoré v
určitých prípadoch predstavujú znečist’ujúce látky je prirodzenou zložkou chemického
zloženia vôd, horninového prostredia, sedimentov a iných zložiek životného prostredia.
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V stopových koncentráciách je to viacero kovov, ktoré sa vody dostávajú prostredníc-
tvom kontaktu s pôdou, minerálmi a horninami. Z hl’adiska druhu a obsahu môžeme
anorganické kontaminanty rozdelit’ na mikrokontaminanty (stopové prvky), ktoré pre-
javujú škodlivé účinky už pri nízkej koncentrácii (napr. Hg, As, Pb, Cr, Ni), a mak-
rokontaminanty, ktoré sa vyskytujú v relatívne vysokej koncentrácii (napr. zlúčeniny
síry a chlóru) (Frankovská et al., 2010). Pomerné zastúpenie jednotlivých zložiek sa
môže líšit’ aj v prírodných vodách podl’a ich genézy, pri prieskume znečistenia je preto
potrebné rozlíšit’, či má ich obsah prirodzený pôvod, alebo je spôsobený antropogén-
nou činnost’ou. Zo zlúčenín nekovov prichádzajú do úvahy v malých koncentráciách
amoniak a amónne ióny, dusitany, dusičnany a fosforečnany. Do skupiny neiónovo
rozpustných látok patria najmä zlúčeniny kremíka, bóru a titánu.

1.3.2 Organické látky
Organické látky, vyskytujúce sa vo vodách, môžu byt’ rôzneho pôvodu. Priro-

dzenými organickým znečistením sú výluhy z pôdy a sedimentov, produkty vodných
rastlinných a živočíšnych organizmov. Antropogénne znečistenie je výsledkom l’ud-
skej činnosti, pričom jej výsledným produktom je značné množstvo chemických zlú-
čením ktoré svoj životný cyklus skončia v životnom prostredí. Nepolárne organické
látky, ktoré sú nerozpustné vo vode sa v literatúre primárne rozdel’ujú základe ich hus-
toty na l’ahšie ako voda (light non-aqueous phase liquids - LNAPL ako benzín, benzén
a iné) a t’ažšie ako voda (dense non-aqueous phase liquids - DNAPL ako chlórova-
né uhl’ovodíky, mazut a iné) (Weiner, 2007). Prvé po kontakte s hladinou podzemnej
vody ostávajú na jej povrchu (môžu vytvorit’ súvislý film), druhé prestupujú vodným
stĺpcom a usadzujú sa na jeho dne. Hlavnými skupinami organických znečist’ujúcich
látok (okrem ropných látok, ktorým je venovaná samostatná kapitola č. 7) sú:

• organicky viazané halogény,

• fenoly a polyfenoly,

• polycyklické aromatické uhl’ovodíky,

• humínové látky,

• pesticídy,

• tenzidy.

1.3.3 Banské vody
Banské vody sú všetky podzemné, povrchové a zrážkové vody, ktoré vnikli do

hlbinných alebo povrchových banských priestorov bez ohl’adu na to, či sa tak sta-
lo priesakom alebo gravitáciou z nadložia, podložia alebo boku alebo jednoduchým
vtekaním zrážkovej vody, a to až do ich spojenia s inými stálymi povrchovými alebo
podzemnými vodami (Zákon č. 44/1988 Z. z., § 40 ods. 1).

Kyslé banské vody (AMD - acid mine drainage) sú vodami s hodnotou pH
pod 4,5 (Šráček a Zeman, 2004). Tvoria sa najmä na ložiskách s výskytom sulfido-
vých minerálov hlavne pyritu (rudné, nerudné, uhol’né), ich oxidáciou kyslíkom roz-
pusteným vo vode, alebo inými oxidantmi a môžu mobilizovat’ mimoriadne vysoké
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koncentrácie toxických kovov. Vznikajú v dôsledku t’ažobnej činnosti, ale môžu vzni-
kat’ kdekol’vek, kde sú sulfidové minerály vystavené pôsobeniu rozpusteného kyslíka.
Okrem nízkej hodnoty pH sa vyznačujú vysokými koncentráciami síranov a kovov. V
prípade nekontrolovaného úniku neupravených vôd hrozí kontaminácia povrchových
a podzemných vôd, a následne ohrozenie fauny, flóry a l’udského zdravia (Simate a
Ndlovu, 2014). Výskumu kyslých banských vôd sa venuje vel’ká pozornost’ na celom
svete, pretože predstavujú mimoriadne nebezpečný typ banských vôd. V rámci inven-
tarizácie banských odpadov v krajinách EU (BRGM, 2001) sa jednoznačne preukáza-
lo, že banské diela a odpady, ktoré produkujú kyslé banské vody je potrebné osobitne
sledovat’ a skúmat’. Patria do kategórie alebo zoznamu nebezpečných industriálnych
odpadov.

1.3.4 Ropné látky
Ropné látky pochádzajú z ropy, tvoria osobitnú skupinu organických látok. Do

životného prostredia sa dostávajú predovšetkým prostredníctvom kontinuálnych úni-
kov pri t’ažbe, preprave a skladovaní. Medializované havárie, pri ktorých jednorazovo
uniknú do prostredia vel’ké objemy ropy, predstavujú iba malé percento z celkového
uniknutého objemu. Z environmentálneho hl’adiska je ropnými látkami najviac posti-
hnutá hydrosféra. Ropné látky vytvárajú na hladine vody film, ktorý znižuje rýchlost’
prechodu kyslíka z atmosféry a znižuje samočistiacu schopnost’ vody.

Niektoré ropné látky sú biologicky l’ahko odbúratel’né, rôzne skupiny mik-
roorganizmov ich využívajú ako zdroj energie. Jedná sa o alkány, alkény, cykloalkány
a čiastočne aj aromáty. Degradácia uvedených ropných látok môže prebiehat’ ako v ae-
róbnych, tak v anaeróbnych podmienkach, avšak za prítomnosti kyslíka je rýchlejšia.

Najbežnejšími produktmi ropy, ktoré sa bežne dostanú do zložiek životného
prostredia aj v našich podmienkach sú benzín, nafta, oleje a mazivá. Niektoré z uvede-
ných látok môžu mat’ karcinogénne účinky, iné pôsobia iba dráždivo.

1.3.5 Iné znečist’ujúce látky
Znečistenie prírodných vôd môže byt’ spôsobené tiež mikroorganizmami ako sú

riasy, baktérie, huby, prvoky, vírusy, či antivírusové látky, ktoré ak pri priamej interak-
cii s iným organizmom spôsobujú ochorenie tohto organizmu, sú patogénnymi mikro-
organizmami. Ďalšími znečist’ujúcimi látkami prírodných vôd sú tiež novo objavujúce
- emergentné znečist’ujúce látky, ktoré sú stále častejšie identifikované v prírodných
vodách vd’aka vývoju analytických metód. Medzi takéto látky patria najmä pesticídy
a ich metabolity, nanomateriály, endokrínne disruptory, PFAS (perfluóralkylové a po-
lyfluóralkylové látky), surfaktanty, retardanty, detergenty a tiež organické mikropolu-
tanty ako farmaceutiká a mnohé priemyselné chemikálie a medziprodukty. Pre mnohé
z týchto látok v súčasnosti neexistujú žiadne regulácie, avšak poznanie ich osudu vo
vodách je vel’mi dôležité, nakol’ko v prípade mnohých z týchto látok už boli potvrdené
negatívne účinky na l’udský organizmus.

Prírodné vody sú znečist’ované tiež splaškovými vodami, ktorými sú do po-
vrchových a podzemných vôd vnášané patogénne mikroorganizmy, ako aj dusičnany,
chloridy, tenzidy, fenoly, ale tiež chlórované a ropné uhl’ovodíky, pesticídy a d’alšie
znečist’ujúce látky vyhodené z domácností a z výrobných prevádzok.

Významný zdroj znečist’ovania povrchových, ale najmä podzemných vôd
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sú výluhy zo skládok, obsahujúce rôzne organické a anorganické znečist’ujúce látky,
t’ažké kovy alebo tiež xenobiotické organické zlúčeniny (XOCS).
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2. Transport polutantov v podzemných
vodách

Jednou z najatraktívnejších úloh v hydrogeologickej a hydrogeochemickej praxi
je predpovedanie koncentrácie daného polutantu v čase a priestore. Úspešnost’ tohoto
zadania je podmienená mnohými faktormi: kvalitou a úplnost’ou vstupných údajov,
aplikovaným matematickým aparátom a softwarom a v neposlednom rade dostatočným
porozumením fyzikálnych, geochemických a hydrogeologických princípov ktoré tieto
procesy kontrolujú. Táto problematika je mimoriadne rozsiahla a komplikovaná a z
toho dôvodu sa v d’alšom sústredíme iba na popis jej teoretických základov.

Na modelovanie prúdenia podzemných vôd a transportu rozpustených lá-
tok existuje viacero komerčných softwarových produktov, avšak väčšina z nich je iba
grafické užívatel’ské rozhranie ku kombinácii softwarov MODFLOW a MT3DMS.
MODFLOW je OSS (open source software - software s otvoreným kódom )softwa-
rovému kódu MODFLOW
(https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/modflow-and-related-
programs?qt-science_center_objects=6#qt-science_center_objects) určený na modelo-
vanie prúdenia podzemných vôd a ktorý je produktom United States Geological Survey
(USGS). MT3DMS je produkt Univerzity Alabama
(https://hydro.geo.ua.edu/mt3d/mt3dms2.htm). Modeluje advekčno-disperzný transport
s retardáciou (sorpciou) a degradáciou transportovanej rozpustenej látky alebo polutan-
tu.

Transport rozpustených látok v podzemných vodách je kontrolovaný nasle-
dujúcimi fyzikálnymi a chemickými procesmi: advekcia, difúzia, hydrodynamická dis-
perzia, chemické a biochemické reakcie, sorpcia, rádioaktívny rozp., atd’.

2.1 Transport nereaktívnych rozpustených látok v ho-
mogénnom horninovom prostredí

Prenos nereaktívnych látok vo zvodnenom horninovom prostredí je kontrolovaný
čisto len fyzikálnymi procesmi, teda advekciou a hydrodynamickou disperziou.

2.1.1 Advekcia
Advekciu môžeme definovat’ ako prenos rozpustených látok prúdením vody.

Rýchlost’ transportu vyjadrujeme priemernou lineárnou rýchlost’ou prúdenia vody v′:

v′ =
vD

n
(2.1)

kde vD je špecifický odtok alebo Darcyho rýchlost’ prúdenia podzemnej vody a
n je pórovitost’ zvodneného horninového prostredia. Špecifický odtok je definovaný
Darcyho zákonom (tiež lineárny odporový zákon prúdenia podzemných vôd):

vD =−k
dh
dl

(2.2)
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kde k je priepustnost’ alebo hydraulická vodivost’ (m.d−1), dh je nekonečne malá
zmena nadmorskej výšky hladiny vody na vzdialenost’ dl , výraz dh

dl teda vyjadruje tzv.
hydraulický gradient.

2.1.2 Difúzia
Dominantným transportným procesom vo vode za absencie prúdenia, resp. pri

vel’mi pomalom prúdení je difúzia. Hnacou silou difúzie je vyrovnávanie chemických
potenciálov v roztoku. Inými slovami je difúzia tok čiastočiek rozpustenej látky v sme-
re od vyššej k nižšej koncentrácii v smere negatívneho koncentračného gradientu. Ten-
to proces popisuje Fickov prvý zákon:

F =−D
∂C
∂x

(2.3)

kde F je tok látky (mol.s−1.m−2), D je difúzny koeficient (m2.s−1) a C je kon-
centrácia alebo aktivita. Koncentráciu látky v čase a priestore definuje Fickov druhý
zákon:

∂C
∂ t

= D
∂ 2C
∂x2 (2.4)

čiže tento vzt’ah uvažuje aj so zmenou koncentračného gradientu v čase. K riešeniu
horeuvedeného vzt’ahu sa dostaneme integráciou:

C = At−1/2exp
(−x2

4Dt

)
dx (2.5)

kde A je integračná konštanta. Jej hodnotu môžeme definovat’ pomocou počiatoč-
ných a hraničných podmienok. Počiatočné podmienky definujeme nasledujúcim spô-
sobom: v časte t < 0 sa v roztoku nenachádzajú rozpustené látky a v časte t = 0 a v
jednorozmernom priestore v súradnici x = 0 vstúpi do roztoku N mólov rozpustenej
látky. Z toho vyplýva, že v čase blízkom t→ 0 je koncentrácia v celom objeme rozto-
ku C = 0, okrem súradnice x = 0, kde je koncentrácia C→ ∞. Hraničná podmienka je
definovaná konštantným počtom mólov látky N, teda pre každú hodnotu častu t platí:

N = At−1/2
∫

∞

−∞

exp
(−x2

4Dt

)
(2.6)

Ak do 2.6 dosadíme x2

4Dt = s2, teda dx =
√

4Dtds, tak potom platí (Appelo a Po-
stma, 2005):

N = A
√

4D
∫

∞

−∞

e−s2
ds (2.7)

Vzt’ah 2.7 sa podobá tzv. funkcii chýb, ktorej všeobecný tvar je:

erf(z) =
2√
π

∫ z

0
e−s2

ds (2.8)

Hodnoty tejto funkcie sú tabelované, napr. erf(0) = 0 a erf(∞) = 1. Táto funkcia
je tiež symetrická okolo z = 0, čo znamená že erf(-z) = -erf(z). Tento integrál riešime
nasledujúcim spôsobom:
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∫
∞

−∞

e−s2
ds = 2

√
π

2
erf(∞) =

√
π (2.9)

z čoho odvodíme integračnú konštantu:

A =
N

(4πD)1/2 (2.10)

Riešenie Fickovho 2. zákona (2.4) za daných podmienok teda bude:

C(x, t) =
N

√
4πDtexp

(
−x2

4Dt

) (2.11)

Vzt’ah 2.11 je v princípe identický s tzv. hustotnou funkciou (funkciou Gaussovej
krivky používanou v štatistike):

n(x) =
N√

2πσ2
exp

(
−(x−x0)

2

2σ2

)
(2.12)

kde x0 je pozícia stredu krivky a σ je smerodajná odchýlka. Pre názornost’ uvá-
dzame Gaussovu krivku na obr. 2.1 Difúzia je vo svojej podstate štatistický proces. Vo
vzt’ahu 2.11 je x0 = 0 a σ2 = 2DT, čo je tzv. Einsteinov vzt’ah.

Obr. 2.1: Gaussova (normálna) hustotná funkcia (Appelo a Postma, 2005)

Difúzia je oproti transportu advekciou extrémne pomalý proces. Je dominant-
ným procesom transportu v horninovom prostredí s vel’mi nízkou hodnotou hydraulic-
kej vodivosti, napr. v íloch. Podl’a povahy skládkovaného materiálu sa íl pri budovaní
skládky považuje za vhodný izolačný materiál. Transport toxických rezistentných po-
lutantov alebo rádioaktívnych látok difúziou v môže znamenat’ v dlhodobom horizonte
problém.
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2.1.3 Disperzia
Pri transporte rozpustených látok podzemnou vodou advekciou sú molekuly vo-

dy spolu s rozpustenými látkami nútené ”obchádzat’” zrná horninového prostredia, čo
je príčinou vzniku d’alšieho procesu ovplyvňujúceho transport - hydrodynamickej dis-
perzie, ktorá má dve zložky (vid’ obr. 2.2):

Obr. 2.2: Hydrodynamická disperzia. (a) pozdĺžna, (b) priečna.

1. pozdĺžna (longitudinálna) disperzia - jej príčinou je distribúcia rýchlosti vznika-
júca vnútorným trením medzi molekulami (viskozitou) a trením medzi moleku-
lami vody a povrchom minerálnych zŕn,

2. priečna (transverzálna) disperzia - transport molekúl v smere priečnom na smer
prúdenia v dôsledku ”obchádzania” minerálnych zŕn.

Hydrodynamickú disperziu môžeme matematicky popísat’ podobným spôso-
bom ako difúziu, s tým rozdielom, že namiesto difúzneho koeficientu uvažujeme s tzv.
koeficientom hydrodynamickej disperzie, pričom do výpočtu zahrňujeme aj difúzny
koeficient (Bear a Verruijt, 1987):

DT,L = αT,Lv́+D∗ (2.13)

kde α je hydrodynamická disperzivita (schopnost’ rozptylovat’), ktorá je charakte-
ristická vlastnost’ horninového prostredia, D∗ je difúzny koeficient pre pórové prostre-
die a DT,L je koeficient priečnej, resp pozdĺžnej disperzie. Pre disperzivitu je typické,
že je to zväčša anizotropická vlastnost’ (v rôznych smeroch má rôznu hodnotu), teda
aj disperzný koeficient je na rozdiel od difúzneho koeficientu tiež anizotrópny. Hod-
nota koeficientu hydrodynamickej disperzie je závislá aj od rýchlosti prúdenia, teda
čím je rýchlost’ prúdenia menšia, tým je podiel difúzie na transporte rozpustenej látky
výraznejší.

2.1.4 Advekčno-disperzný transport
Jednorozmerný transport v pórovom horninovom prostredí sa v laboratórnych

podmienkach modeluje tzv. kolónovým experimentom. Tento typ experimentu je vhod-
ný na zistenie hydraulických a transportných parametrov. Design experimentu uvádza-
me na obr. 2.3: kolóna je naplnená vzorkou horninového prostredia (alebo materiálom,
ktorý to prostredie vhodným spôsobom simuluje) a cez ňu kontinuálne prúdi voda po-
mocou peristaltického čerpadla. V čase t0 pridáme na vstupe do kolóny sledovanú látku
(stopovač) o koncentácii C0 a sledujeme vývoj jej koncentrácie na výstupe z kolóny,
za predpokladu, že materiál v kolóne je voči stopovaču inertný. Vývoj koncentrácie na
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výstupe z kolóny zaznamenávame na tzv. výstupnej krivke, kde na vodorovnej osi je
čas a na vertikálnej relatívna koncentrácia C/C0 kde C je aktuálna koncentrácia stopo-
vača. Pokial’ by v kolóne prebiehal len advekčný transport, tak výstupna krivka bude
mat’ tvar krokovej (Dirac delta) funkcie (vid’ obr. 2.3, B). Vplyvom pozdĺžnej disper-
zie sa však tvar výstupnej krivky roztiahne (vid’ obr. 2.3, C), t.j. stopovač začneme
registrovat’ skôr ako by sme to očakávali na základe rýchlosti prúdenia v’. Funkciou
výstupnej krivky bude tzv. advekčno-disperzná rovnica:(

∂C
∂ t

)
x

= DL

(
∂ 2C
∂x2

)
t

− v́

(
∂C
∂x

)
t

(2.14)

Túto rovnicu môžeme riešit’ podobným spôsobom ako 2.4, jej všeobecným rieše-
ním je:

C(x, t) = Ci +
C0−Ci

2
erfc

(
x−vt√

4DLt

)
(2.15)

kde erfc je komplementárna funkcia chýb (erfc(z) = 1 - erf(z) a erfc(-z) = 1 +
erf(z)).

Obr. 2.3: Pozdĺžna disperzia stopovača prechádzajúceho kolónou s materiálom s pó-
rovou priepustnost’ou. A - kolóna s ustáleným prúdením a kontinuálnym prísunom
stopovača; B - výstupná krivka stopovej funkcie (transport bez disperzie); C - relatívna
koncentrácia stopovača na výstupe z kolóny s prejavom hydrodynamickej disperzie; D
- koncentračné profily v rôznych časových krokoch. Podl’a Freeze a Cherry (1979)

Pre kolónu o dĺžke L je riešenie rovnice 2.14 nasledovné (Van Genuchten, 1981):

C(L, t) = Ci +
C0−Ci

2

[
erfc

(
L−vt√

4DLt

)
+ exp

(
Lv
DL

)
erfc

(
L+vt√

4DL

)]
(2.16)
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Pri riešení konkrétnych úloh transportu polutantov v skutočnej situácii je však po-
trebné uvažovat’ s trojrozmerným priestorom. Advekčno-disperzná transportná rovnica
pre trojrozmerný priestor je (Domenico a Schwartz, 1990):

∂C
∂ t

= Dx
∂ 2C
∂x2 +Dy

∂ 2C
∂y2 +Dz

∂ 2C
∂z2 − v́x

∂C
∂x

(2.17)

kde Dx,y,z sú koeficienty hydrodynamickej disperzie v smeroch x, y a z a v′x je
zložka rýchlosti prúdenia v smere osi x. Riešením tejto rovnice pri jednorázovom alebo
prerušovanom úniku stopovača (polutantu) do horninového prostredia je:

C(x,y,z, t) =
C0V0

8(πt)3/2
√

DxDyDz
exp

(
− (x−vt)2

4Dxt
− y2

4Dyt
− z2

4Dzt

)
(2.18)

Tento vzt’ah popisuje koncentráciu polutantu v časte t v bode definovanom súrad-
nicami x, y a z. C0 je iniciálna koncentrácia kontaminantu a V0 je jeho objem. 99,7%
sledovaného polutantu sa nachádza v "mraku", ktorého rozmery definujú v rozmeroch
x, y a z nasledujúce vzt’ahy:

3σx =
√

2Dxt (2.19)

3σy =
√

2Dyt (2.20)

3σz =
√

2Dzt (2.21)

Obr. 2.4: Transport kontaminantu v podmienkach ustáleného prúdenia v izotrópnom
zvodnenom horninovom prostredí. A - kontinuálny zdroj stopovača; B - jednorázový
zdroj stopovača Podl’a Freeze a Cherry (1979)

kde σ je smerodajná odchýlka. "Mrak"polutantu na obr. 2.4, pokial’ je zdroj konta-
minantu konštantný, jeho objem v čase narastá. Pokial’ je zdroj jednorazový, tak aj ked’
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sa množstvo kontaminantu v mraku nemení, jeho objem narastá a zároveň koncentrá-
cia klesá. Z tvaru mrakov je zrejmý anizotrópny charakter hydrodynamickej disperzie,
čo spôsobuje rôznu rýchlost’ transportu stopovača v rôznych smeroch

Obr. 2.5: Porovnanie vplyvu nehomogenít rôzneho druhu v horninovom prostredí na
hydrodynamickú disperziu. A - homogénne prostredie s pórovou priepustnost’ou; B -
digitácia spôsobená šošovkami a vrstvami s vyššou hodnotou koeficientu hydraulic-
kej vodivosti K; C - intenzívnejšia disperzia vplyvom esovite prehnutých šošoviek s
vyššou hodnotou K (Freeze a Cherry, 1979)

.

2.1.5 Transport nereaktívnych kontaminantov v heterogénnom hor-
ninovom prostredí

V prípade homogénneho horninového prostredia je vypracovanie modelu trans-
portu kontaminantov pomerne jednoduché. Avšak výskyt hoci aj tenšej ale priepustnej-
šej vrstvy alebo šošovky (teda s vyššou hodnotou hydraulickej priepustnosti K) môže
mnohonásobne urýchlit’ transport kontaminantu.

Problémy vyplývajúce z heterogenity horninového prostredia je potrebné rie-
šit’ počas fázy terénneho prieskumu čo najdetailnejším prieskumom hydrogeologic-
kých a stratigrafických pomerov horninového prostredia na základe vrtných jadier v
ktorom dochádza k transportu. Vo fáze spracovania vstupných dát je ich potrebné vhod-
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ne priestorovo disktretizovat’ (t.j. vhodne ich rozmiestnit’ v priestore) pre počítačové
modely vypracované na základe horeuvedených vzt’ahov.

Heterogenity menšieho rádu môžu niekedy predstavovat’ aj vážnejšie prob-
lémy. Tieto sa síce dajú registrovat’ štúdiom vrtných jadier, avšak je ich dost’ t’ažké
korelovat’ od vrtu k vrtu navzájom. Na obr. 2.5 B je znázornený prípad, ked’ tenšie
šošovky priepustnejšieho sedimentu spôsobujú tzv. digitáciu. Špeciálny prípad pred-
stavuje efekt esovite prehnutých šošoviek hrubozrnnejšieho materiálu prejavujúci sa
ovel’a intenzívnejšou disperziou ako by sa to dalo očakávat’.

2.2 Transport reaktívnych kontaminantov
Na transport rozpustených látok transportovaných prúdiacou podzemnou vodou

pôsobí okrem advekcie a hydrodynamickej disperzie aj celý rad chemických a fyzikál-
nochemických procesov. Hlavné typy procesov ktoré prichádzajú do úvahy sú:

1. sorpčné procesy,

2. chemické transformácie (rozpúšt’acie - zrážacie reakcie, oxidačno-redukčné pro-
cesy, tvorba komplexných zlúčenín),

3. biochemické transformácie (biodegradácia a biosyntéza),

4. rádioaktívny rozpad.

Prejavy jednotlivých procesov na výstupné krivky sú na obr. 2.6. Procesy uvede-
né pod položkami 1 a 2 horeuvedeného zoznamu sú zväčša kontrolované rovnováž-
nou termodynamikou (okrem rozpúšt’ania alumosilikátových minerálov a karbonátov
v krasovo-puklinovom prostredí), kým reakcie v položkách 3 a 4 sú kineticky kontro-
lované. Všeobecný tvar transportnej rovnice reaktívneho kontaminantu je:(

∂C
∂ t

)
x

= DL

(
∂ 2C
∂x2

)
t

− v́

(
∂C
∂x

)
t

+RC (2.22)

kde RC predstavuje prepad, alebo zdroj transportovaného kontaminantu, ktorý spô-
sobuje zmenu koncentrácie.

2.2.1 Retardácia transportovaného kontaminantu
Zmenu koncentrácie transportovaného kontaminantu ako dôsledok sorpcie vy-

jadríme ako:

RC =
ρb∂S
n∂ t

(2.23)

kde ρb je objemová hmotnost’, n pórovitost’ horninového prostredia a S je množ-
stvo látky sorbovanej na pevnú fázu. S je funkciou koncentrácie C tej istej látky v
roztoku. Vzt’ah medzi S a C je najpresnejšie možné vyjadrit’ Freundlichovou izoter-
mou:
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Obr. 2.6: Efekt disperzie, retardácie a degradácie na výstupné krivky (Appelo a Postma,
2005)

.

S = KdCb (2.24)

kde Kd a b sú koeficienty závislé na vlastnostiach roztoku, charakteru pevnej fázy
a d’alších faktoroch. Tento vzt’ah môžeme použit’ vtedy, ak je výmena medzi tuhou a
kvapalnou fázou dostatočne rýchla (vzhl’adom k rýchlosti prúdenia vody) a je reverzi-
bilná. Pokial’ platí že b = 1, tak pre distribučný koeficient platí:

Kd =
dS
dC

(2.25)

tak v tomto prípade možno mieru retardácie vyjadrit’ tzv. retardačným faktorom
Rf, t.j. pomerom rýchlosti prúdenia vody k rýchlosti postupu kontaminantu, presnejšie
rýchlosti postupu bodu C/C0 = 0,5:

Rf =
v́
v́c

= 1+Kd
ρb

n
(2.26)

Horeuvedený vzt’ah sa nazýva aj retardačnou rovnicou. Inverzná hodnota Rf sa
nazýva relatívna rýchlost’. Koncentráciu retardovanej transportovanej látky v čase a
priestore vyjadríme dosadením hodnoty τ namiesto t do vzt’ahu 2.18:

τ = t
v́c

v́
(2.27)

2.2.2 Kineticky kontrolované reakcie
Typické kineticky kontrolované reakcie sú najčastejšie biodegradácia (napr. de-

nitrifikácia, dekompozícia organických látok atd’.) a rádioaktívny rozpad. Rýchlostná
rovnica (t.j. zmena koncentrácie za jednotku času) reakcie prvého poriadku je:
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r =
dC
dt

=−kC (2.28)

kde k je rýchlostná konštanta, v prípade rádioaktívneho rozpadu sa označuje ako
rozpadová konštanta (λ ), ktorá má rozmer t−1. Tento výraz jednoducho dosadíme do
vzt’ahu 2.22 za Rc: (

∂C
∂ t

)
x

= DL

(
∂ 2C
∂x2

)
t

− v́

(
∂C
∂x

)
x

−kC (2.29)

Pri riešení transportu rádioaktívnych látok je potrebné do vzt’ahu ešte zakom-
ponovat’ aj retardáciu, ked’že na ne významne pôsobia sorpčné procesy. Na rozdiel od
rádioaktívnych prvkov, kde je rozpadová konštanta jednoznačne definovaná, v prípa-
de biodegradácie je stanovenie rýchlostnej konštanty dost’ komplikované. Ked’že je
biodegradácia v podstate oxidačno-redukčná reakcia prebiehajúca vo viacerých kro-
koch za katalýzy bakteriálnch enzýmov je potrebné uvažovat’ aj s celým radom vel’mi
t’ažko stanovitel’ných parametrov ako napr. množstvo mikroorganizmov (vyjadruje sa
ako koncentrácia biomasy), koncentrácie oxidantu a reduktantu a množstvo d’alších
faktorov.
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3. Základné princípy geochemického
modelovania

Model je vo všeobecnosti zjednodušeným vyjadrením komplexného prírodné-
ho systému. Istou formou modelu je napr. aj automapa, ktorá znázorňuje komplexnú
siet’ ciest zjednodušeným spôsobom, pre účely navigácie. Podobne koncepčný mo-
del systému podzemných vôd zjednodušene popisuje a sumarizuje známe skutočnosti
o hydrogeológii a geochémii daného prostredia vo forme písaného textu, vývojových
diagramov, priečnych rezov, blokových schém a tabuliek. Koncepčný model je teda
vyjadrením minulého a súčasného stavu určitého študovaného systému, zostaveného
na základe terénnych informácii z predmetnej lokality a znalostí nadobudnutých pri
štúdiu podobných lokalít (Wang et al., 1982).

Geochemické modelovanie je progresívnou metódou geochemického spra-
covania dát a umožňuje ich kvantitatívnu interpretáciu. Väčšina bežne dostupných
geochemických modelov je založená na predpoklade termodynamickej rovnováhy, i ked’
v súčasnosti existujú a sú bežne používané aj modely zahŕňajúce kinetiku geochemic-
kých reakcií. Modely zahŕňajúce transport a chemické reakcie sú tzv. kombinované
modely (ang. coupled models). Transportné a geochemické modely je možné použit’
aj v nadväznosti na seba (ang. decoupled transport and chemistry models), pri rešpek-
tovaní istých pravidiel (Šráček et al., 2002).

Pre lepšie pochopenie chemických reakcií, ku ktorým dochádza vo vodnom
prostredí a pre hodnotenie prirodzených, alebo l’udskou činnost’ou podmienených zmien
vo vodnom prostredí sú v súčasnej dobe stále častejšie využívané numerické hydroge-
ochemické modely. Hydrogeochemické modely sa od ’60 rokov 20 st. aplikujú za úče-
lom analýzy prírodných a antropogénnych procesov v prírodných vodách. Numerické
geochemické modely, transportné modely a modely prúdenia podzemnej vody sú popri
klasických deterministických a analytických prístupoch dôležitými nástrojmi poznania
procesov prebiehajúcich vo vodnom prostredí (Merkel a Planer-Friedrich, 2008), pred-
stavujú dôležitý nástroj pre manažment vodných zdrojov, najmä pre šírenie zečistenia
v podzemných vodách v rámci riešenie následkov environmentálnych havárií a pod.

Potreba výpočtových modelov pre hodnotenie priebehu prírodných ako aj
l’udskou činnost’ou podmienených reakčných procesov bola medzi geochemikmi dis-
kutovaná dlhodobo. Počítače boli pre riešenie geochemických modelov prvý krát po-
užité v 60-tych rokoch minulého storočia, avšak tieto nové modelovacie techniky sa
v geochemickej praxi šírili iba pomaly, aj kvôli neurčitej obave zo zostavovania mode-
lu a interpretácie takto získaných výsledkov. Dokonca aj v súčasnosti považujú mnohí
geochemici geochemické modelovanie za „čiernu mágiu“ (Bethke, 2008). Na konci
70-tych rokov sa objavili nové programy s vylepšenými funkciami. Od začiatku 80-
tych rokov minulého storočia bolo možné si tieto programy inštalovat’ aj na osobných
počítačoch, pričom dovtedy boli platformami pre používanie geochemických modelov
vel’korozmerné, tzv. sálové počítače (Merkel a Planer-Friedrich, 2008). Geochemic-
ké modelovanie sa tak postupne stávalo stále bežnejším a dôležitejším nástrojom vo
viacerých oblastiach geovied, od hydrológie podzemných a povrchových vôd, ochranu
a sanáciu životného prostredia, po ekonomickú a ropnú geológiu a geomikrobiológiu
(Bethke, 2008).

Hydrogeochemické modely sú závislé na kvalite chemickej analýzy, na okra-
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jových podmienkach, teoretických konceptoch (napr. výpočet aktivitných koeficien-
tov) a termodynamických dátach. Ku konštrukcii modelov a kritickému posúdeniu
výsledkov sú potrebné aspoň základné znalosti z chemickej termodynamiky a reakč-
nej kinetiky aplikovaných na hydrogeochemické procesy. Potrebný sumár vedomostí z
týchto oblastí sú poskytované v rámci predmetov Fyzikálna geochémia a Geochémia
podzemných vôd.

3.1 Účel a využitie modelovania
Pri každej aplikácii modelovania nejakého deju v prírode je najdôležitejšie iden-

tifikovat’ účel, resp. dôvod zostavenia modelu. Najbežnejším účelom modelovania je
predpovedanie vplyvu nejakej v budúcnosti sa potenciálne vyskytujúcej situácie. K to-
mu, aby bol takýto model valídny, je potrebné najprv model kalibrovat’. Kalibrácia
modelu spočíva v identifikácii procesov (v našom prípade ide zväčša o chemické reak-
cie), ktoré majú zásadný vplyv na priebeh modelovanej skutočnosti. Za týmto účelom
sa konštruuje model, ktorý má simulovat’ procesy ktoré prebiehajú za tých istých pod-
mienok aké existujú pre prognózovanú skutočnost’, pričom máme k dispozícii dáta,
ktoré pochádzajú z meraní. Samotná kalibrácia spočíva v adjustovaní neznámych pre-
menných dovtedy, kým sa výstup modelu nebude zhodovat’ s pozorovanou skutočnos-
t’ou. Takto upravené hodnoty definujú hlavné chemické reakcie, ktoré riadia simulova-
ný proces a teda budú aj definovat’ aj prognózované procesy v závislosti na vstupných
dátach. Podobným spôsobom ako pri kalibrácii postupujeme aj pri interpretácii údajov
stanovených počas terénnych prác.

Typické úlohy riešené hydrogeochemickými modelmi sú (Merkel a Planer-
Friedrich, 2008):

- špeciácia,

- výpočet indexov nasýtenia,

- rovnováhy, resp. nerovnováhy s minerálmi a plynmi,

- miešanie vôd rôzneho pôvodu,

- modelovanie vplyvu teploty,

- stechiometrické reakcie (napr. titrácie),

- reakcie s látkami v pevnej, kvapalnej a plynnej fáze (v otvorených a uzavretých
systémoch),

- sorpcia (ionovýmenné reakcie, tvorba povrchových komplexov),

- inverzné modely,

- kineticky kontrolované reakcie,

- reaktívny transport.
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Geochemické modely sú ako významný interpretačný nástroj využívané pri
riešení otázok genézy vôd, pri hodnotení zdrojov podzemných vôd vo vzt’ahu k ich
dlhodobo úspešnému využívaniu a účinnej ochrane, kedy modelové výpočty umož-
ňujú simulovat’ vývoj chemického zloženia roztoku v prostredí s určitým zastúpením
minerálov a zložením podzemnej atmosféry v definovaných teplotných a oxidačno-
redukčných podmienkach. Porovnávaním výstupov simulácií s reálnym chemickým
zložením hodnotených vôd sú identifikované najpravdepodobnejšie scenáre ich gené-
zy, pričom prebiehajúce procesy sú kvantifikované prostredníctvom množstva reagu-
júcich fáz. Rovnako sú kvantitatívne modely využívané pre lepšie pochopenie dia-
genézy sedimentov (sediment diagenesis) a hydrotermálnych premien, pri hodnotení
geotermálnych prameňov, pri prieskume rudných ložísk a ložísk ropy, pri manažmen-
te injekčných vrtov, pri vyhodnocovaní laboratórnych experimentov, štúdiu kyslých
dažd’ov a v mnohých iných prípadoch. Geochemické modely sú využívané aj pri štú-
diu transportu a migrácie znečist’ujúcich látok v prostredí, čím je ich uplatnenie pri
sanáciách znečistených území vel’mi aktuálne a perspektívne. Vel’mi bežným je mo-
delovanie tvorby banských vôd a priesakových vôd zo skládok, a štúdium migrácie
uvol’nujúcich sa znečist’ujúcich látok prostredníctvom modelovania (Bethke, 2008;
Bajtoš et al., 2017; Frankovská et al., 2010).

Konštrukcia modelov hydrogeochemických procesov si vyžaduje čo najúpl-
nejšie a presné chemické analýzy vôd doplnené o termodynamické a kinetické vstupné
dáta. Termodynamické dáta ako termodynamické rovnovážne konštanty reakcií, štan-
dardné entalpie a pod. sú často sumarizované v databázach dodávaných so softwaro-
vými aplikáciami.

3.2 Druhy modelov
Geochemické modely, počítajúce s geochemickými reakciami rozpustených lá-

tok pri ich migrácii, sa principiálne rozdel’ujú na geochemické rovnovážne modely,
ktoré sú založené na predpoklade dosiahnutia termodynamickej rovnováhy, ku ktorej
dôjde v relatívne krátkom čase (časový faktor nie je zohl’adnený) a na geochemické
kinetické modely, ktoré zohl’adňujú aj časový faktor (Šráček a Zeman, 2004).

Vo vzt’ahu k priestorovým súradniciam môžeme modely rozdelit’ na (Šráček et al.,
2013):

- dávkové, resp. vsádkové modely (ang. batch models) – počítajúce s reakciami
prebiehajúcimi v oddelených nádobách,

- reaktívne transportné (kombinované) modely – ktoré hodnotia vývoj chemic-
kého zloženia v čase a v jednorozmernom, dvojrozmernom a trojrozmernom
priestore.

Najzákladnejšie rozdelenie rovnovážnych modelov je nasledujúce (Šráček et al.,
2013)

- špeciačné modely,

- inverzné modely (modely hmotnostnej bilancie, ang. mass balance models),

- priame modely (ang. forward models, nazývané tiež modely reakčných ciest,
ang. reaction path models),
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- reaktívne transportné modely (nazývané tiež kombinované modely, ang. coup-
led models).

Podobnejšie sa charakteristike jednotlivých druhov modelov venujeme nižšie.

Špeciačné modely

Špeciačné modely sú najjednoduchším druhom rovnovážnych modelov. Pokial’
poznáme chemické zloženie vody z jedného odberového miesta (napr. zo studne alebo
z vrtu), špeciačný program vypočíta distribúciu rozpustených špeciácií, resp. kom-
plexov (ang. dissolved species) medzi vol’nými iónmi a komplexami a vypočíta tiež
indexy rôznych minerálov.

Napríklad olovo môže byt’ vo vode prítomné ako vol’ný ión Pb2+, alebo tiež vo
forme komplexov s aniónmi:

Pbtotal = Pb2++PbSO4
0 +PbCl++PbCO+

3 ... (3.1)

kde Pbtotal je celková koncentrácia olova vyplývajúca z chemickej analýzy, pričom
predstavuje prvok (jednotku chemického vzorca popisujúcu systém) a Pb2+, PbSO0

4,
atd’. sú špeciácie (Zhu a Anderson, 2002).

V rámci vstupných dát zvykne firgurovat’ index nasýtenia SI, ktorý určuje
smer priebehu chemických reakcií, vypočítava sa nasledujúcim spôsobom:

SI = log
IAP
K

(3.2)

kde IAP je (ión-aktivitný) produkt, ktorý vyjadruje aktuálne aktivity reaktantov a
produktov. Vypočítame ich tým istým spôsobom ako hodnotu termodynamickej rovno-
vážnej konštanty K, ale vychádzame pritom z aktuálnych aktivít reagentov, na rozdiel
od výpočtu K, kde do vzorca dosadzujeme hodnoty rovnovážnych aktivít. Medzi sme-
rom priebehu reakcie a hodnotou indexu nerovnovážnosti platia nasledujúce vzt’ahy:

ak SI = 1 I = 0 Q = K - reakcia je v rovnováhe (neprebieha),
ak SI > 1 I > 0 Q = K - reakcia prebieha irreverzibilne sprava dol’ava,
ak SI < 1 I < 0 Q < K - reakcia prebieha irreverzibilne zl’ava doprava.

Napr. v prípade rekacie rozpúšt’ania kalcitu:

CaCO3 +CO2 +H2O ↔ Ca2++2HCO−3 (3.3)

ak je I < 0, tak sa kalcit (CaCO3) bude vo vode rozpúšt’at’, ak I > 0, tak sa bude vo
vode zrážat’.

Využitie takýchto modelov je rôzne. Typickými aplikáciami sú prípady, ked’
máme napríklad vzorku vody s vysokou koncentráciou hliníku a chceme zistit’ dis-
tribúciu hliníku medzi jednotlivé formy výskytu (špeciácie) ( napr. Al3+, Al(OH)−4 ,
AlSO+

4 a iné), nakol’ko rôzne formy hliníku sa vyznačujú rôznou toxicitou a taktiež
to, či vyzrážanie gibbsitu Al(OH)3 môže kontrolovat’ koncentráciu hliníku v roztoku.
Podobne, pokial’ disponujeme informáciou o celkovej koncentrácii olova vo vode,tak
výpočtom koncentrácií jednotlivých foriem výskytu vieme napr. jeho toxicitu (napr.
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komplexy kovov s karbonátmi sú menej toxické ako vol’né kovové ióny). Ďalším bež-
ným účelom využitia je napríklad hodnotenie, či môže dochádzat’ k vyzrážaniu mine-
rálov z rozpustných látok vo vode, napr. kontaminantov v podzemnej vode odobranej
z monitorovacích piezometrov pod skládkou, napríklad tiež hodnotenie možnosti pre-
cipitácie minerálov ako sadrovec alebo jarozit pri výtoku priesakových vôd z odkalis-
ka, prípadne vyzrážaniu karbonátov v potrubí s termálnou vodou (Šráček et al., 2002;
Šráček a Zeman, 2004).

Špeciačné modely sú založené na aplikácii chemickej termodynamiky, te-
da vzt’ahu k (ne)rovnovážnym stavom chemických reakcií. Chemická termodynamika
nepočíta s časom ako veličinou. Poznáme však viaceré, tzv. reaktívne minerály (ang.
reactive minerals), ktorých rozpúšt’anie alebo precipitácia sú relatívne rýchle (i ked’
je táto rýchlost’ závislá taktiež na rýchlosti prúdenia podzemnej vody a na dobe po-
zorovania). Príkladmi reaktívnych minerálov sú napr. karbonáty ako kalcit - CaCO3,
dolomit - CaMg(CO3)2, siderit - FeCO3, rodochozit - MnCO3, sírany ako sádrovec -
CaSO4 ·2H2O, jarozit - KFe3(SO4)2(OH)6, melanterit - FeSO4 ·7H2O, basaluminit -
AlOHSO4 a oxidy a hydroxidy ako ferihydrit - Fe(OH)3, goethit - FeOOH, gibbsit -
Al(OH)3, manganit - MnOOH a tiež amorfné silikáty SiO2(am) (Deutsch, 1997). Na
druhej strane je rozpúšt’anie silikátov, napr. živcov je pomalé, ktoré sa môže viacej
spomalit’ tvorbou povlaku sekundárnych produktov na ich povrchu. Takéto typy reak-
cií už vyžadujú aplikáciu reakčnej kinetiky, teda do výpočtov zahrnút’ aj faktor času a
mechanizmus jednotlivých reakčných krokov. Niektoré reakcie nikdy nedosiahnu rov-
nováhu a reaktanty sú postupne transformované na produkty. Príkladom je oxidácia
organickej hmoty kyslíkom. Iným príkladom je napr. oxidácia pyritu, pretože k preci-
pitácii pyritu nedochádza v oxidačných podmienkach, aj pri zvýšení koncentrácie Fe2+

a SO2
4.

Inverzné modely

Inverzné modely, taktiež nazývané ako modely hmotnostnej bilancie (ang. mass
balance models) sú využívane v prípadoch, kedy sú prostredníctvom známeho zloženia
podzemnej vody a pevnej fázy spätne simulované chemické reakcie a procesy, ktoré
potenciálne podmieňujú zloženie vody (pozdĺž skutočnej alebo hypotetickej prúdnice
vo zvodnenom prostredí), teda v prípadoch, kedy sa chceme dozvediet’ niečo o re-
akciách a procesoch, ktoré mohli viest’ k nám známemu zloženiu podzemnej vody.
Výstup modelovacieho programu je možné popísat’ nasledovne (Šráček et al., 2002):

Voda B+Produkty = Voda A+Reaktanty (3.4)

Poznáme dva typy inverzných modelov, a to simulácia vývoja chemických
reakcií prebiehajúcich v podzemnej vode medzi dvomi bodmi a simulácia miešania
vôd. V prípade simulácie vývoja chemických reakcií tvorí vstupné dáta chemické zlo-
ženie dvoch vzoriek podzemnej vody odobranej z rovnakej prúdnice a zloženie pevnej
fázy zvodneného prostredia medzi týmito dvomi bodmi. V prípade simulácie miešania
vôd tvoria vstupné údaje chemické analýzy 3 (alebo viac) vzoriek dvoch rôznych pod-
zemných vôd pred ich zmiešaním a jednej vzorky podzemnej vody po zmiešaní tých-
to vôd a dokončení geochemických reakcií. Pre výpočty takéhoto typu bol vyvinutý
software NETPATH Plummer et al. (1994), v súčasnosti sú tieto výpočty integrované
do softwaru PHREEQC (Parkhurst a Appelo, 2013). Klasickým príkladom inverzné-
ho modelu je model reakcie zrážkových vôd s plagioklasmi, biotitom a draselnými
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živcami vo vzorkách vody z občasných prameňov v pohorí Sierra Nevada v Španiel-
sku (Garrels a MacKenzie, 1967). Základnou slabinou týchto modelov je, že výsledky
modelovania nie sú unikátne a rovnaký vývoj chemického zloženia vôd môže byt’ po-
písaný rôznymi kombináciami reakcií a tiež fakt, že počíta iba s bilanciou hmoty a nie
s termodynamikou teda môže navrhovat’ aj termodynamicky nemožné reakcie. Prav-
depodobnost’ prebehnutia reakcií teda musí byt’ posúdená v spojitosti so špeciačným
modelom, skúmaním zloženia pevnej fázy a prípadne tiež použitím analýz stabilných
izotopov (Šráček a Zeman, 2004).

Priame modely

Priame modely (forward models) sú opakom inverzných, nepriamych modelov,
kedy sa podl’a hypotetických geochemických reakcií a procesov simuluje konečné
zloženie podzemnej vody (Crawford, 1999). Priame geochemické modely teda slú-
žia k prognóze vývoja chemického zloženia vody a v anglickej literatúre bývajú často
nazývané tiež forecasting models, alebo tiež reaction path models (Anderson et al.,
2015). Zjednodušene je možné ich aplikáciu popísat’ na prípade, kedy máme chemické
analýzy vzorky vody z 1. odberného miesta a snažíme sa predpovedat’ vývoj chemic-
kého zloženia v 2. odbernom bode, v smere prúdenia, alebo v tom istom bode, v inom
čase. Okrem chemického zloženia počiatočnej vzorky vody zadávame tiež predpokla-
dané reakcie (napr. rozpúšt’anie/zrážanie kalcitu alebo sádrovca). Schému priameho
modelovania je možné popísat’ nasledovne (Šráček et al., 2013):

Roztokin +Reaktanty = Roztokex +Produkty (3.5)

Príkladmi softwarov vhodných ku konštrukcii priamych modelov bol v mi-
nulosti napr. MINTEQA2 (Allison et al., 1991), ale v súčasnosti je už zastaralý a plne
ho nahradil všetrannejší Phreeqc (Parkhurst a Appelo, 2013). Oba umožňujú aj mo-
delovanie adsorpcie za využitia tvorby povrchových komplexov. Oba modely, inverz-
né a priame, sú modelmi komplementárnymi, pretože ak chceme predpovedat’ zmenu
chemického zloženia vody v smere prúdenia (ang. downgradient), musíme najskôr ur-
čit’, aké geochemické procesy ovplyvnili chemické zloženie vody spätne, proti smeru
prúdenia (ang. upgradient).

Bežným príkladom použitia týchto modelov je napríklad výpočet konečné-
ho zloženia vody vo zvodnenom prostredí, kde dochádza k infiltrácii zrážkových vôd,
ktoré môžu reagovat’ s prítomnými vápencami a dolomitmi v krasových terénoch (Cra-
wford, 1999). Ďalším príkladom využitia týchto modelov je napríklad hodnotenie reak-
cií znečistenej vody s pevnou fázou zvodneného prostredia ako napríklad s vápencami
alebo Fe(OH)3, d’alej tiež určenie chemického zloženia vody po zmiešaní s vodou
iného povrchového toku (napr. pri ústi jedného povrchového toku alebo drenážnych
vôd do iného povrchového toku) so zahrnutím zhodnotenia vyrovnávania špecifických
parciálnych tlakov plynov a po ukončení chemických reakcií. Priame modely sú vy-
užitel’né tiež pri hodnotení evaporácie znečistených vôd do zóny prevzdušnenia (ang.
discharge area) a predpovedaní potenciálnej precipitácie minerálov v tejto zóne (Šrá-
ček a Zeman, 2004; Šráček et al., 2013). Priame geochemické modelovanie je využí-
vané tiež pre interpretáciu dejov prebiehajúcich pri znečist’ovaní životného prostredia
vplyvom banskej činnosti. V prípade tvorby kyslých banských vôd je možné priamym
geochemickým modelovaním predikovat’ napr. mieru neutralizácie ich tvorby vply-
vom rozpúšt’ania vápencov a dolomitov, koncentráciu prvkov v roztoku a precipitá-
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ciu sekundárnych minerálov, ktoré môžu ovplyvňovat’ migráciu potenciálne toxických
prvkov v banských oblastiach.

Výstup z priameho modelovania je podobný výstupu zo špeciačného modelu,
ktorý je tvorený tabul’kou špeciácií rozpustených látok vo vode a tabul’kou saturačných
indexov, ale s tým rozdielom, že priamym modelovaním je počítané aj množstvo mine-
rálov, voči ktorým bola voda presýtená a ktoré boli vyzrážané alebo ktoré sa rozpustili
v prípade, že voda bola voči ním nenasýtená (napr. kalcit: 4,05 mmol/l, Fe(OH)3: -0,02
mmol/l, kde znamienko mínus indikuje vyzrážanie a zároveň hodnoty SI budú pre tieto
minerály rovné hodnote 0, nakol’ko sa voda dostala s týmito minerálmi do rovnováhy)
(Šráček et al., 2002).

Kombinované (spojené) modely

Doposial’ sme sa venovali iba geochemickým modelom, ktoré nezahŕňajú fyzi-
kálne procesy, ako napr. disperzia. Účinným nástrojom pre poznanie heterogénnych
procesov prebiehajúcich v geologickom prostredí sú tzv. kombinované (spojené) mo-
dely (coupled models), tzn. modely zohl’adňujúce hydrogeologické transportné pro-
cesy (disperzia, difúzia a iné) a rovnako zohl’adňujúce interakcie rôznych druhov lá-
tok prítomných vo vode s pevnou a plynnou fázou (precipitácia, rozpúšt’anie, iónová
výmena, sorpcia). Bližšie sme o týchto modeloch písali v predošlej kapitole. Kombi-
nované modelovanie reaktívnych a transportných procesov v prvom kroku realizuje
modelovanie prúdenia s uvážením všetkých súvisiacich charakteristík prostredia. Ná-
sledne, využitím hydrogeochemického modelovania sú hodnotené interakcie jednotli-
vých častíc s ich prostredím (napr. horninami, plynnou fázou), alebo interakcie medzi
jednotlivými časticami. Výsledok hodnotenia takýchto interakcií je následne spätne
použitý pri modelovaní prúdenia, pri ktorom sa už hodnotí modelovanie prúdenia aj s
vplyvom interakcií častíc (Anderson et al., 2015).

Model, ktorý najreálnejšie popisuje podmienky prostredia, by teda mal brat’
do úvahy dva aspekty: geochemické a hydrogeologické procesy. Geochemické pro-
cesy medzi inými zahŕňajú špeciáciu látky vo vodnom prostredí a redoxné reakcie,
reakcie na fázovom rozhraní, precipitáciu alebo rozpúšt’anie minerálnych fáz a kolo-
idov. Hydrodynamické procesy zahŕňajú najmä difúziu a migráciu indukovanú advekč-
nými silami, vedúcimi k disperzii látok, v rôznej chemickej forme výskytu, v čase a
priestore. Tradične sú geochemické a hydrogeochemické procesy modelované oddele-
ne, vo dvoch nezávislých systémoch. Čo je pochopitel’né z hl’adiska matematického
konceptu, napríklad z dôvodu zjednodušenia algebraického systému na jednej strane a
parciálneho diferenciálneho systému na strane druhej. Okrem toho, geochémia a hyd-
rogeológia sú považované za samostatné vedné disciplíny, ktorým sa venujú samos-
tatne chemici a hydrogeológovia. Aj napriek tomu sú geochemické a hydrogeogické
procesy úzko späté. Napríklad základné chemické zloženie roztokov sa mení v čase
a priestore a je funkciou kinetických reakcií zložiek roztoku s minerálmi horninovej
matrice (a závisí obzvlášt’ na pH, Eh a koncentrácii anorganického uhlíka) a preto
závisí na hydrodynamickom režime. Pórovitost’ a priepustnost’ prostredia sa rovnako
mení v závislosti na precipitácii alebo rozpúšt’aní minerálnych fáz, pričom efektív-
na pórovitost’ je znižovaná prítomnými koloidmi alebo polymérickými štruktúrami.
Z týchto dôvodov je potrebný kombinovaný (spojený) prístup, hodnotiaci kombináciu
alebo simultánne prebiehajúce geochemické a hydrogeologické procesy (Van der Lee
a de Wind, 2000).
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Kombinované (spojené) modely sú využívané napríklad pri hodnotení tvorby
a šírenia kyslých banských vôd v banských oblastiach (Zhu et al., 2001; Molson et al.,
2005), pri modelovaní neutralizačných reakcií v kolónových experimentoch (Jurjovec
et al., 2004), modelovaní biodegradácie uhl’ovodíkov v podmienkach neustáleného
prúdenia (Prommer et al., 2002), modelovaní prirodzenej attenuácie fenolových zlú-
čenín v hlbokých pieskovcových zvodnencoch (Mayer et al., 2001) a v modelovaní
geochemických procesov počas umelého dopĺňania vôd (Greskowiak et al., 2005).

3.3 Software pre hydrogeochemické modelovanie
Prvý počítačový model aplikované na riešenie problémov v hydrogeochémii Wat-

chem bol prezentovaný koncom ’60 rokov 20 st. (Truesdell a Jones, 1973). Tento
program bol d’alej vyvíjaný pod inými názvami, jeho najnovšia verzie majú názov
WATEQ4F (Ball a Nordstrom, 1991). Okrem WATEQ4F sú v súčasnosti najčastejšie
používané MINTEQA2 (Allison et al., 1991), PHREEQC verzie 2 a 3 (Parkhurst a
Appelo, 1999; 2013) a EQ 3/6 (Wolery, 1992a;b).

Najčastejšie aplikovaným prístupom popisu interakcií voda-hornina-plyn vo
akvatických systémoch v geochemických modeloch je využitie teórie iónových aso-
ciácií (výpočet aktivitných koeficientov podl’a Debye-Hückelovej, Daviesovej ai. rov-
níc). Relevantné výsledky však tieto modely poskytujú iba v rozsahu hodnôt iónovej
sily I medzi 0,5 a 1 mol.l−1. Pokial’ hodnoty iónovej sily prevyšujú uvedené hodno-
ty, tak je potrebná aplikovat’ modely na báze teórie interakcie iónovej (čiže výpočet
aktivitných koeficientov použitím napr. Pitzerových viriálnych rovníc). Špeciácia (for-
my výskytov) jednotlivých prvkov v roztoku môžu byt’ vypočítané na základe údajov
z termodynamických databáz aplikáciou dvoch prístupov (Merkel a Planer-Friedrich,
2008):

- Určenie termodynamicky najstabilnejšieho stavu na základe minimalizácie vol’-
ných energií G reakcií (stavov s najnižšou energiou), napr. CHEMSAGE.

- Riešením sústavy nelineárnych rovníc vyplývajúcich z rovnovážnych konštánt
a hmotnostných bilancií v systéme (napr. PHREEQC, WATEQ4F, MINTEQA2,
EQ 3/6, atd’.).

Software bežne používaný v geovedách a environmentalistike je založený
na používaní rovnovážnych konštánt. Často používanými sú WATEQ4F, MINTEQA2,
Geochemist Workbench, EQ 3/6 a PHREEQC. Prvé dve sa vo všeobecnosti považujú
za zastaralé s obmedzenými možnost’ami a už sa nepokračuje na ich vývoji. Geoche-
mist Workbench je proprietárny software (https://www.gwb.com/), ponúka vel’ké množ-
stvo rôznych možností s rôznymi grafickými výstupmi a grafickým užívatel’ským ro-
zhraním. EQ 3/6 je software s otvoreným zdrojovým kódom (open source software),
ktorého poskytovatel’om je Lawrence Livermore National Laboratory v USA (https://www-
gs.llnl.gov/energy-homeland-security/geochemistry). Jeho posledná publikovaná ver-
zia pochádza z roku 2010, takže podl’a všetkého jeho vývoj d’alej nepokračuje. PHRE-
EQC je produktom Geologickej služby Spojených štátov amerických (United States’
Geological Survey - USGS). Je to software s licenciou typu public domain
(https://www.usgs.gov/software/phreeqc-version-3/), čiže je bezodplatne komukol’vek
prístupný. Najnovšie verzie PHREEQC disponujú bohatou ponukou možností a je evi-
dentne najpoužívanejší software tohoto druhu. Z tohoto dôvodu sa tomuto nástroju
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určeného na modelovanie geochemických procesov v prírodných vodách budeme ve-
novat’ v nasledujúcich kapitolách.

Požiadavky na vstupné údaje pre účely modelovania

V prvej fáze realizácie geochemického modelovania je dôležitá dobrá definícia
ciel’ov modelovania a analýza ich uskutočnitel’nosti, resp. zhodnotenie možných li-
mitácií modelu z pohl’adu poznatkov o prírodných pomeroch študovanej oblasti, resp.
z pohl’adu množstva a reprezentatívnosti vstupných údajov. Pred samotným modelo-
vaním sa odporúča zostavenie základného koncepčného geochemického modelu, kde
sa definujú všetky podstatné geochemické procesy a faktory vplývajúce na riešený
problém. Po zabezpečení dostatočného vstupného súboru údajov je možné realizovat’
samotné modelovanie. Rôzne druhy geochemických modelov majú rôznej požiadavky
na vstupné dáta. V prípade špeciačného modelovania je potrebné mat’ údaje o teplote,
pH, alkalinite a výsledky chemických analýz vzoriek vôd.

Modelovanie hydrogeochemických procesov vo všeobecnosti vyžaduje ako vstup-
né údaje najmä vhodnú a detailnú chemickú analýzu vzoriek vôd a rovnako termody-
namické a kinetické údaje. Termodynamické údaje, ako konštanty tvorby komplexov,
resp. saturačné indexy (ang. complex formation constants) a produkty rozpúšt’ania bý-
vajú súčast’ou jednotlivých programov vo forme databázy. Avšak popísanie reakcií
prebiehajúcich na fázovom rozhraní (ang. surface controlled reactions) (sorpcia, vý-
mena katiónov, povrchová komplexácia) a kinetických reakcií si vyžaduje vloženie
doplňujúcich vstupných údajov. Výsledky hydrogeochemických modelov sú závislé
na kvalite chemických analýz, okrajových podmienok zvolených programom, na te-
oretickom koncepte (napr. výpočet aktivitných koeficientov) a termodynamických dá-
tach. Z tohto dôvodu je nevyhnuté kriticky skontrolovat’ výsledky modelu. Pre tento
účel je potrebné mat’ základnú znalost’ o chemických a termodynamických procesoch
(Merkel a Planer-Friedrich, 2008)

Pred zahájením geochemického modelovania vývoja znečistenia na konkrétnej lo-
kalite musíme poznat’ (Šráček et al., 2002):

• geometriu kolektoru alebo celého modelovaného hydrogeologického systému
(mocnosti jednotlivých vrstiev, ich laterálny rozsah a pod.),

• systém prúdenia, ktorý spočíva v určení smeru prúdenia a pokial’ možno aj urče-
nie doby zdržania vody; k tomu potrebujeme poznat’ izolínie hydraulickej výšky
a koeficienty filtrácie a tieto dáta potom interpretovat’ bud’ použitím ručných
výpočtov alebo programov zahŕňajúcich tzv. particle tracking ako sú Flowpath
alebo Modpath vo Visual Modflow.

K interpretácii vývoja chemického zloženia potom potrebujeme vzorky ležiace na
rovnakej prúdnici. Na Obr. 4-1 je znázornený jednoduchý systém prúdenia, kde z bodu
A v zóne doplňovania vôd prúdi voda k bodom B a C, ležiacim v smere k rieke a
k bodu D, ležiacemu v smere k jazeru. Vývoj chemického zloženia vody teda môžeme
porovnávat’ medzi vzorkami z bodov A, B a C alebo z bodov A a D. Z tohto hl’adiska
ale nemá zmysel porovnávat’ vzorky napr. z bodu C a D.

Pre inverzné a priame modelovanie je potrebné poznat’ tiež zloženie pevnej fázy
v kolektore. Základnými metódami určovania minerálov pevnej fázy sú napr. RTG-
difrakcia, ktorá je pomerne lacná metóda, ktorou je možné identifikovat’ hlavné mi-
nerálne fázy s koncentráciou väčšou ako 5 váh.%, d’alšou relatívne lacnou metódou
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Obr. 3.1: Geochemické vzorkovanie hypotetického zvodneného prostredia s určitými
smermi prúdenia. Upravené podl’a Chapelle (1993).

je kalcimetria, slúžiaca na určenie koncentrácie karbonátov, ktoré sú dôležité k urče-
niu neutralizačnej kapacity kolektora a je ňou možné určit’ koncentrácie zhruba do 0,1
váh.%. Využívanou, avšak pomerne drahou metódou je tiež SEM a mikrosonda, ktorou
je možné určit’ minerály v pevnej fáze aj s ich chemickým zložením. Ďalšou metódou,
založenou na postupnom rozpúšt’aní vzorky pevnej fázy v rôznych roztokoch (napr.
HCl pre rozpustenie karbonátovej frakcie, hydroxylamín a HCl pre rozpúšt’anie hyd-
roxidov, atd’.) sú sekvenčné extrakcie, ktoré sú však pomerne drahé. Štandardná optic-
ká mikroskopia je pomerne lacná a vhodná na identifikáciu silikátov a sekundárnych
minerálov. K identifikácii ílov sa používa diferenčná termická analýza (DTA) (Šráček
et al., 2002).

3.3.1 PHREEQC
PHREEQC vo verzii 3 je počítačový program na simuláciu chemických reak-

cií a transportných procesov v prírodných alebo znečistených vodách, v laboratórnych
experimentoch alebo priemyselných procesoch. PHREEQC je založený na chemickej
termodynamike vodných roztokov interagujúcich s minerálmi (alebo vo všeobecnosti
s látkami v pevnej fáze), plynmi, pevnými roztokmi, ionomeničmi a sorbentmi. Tomu
zodpovedá aj akronym PHREEQC - pH-REdox-EQuilibrium, avšak vývojári obohatili
program o možnost’ modelovania kinetiky reakcií a jednorozmerného transportu. Kine-
tické a rovnovážne reakcie je možné navzájom prepájat’. Algoritmy jednorozmerného
transportu simulujú disperziu, difúziu, pohyb roztokov v prostredí s duálnou porozitou
a multikomponentnú difúziu, kde jednotlivé zložky disponujú individuálnymi difúz-
nymi koeficientmi závislými od teploty, ale toky iónov sú kontrolované zachovaním
nulového náboja roztoku. Možnost’ inverzného modelovania dovol’uje identifikovat’
reakcie, ktoré sú zodpovedné za vývoj pozorovaného chemického zloženia roztoku, či
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už v čase alebo priestore. Editovatel’né termodynamické databázy umožňujú v mode-
loch aplikovat’ akékol’vek popísané chemické reakcie ktoré môžu ovplyvnit’ kvalitu
zrážkových, pôdnych, podzemných a povrchových vôd (Parkhurst a Appelo, 2013).

PHREEQC je novšou verziou programu PHREEQE napísaného v jazyku
Fortran (Parkhurst et al., 1980). V prostredí PHREEQE bolo možné simulovat’ rôz-
ne geochemické reakcie, napr.:

- miešanie vôd,

- vloženie sústavy ireverzibilných reakcií,

- rozpúšt’anie a zrážanie pevnej fázy po dosiahnutie rovnováhy s roztokom,

- efekty zmien teploty.

Vo PHREEQE počítal koncentrácie prvkov, molality a aktivity chemických látok v
roztoku, pH, pe a indexy nasýtenia.

PHREEQC verzia 1 (Parkhurst, 1995) bol kompletne nový program, tento-
krát napísaný v jazyku C. Boli v ňom implementované všetky možnosti PHREEQE a
boli pridané d’alšie, vrátane:

- iono-výmenné rovnováhy,

- tvorba povrchových komplexov,

- rovnováhy s plynnou fázou pri konštantnom tlaku,

- advektívny jednorozmerný transport,

- tvorba inverzných geochemických modelov,

- používanie oxidačno-redukčných párov (vybraného prvku v oxidovanej a redu-
kovanej forme) za účelom výpočtu oxidačno-redukčného potenciálu.

Vo verzii 2 boli zachované všetky možnosti a boli pridané d’alšie:

- kineticky kontrolované reakcie,

- rovnováhy s pevnými roztokmi,

- rovnováhy s plynnou fázou pri konštantnom objeme,

- zmeny počtu výmenných alebo sorpčných pozícií na minerále alebo kinetickom
reaktante,

- difúzia alebo disperzia v jednorozmernom transporte,

- izotopová molárna bilancia v inverzných modeloch.

Geochemický model pozostáva z nasledujúcich súčastí:

- termodynamická databáza,

- súbor obsahujúci vstupné údaje,
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- syntaktický analyzátor, ktorý číta vstupné údaje a derivuje z nich sériu rovníc,

- kód ktorý rieši seriu nelineárnych rovníc (Newton-Raphson),

- výstupný súbor s riešením,

- grafické alebo tabul’kové výstupy.

Jadrom PHREEQC je syntaktický analyzátor (parser), ktorý extrahuje informácie o
zložkách zo vstupného súbory, ktoré prepája k rovniciam v termodynamickej databáze.
Tieto rovnice sú potom nahrádzané rovnicami molárnych a nábojových bilancií. Cie-
l’om je dosiahnutie rovnováhy, kedy všetky relevantné funkcie sa budú rovnat’ nule.
Za týmto účelom sa používa Newton-Raphsomovský prístup deriváciou každej fun-
kcie podl’a hlavných neznámych vytvoriac takto Jacobiho maticu. K riešeniu sa potom
množina lineárnych rovníc v Jacobiho matici približuje iteratívnym spôsobom.

Termodynamické databázy

Termodynamické databázy, ktoré poskytujú podkladové dáta, ktoré sú potrebné
pre výpočty v geochemických modeloch vo PHREEQC sú ASCII súbory, ktoré sú
rozdelené do blokov podl’a kl’účových slov:

- SOLUTION_MASTER_SPECIES - hlavné zložky v roztoku,

- SOLUTION_SPECIES - zložky v roztoku,

- PHASES - pevné alebo plynné fázy,

- EXCHANGE_MASTER_SPECIES - hlavné zložky podliehajúce ionovýmen-
ným reakciám,

- EXCHANGE_SPECIES - zložky podliehajúce ionovýmenným reakciám,

- SURFACE_MASTER_SPECIES - sorbované hlavné zložky,

- SURFACE_SPECIES - sorbované zložky (slabo a silne viazané),

- RATES - rýchlosti reakcií

- END - ukončenie súboru.

Základnou termodynamickou databázou pre PHREEQC je PHREEQC.DAT.
Na obr. 3.2 je ukážka bloku SOLUTION_MASTER_SPECIES tejto termodynamickej
databázy. Vysvetlenie názvov jednotlivých polí je nasledovné:

element - názvy jednotlivých prvkov ako sú uvádzané vo vstupnom súbore
(vid’ nasledujúcu podkapitolu).

species - chemický vzorec formy výskytu prvku uvedenému v poli element.
alk príspevok daného prvku k alkalinite. Je počítaný podl’a predominantnej

formy výskytu pri pH 4,5. Napr. pre ión Fe3+ je predominantnou formnou výskytu
FeOH+

2 s dvomi OH− iónmi, ktoré sú schopné viazat’ dva H+ katióny, teda faktor -
2 reprezentuje príspevok k alkalinite. Pre anorganický C je predominantnou formou
výskytu H2CO3 a dva H+ katióny budú zodpovedat’ faktoru +2.
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Obr. 3.2: Výrez obsahu bloku SOLUTION_MASTER_SPECIES termodynamickej da-
tabázy PHREEQC.DAT. Vysvetlenie názvov jednotlivých stĺpcov (polí) aj s podrob-
nejším popisom je v texte tejto kapitoly
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Obr. 3.3: Výrez obsahu bloku SOLUTION_SPECIES termodynamickej databázy PH-
REEQC.DAT.
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gfw_formula je vzorec, z ktorého sa počíta molekulová hmotnost’ hlavnej
zložky a element_gfw je atómová hmotnost’ prvku.

Na obr. 3.3 je ukážka z bloku SOLUTION_SPECIES termodynamickej data-
bázy PHREEQC.DAT. Každá zložka v tomto bloku je definovaná v asociačnej reakcii,
takou je v tomto prípade reakcia oxidácie HS− v prvom riadku ukážky. Definovaná
zložka je vždy napravo od znamienka rovnosti.

log_k - identifikátor logaritmu termodynamickej rovnovážnej konštanty pri
25 °C.

delta_h - identifikátor reakčnej entalpie pri 25 °C. Základnou jednotkou je
kJ.mol−1, povolenou jednotkou sú aj kalórie, resp. kilokalórie. Hodnota reakčnej ental-
pie vstupuje do Van’t Hoffovej reakcie za účelom výpočtu závislosti termodynamickej
rovnovážnej konštanty K od teploty.

analytic - identifikátor pre koeficienty A1, A2, A3, A4, A5, A6 v analytickom
vzt’ahu pre výpočet závislosti hodnoty rovnovážnej termodynamickej konštanty K od
teploty:

logK = A1 +A2T+
A3

T
+A4logT+

A5

T2 +A6T2 (3.6)

gamma - identifikátor pre konštanty a A a B v Debye-Hückelovej rovnici:

logγi =
−Az2

i

√
I

1+Bȧ
√

I
(3.7)

kde γi je aktivitný koeficient iónu i, zi náboj iónu i, I je iónová sila a A a B konštanty
závislé od teploty. Pokial’ tento identifikátor nebol použitý, tak je aktivitný koeficient
počítaný podl’a Daviesovej rovnice:

logγi =−Az2
i

( √
I

1+
√

I
−0,3I

)
(3.8)

pre chemické látky bez náboja sa aktivitný koeficient počíta ako logγ = 0,1γ .
dw - identifikátor koeficientu difúzie v m2.s−1. Pokial’ nebol identifikátor

zadaný, tak sa použije hodnota koeficientu difúzie 0 m2.s−1.
Vm identifikátor parametrov pre výpočet špecifického objemu (cm3mol−1):

- a1 (calmol−1bar−1), a2 (calmol−1), a3 (calKmol−1bar−1), a4 (calKmol−1),

- W - Bornov koeficient (calmol−1),

- å- koeficient úmerný efektívnemu polomeru iónu

pri nekonečnom zriedení podl’a rovníc SUPCRT92 (Johnson et al., 1992).

- i1 (cm3mol−1), i2 (cm3Kmol−1), i3 (cm3K−1mol−1) a i4

podl’a rovnice Redlichovho typu (Redlich a Meyer, 1964).
V bloku PHASES sú definované rozpúšt’acie/zrážacie reakcie s pevnými fá-

zami, resp. rozpúšt’acie/exsolučné reakcie s plynnými fázami. Ako je to zrejmé z obr.
3.4, pre rozpúšt’acie reakcie sa používajú tie isté parametre ako v bloku SOLUTI-
ON_SPECIES. Pre rozpúšt’acie reakcie plynov sa navyše používajú d’alšie identifiká-
tory: T_c (kritická teplota), P_c (kritický tlak) a Omega (acentrický faktor). Mólový
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Obr. 3.4: Ukážka obsahu bloku PHASES termodynamickej databázy PHREEQC.DAT.

objem látky v pevnej fáze spolu s objemom rozpustených látok slúži na výpočet závis-
losti termodynamickej rovnovážnej konštanty a tlaku:

logKP = logKP=1−
∆Vr

2.303RT
(P−1) (3.9)

kde P je tlak (atm), ∆Vr je zmena objemu počas reakcie (cm3mol−1), R je plynová
konštanta (82,06 atm.cm3mol−1K−1) a T je teplota (K).

Kritická teplota, kritický tlak a acentrický faktor plynu vstupujú do Peng-Robinsonovej
stavovej rovnice (Peng a Robinson, 1976):

P =
RT

Vm−b
− aα

V2
m +2bVm−b2 (3.10)

kde b je minimálny objem plynu (cm3mol−1), a je Van der Waalsov faktor atrak-
cie (atm.cm3mol−2) a α je bezrozmerná funkcia redukovanej teploty a acentrického
faktora. Vypočítaný tlak P a molárny objem Vm sú použité vo vzt’ahu na výpočet ko-
eficientu fugacity:

log(φ) =

(
PVm

RT
−1

)
− ln

(
P(Vm−b)

RT

)
+

aα

2.828bRT
ln

(
Vm +2.414b
Vm−0.414b

)
(3.11)

kde φ je koeficient fugacity. Jeho súčin s tlakom plynu je aktivita látky v plynnej
fáze. Pre aktivitu plynu v zmesy používame súčin parciálneho tlaku plynu a fugacitný
koeficient na výpočet ktorého sa použijú vážené sumy hodnôt a, b a α .
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Obr. 3.5: Obsah súboru so vstupnými údajmi pre výpočet foriem výskytu prvkov v
analýze vody a indexov nasýtenia vo vzorke vody z dedičnej štôlne v Polkanovej.

Štruktúra súboru so vstupnými údajmi

Vstupné údaje do PHREEQC su v ASCII súbore usporiadaných do blokov iden-
tifikovaných podl’a kl’účových slov, podobne ako v termodynamickej databáze. Vytvo-
renie a editovanie vstupného súboru je v prostredí operačného systému Windows do
istej miery zjednodušené a ul’ahčené pomocou užívatel’ského rozhrania PHREEQCI
alebo PHREEQC for Windows
(https://www.usgs.gov/software/phreeqc-version-3/). V tomto užívatel’skom prostredí
je možné vybrat’ termodynamickú databázu, spustit’ výpočet a prehliadat’ výstupný
súbor. Pre verzie pre operačný systém Linux a iné verzie Unixu nebolo vytvorené uží-
vatel’ské rozhranie, z tohoto dôvodu je potrebné vstupné súbory vytvárat’ a editovat’ v
ASCII editore. V starej verzii PHREEQE, ktorý bol napísaný v jazyku Fortran, musel
mat’ každý údaj presne stanovený formát a miesto, ale v novších verziách PHREEQC
napísaných v jazyku C je už syntax vol’nejšia, čo dovol’uje jeho pohodlnejšiu tvorbu
a editovanie. Ako editor je možné použit’ akýkol’vek ASCII editor, napr. Notepad vo
Windowse (súbor je možno priamo editovat’ aj v užívatel’skom rozhraní pre PHRE-
EQC), gedit, vi, Emacs, atd. v Linuxe alebo iných operačných systémoch. Štruktúru
súborov so vstupnými dátami ilustrujeme na troch príkladoch nižšie. Výstupy z mode-
lov, ktoré používame ako príklady uvádzame v d’alšej kapitole.
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Na obr. 3.5 uvádzame vstupné údaje (chemickú analýzu) do modelu špeciácie (fo-
riem výskytu prvkov) v analýze. V súbore sa nachádzajú tri kl’účové slová:

- TITLE - názov modelu, jeho používanie je čisto na užívatel’ovi, toto kl’účové
nie je povinné,

- SOLUTION 1 - identifikovanie zadania chemického zloženia roztoku ako súboru
vstupných údajov do modelu.

• END - identifikuje koniec "balíka"vstupných údajov a inštrukcií do daného mo-
delu, nemusí nutne signalizovat’ koniec súboru.

Aj ked’ je syntax súboru pomerne vol’ná, syntax názvy identifikátorov v bloku
SOLUTION musia byt’ presné. Za identifikátorom units sa uvádzajú jednotky kon-
centrácií. Tieto sa môžu udávat’ v jednotkách objemu (/l, resp. /L) alebo v jednotkách
hmotnosti (/kgs - v kg roztoku, -kgw - v kg w). Hmotnostné množstvá sa udávajú v g,
akceptované sú aj mg alebo µg (ako ug), to isté platí pre mólové množstvá. Takisto sú
akceptované koncentračné jednotky ppm, ppb alebo ppt. Identifikátor redox O(0)/O(-
2) označuje redoxný pár (oxidovanú a redukovanú formu prvku), ktorých koncentrácia
sa použije na výpočet oxidačno-redukčného potenciálu a na výpočet distribúcie os-
tatných prvkov podl’a ich oxidačného stavu. Oxidačno-redukčný potenciál je možné
zadat’ aj priamo (ak je známy) ako pe (identifikátor pe). Názvy jednotlivých prvkov
sa zadávajú podl’a tej istej syntaxe ako sú uvedené v termodynamickej databáze v
bloku SOLUTION_MASTER_SPECIES. Čísla v zátvorkách označujú oxidačný stav
daného prvku. Formu výskytu daného prvku ako je uvedená v analýze môžeme uviest’
za koncentráciou s identifikátorom as. Počiatočnú koncentráciu rozpusteného kyslíka
uvádzame ako 1 mg/l ktorá je adjustovaná na jeho parciálny tlak ako dekadický loga-
ritmus v atm, čiže v tomto prípade je jeho parciálny tlak 10−6 atm.

Na obr. 3.6 je súbor so vstupnými údajmi do modelu rozpúšt’ania kalcitu v
podmienkach otvoreného a uzavretého systému voči CO2. Chemické zloženie roztoku
vstupujúceho do modelu je v tomto prípade vyjadrené ako hypotetická čistá destilovaná
voda s pH = 7 a teplotou 25 °C. V bloku EQUILIBRIUM_PHASES prvého modelu (A)
sú uvedené fázy s ktorými bude táto voda reagovat’ (výstupom je chemické zloženie
a d’alšie parametre vody po tejto reakcii), pričom v prípade plynných fáz sa uvádza
dekadický logaritmus parciálneho tlaku plynu počas reakcie a v prípade pevných fáz
index nasýtenia v logaritmickej forme.

V tomto prípade k reakcii dochádza pri parciálnom tlaku CO2 10−1,5 atm a do do-
siahnutia rovnovážneho stavu s kalcitom súčasne, čo predstavuje rozpúšt’anie v pod-
mienkach otvoreného systému voči CO2. Parciálny tlak CO2 je v priebehu reakcie
rozpúšt’ania kalcitu konštantný, teda jeho množstvo spotrebované v priebehu reakcie
je kontinuálne dopĺňané. Vstup do modelu je ukončený kl’účovým slovom END. Sú-
bor d’alej pokračuje modelom uzavretého systému voči CO2, ktorý je rozdelený na dva
modely. V prvom (B) dochádza k nasýteniu roztoku CO2 za parciálneho tlaku 10−1,5

atm, čo môže reprezentovat’ napr. nasýtenie roztoku pôdnym CO2. Výsledok modelu
je príkazom kl’účovým slovov SAVE uložený ako SOLUTION 2. V druhom modeli
(C) sa ako vstupný údaj používa roztok z predošlého modelu výrazom USE SOLU-
TION 2. Tu dochádza k reakcii s kalcitom až do stavu nasýtenia (SI = 0), pričom sa
spotrebúva iba CO2 ktorý sa rozpustil v modeli (B).
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Obr. 3.6: Obsah súboru so vstupnými údajmi do modelu rozpúšt’ania kalcitu v pod-
mienkach otvoreného a uzavretého systému voči CO2. A - rozpúšt’anie kalcitu v pod-
mienkach uzavretého systému voči CO2, B - rozpúšt’anie CO2 v nenasýtenej zóne, C -
rozpúšt’anie kalcitu v podmienkach uzavretého systému voči CO2.

Tretí príklad geochemického modelu na obr. 3.7 sme prebrali z manuálu PH-
REEQC 3 (Parkhurst a Appelo, 2013). Ciel’om modelovania je výpočet rozpustnos-
ti sádrovca a anhydritu v závislosti od teploty. Aj v tomto prípade je roztok vstu-
pujúci do reakcií hypotetická destilovaná voda s pH = 7 a teplotou 25 °C. V bloku
EQUILBRIUM_PHASES je definované rozpúšt’anie sádrovca (gypsum) a anhydritu
do stavu nasýtenia (SI = 0.0) a počiatočných množstvách 1 mól. V bloku REACTI-
ON_TEMPERATURE je definovaný rozsah tepôt 25 - 75 °C, pričom tento interval je
rozdelený do 51 krokov, v každom kroku prebehne rozpúšt’anie sádrovca a anhyd-
ritu. Ked’že štandardný výstup (vid’ nasledujúcu kapitolu) by bol v tomto prípade
mimoriadne rozsiahly a neprehl’adný je v bloku SELECTED_OUTPUT definovaná
extrakcia hodnôt indexov nasýtenia v jednotlivých teplotných krokoch do samostat-
ného súboru s príponou .sel (v tomto prípade ex2.sel). Hodnoty v tomto súbore sa
dajú bez problémov importovat’ do akéhokol’vek tabul’kového procesora. V bloku
USER_GRAPH sú definované parametre grafického výstupu závislosti SI od teploty
vo PHREEQCI. Tento graf je však možné vytvorit’ v akomkol’vek programe umožňu-
júcim konštruovat’ grafy z údajov v súbore s extrahovanými dátami z výstupu (v tomto
prípade ex2.sel).

Výstupy z PHREEQC

Výstupné súbory PHREEQC sú takisto vo formáte ASCII, dajú sa prezerat’ v
akomkol’vek textovom editore, nezávisle od operačného systému. Súbor je rozdele-
ný na viacero sekcií, zvlášt’ pre všetky modely. V prvej časti súboru je rekapitulácia
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Obr. 3.7: Obsah súboru so vstupnými údajmi pre model závislosti rozpustnosti sádrov-
ca a anhydritu od teploty (Parkhurst a Appelo, 2013).
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vstupných dát. V d’alšej časti nasledujú samotné vypočítané charakteristiky: molality
prvkov, rovnovážne pH, merná elektrolytická vodivost’, hustota, iónová sila roztoku,
celkový uhlík a CO2 , chyba analýzy a hodnoty oxidačno-redukčného potenciálu (pe a
Eh) vypočítaného na základe redox-párov (vid’ obr. 3.8.

Obr. 3.8: Základné modelované charakteristiky vzorky vody z dedičnej štôlne v Polka-
novej.

Ukážka špeciácie prvkov vo vzorke z dedičnej štôlne v Polkanovej je uve-
dený na obr. 3.9. Špeciácia prvkov je v bloku označenom "Distribution of species".
Jednotlivé prvky zoradené v abecednom poradí zadané do modelu sú uvedené s ich
oxidačným stavom a molárnou koncentráciou. Ku každej forme výskytu sú uvedené
molality, aktivity, logaritmus molality, logaritmus aktivity, logaritmus aktivitného ko-
eficientu (Log Gamma) a molárny objem.

Indexy nasýtenia sa nachádzajú na konci súboru, v bloku "Saturation indi-
ces". Ku každej minerálnej fáze ktorá sa nachádza v termodynamickej databáze je
uvedený index nasýtenia (SI), ión-aktivitný produkt (IAP), rovnovážna konštanta (K)
pri teplote 282 K a tlaku 1 atmosféry a chemický vzorec daného minerálu. V prípade
plynných fáz je namiesto SI uvedená jej fugacita (vid’ obr. 3.10.
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Obr. 3.9: Ukážka výsledkov modelu špeciácie vo vzorke vody z dedičnej štôlne v Pol-
kanovej.
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Obr. 3.10: Modelované indexy nasýtenia vo vzorke vody z dedičnej štôlne v Polkano-
vej.
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Relevantné výsledky modelu rozpúšt’ania kalcitu za podmienok otvoreného
a uzavretého systému voči CO2 uvádzame v tabul’ke 3.1. K rozpúšt’aniu kalcitu v sys-
téme otvorenom voči CO2 dochádza v situácii, ked’ k rozpúšt’aniu kalcitu a produkcii
CO2 dochádza paralelne v tom istom systéme, resp. v systémoch ktoré sú v tesnom
kontakte. Ako príklad takejto konfigurácie môžeme uviest’ situáciu ked’ je pôdny po-
kryv vyvinutý na vápencovom alebo dolomitovom substráte. Zrážkové vody presaku-
júce cez pôdny pokryv sa nasýtia pôdnym CO2 ktorý sa vzápätí spotrebúva rozpúš-
t’aním karbonátov v substráte, avšak spotrebovaný CO2 sa vd’aka pôdnym procesom
kontinuálne dopĺňa. Táto situácia je simulovaná paralelnou rovnováhou s kalcitom a aj
CO2 (vid’ model A na obr. 3.6). Ako je to z tab. 3.1 zrejmé, rovnovážna koncentrácia
CO2 sa nemení, nezávisle od toho či popri jeho produkcii prebieha rozpúšt’anie kalci-
tu, alebo nie. V prípade systému uzavretého voči CO2 k rozpúšt’aniu kalcitu dochádza
v prostredí, ktoré je od prostredia produkujúceho CO2 oddelené. Ako príklad môžeme
uviest’ konfiguráciu, ked’ sa pôdny pokryv nenachádza priamo na karbonátovom sub-
stráte, ale sa medzi nimi nachádza iné horninové prostredie, napr. pieskovcová vrstva.
Voda v takejto situácii sa vyznačuje nižšou koncentráciou rozpusteného CO2 , v dô-
sledku čoho má aj vyššiu hodnotu pH a nižšie rovnovážne koncentrácie Ca2+ a HCO−3
vid’ tab. 3.1.

V modeli závislosti rozpustnosti sádrovca a anhydritu boli modelované rov-
novážne vzt’ahy v rozsahu teplôt 25 až 75 ° v 51 krokoch (obr. 3.7). Ked’že v každom
jednom reakčnom kroku sa menia všetky vyššie spomínané modelované charakteris-
tiky sa výstupný súbor stáva príliš rozsiahlym a neprehl’adným. Pre tieto prípady sa
používa blok s kl’účovým slovom SELECTED_OUTPUT, v ktorom je možné defino-
vat’ extrakciu vybraných výsledkov modelu do samostatného súboru, v tomto prípade
to boli pH, SI sádrovca a SI anhydritu.

Tabul’ka 3.1: Exstrahované výsledky modelu rozpúšt’ania kalcitu podl’a (Appelo a Po-
stma, 2005)

Model pH CO2 Ca2+ HCO−3
mol.l−1 mol.l−1 mol.l−1

Otvorený systém voči CO2 6,97 1,074×10−3 2,392×10−3 4,882×10−3

Rozpúšt’anie CO2 v pôde 4,66 1,074×10−3 - 2,199×10−5

Uzavretý systém voči CO2 7,68 8,884×10−5 9,949×10−4 1,999×10−3

Pokial’ pracujeme s užívatel’ským rozhraním PHREEQCI, tak sa tento výstup pria-
mo zobrazí v grafe s parametrami definovanými v súbore so vstupnými dátami. Pokial’
z nejakého dôvodu nepoužívame grafické užívatel’ské rozhranie (napr. používame ver-
ziu pre Linux), tak tieto údaje môžeme pol’ahky z tohoto súboru extrahovat’ napr. do
tabul’kového procesoru, ako sú MS Excel, LibreOffice Calc alebo Gnumeric. V ta-
bul’kových procesoroch je možné d’alej pracovat’ s týmito údajmi, tiež skonštruovat’
podobný graf. Na obr. 3.11 demonštrujeme tieto možnosti v tabul’kovom procesore
Gnumeric.

3.3.2 Spárovanie PHREEQC s trojrozmernými advekčno-disperznými
modelmi transportu

PHREEQC umožňuje tiež modelovanie jednorozmerného transportu. Základ-
ným kameňom takýchto modelov je diskreditácia modelového priestoru na výpočtové
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Obr. 3.11: Extrahované indexy nasýtenia pre sádrovec a andydrit z výstupu modelu
závislosti rozpustnosti sádrovca a anhydritu od teploty a ich grafické znázornenie v
tabul’kovom procesore Gnumeric (Parkhurst a Appelo, 2013).

bloky a definovanie časového kroku. Princíp modelu tkvie v prenose modelovaného
množstva rozpustených látok z jedného výpočtového bloku do druhého, pričom rozde-
lenie množstva látky je dané mierou pozdĺžnej disperzie, podl’a definovanej hodnoty
disperzivity pre každý blok. Následne po presune prebehne v každom bloku výpo-
čet modelu PHREEQC, podl’a zadania vo vstupnom súbore. Podobným spôsobom je
možné integrovat’ PHREEQC aj do trojrozmerných advekčno-disperzných modelov so
zahrnutím výpočtu vplyvu priečnej disperzie.

Myšlienka spárovat’ PHREEQC so simuláciou advekčno-disperzného trans-
portu nie je nová. Už v ’90 rokoch v Dánskom hydraulickom ústave (Dansk Hydrau-
lisk Instituttet - DHI) vložili do integrovaného hydrologického modelovacieho systému
Mike SHE (https://www.mikepoweredbydhi.com/) modul advekčno-disperzného tran-
sportu spárovaného s PHREEQC. Mike SHE umožňuje integrovane simulovat’ procesy
v povrchových a aj podzemných vodách, vrátane vplyvu zdrojov znečistenia. Okrem
iného bol v ’90 rokoch aplikovaný na modelovanie vplyvu vodného diela Gabčíkovo-
Nagymaros na režim podzemných vôd na území Žitného ostrova. Modely takéhoto
rozsahu vykonávajú komplikované výpočty, pričom spracúvajú a generujú obrovské
množstvo údajov a teda majú vel’ké nároky na použitú výpočtovú techniku. V tých
časoch sa pre tento účel používali výkonné pracovné stanice HP Apollo s operačným
systémom HP-UX, ktorý je implementáciou operačného systému Unix. Nové verzie
Mike SHE sú už prispôsobené na prácu v operačnom systéme MS Windows, avšak
nároky na výkon výpočtovej techniky sú stále vysoké.

Najdostupnejší software pre simuláciu advekčno-disperzného transportu spá-
rovaného s PHREEQC je PHAST vyvíjaný na USGS (https://www.usgs.gov/software/phast-
a-computer-program-simulating-groundwater-flow-solute-transport-and-multicomponent).
Vo PHAST (PHREEQC And HST3D) poskytuje hydraulický model podzemných vôd
a advekčno-disperzný transport počítačový program HST3D (https://wwwbrr.cr.usgs.gov/
projects/GW_Solute/hst/) určený na modelovanie transportu rozpustených látok a tep-
la, takisto z dielne USGS (Parkhurst et al., 2010). Aj ked’ je tento software prispôsobe-
ný na prácu na osobných počítačoch, tak si treba uvedomit’, že modely s detailnejšou
diskretizáciou si môžu vyžadovat’ dlhšie výpočtové časy. V niektorých prípadoch mô-
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že výpočet trvat’ aj niekol’ko dní.
Ked’že téma modelovania transportu s reakciami je problematika mimoriad-

ne komplikovaná a rozsiahla, tak sme sa obmedzili na toto vel’mi skratkovité podanie.
Záujemcovia o geochemické modelovanie nájdu detailnejšie informácie v citovanej
literatúre: Appelo a Postma (2005), Merkel a Planer-Friedrich (2008), Domenico a
Schwartz (1990), Bear a Verruijt (1987), Freeze a Cherry (1979), Parkhurst a Appelo
(2013) a Parkhurst et al. (2010).

3.4 Limity, nejednoznačnost’ a etika v geochemickom
modelovaní

Výsledky získané modelovaním sú často diskutované pre ich limity, mieru ne-
istoty a nejednoznačnost’ (Merkel a Planer-Friedrich, 2008). Je dôležité si uvedomit’,
že modely podzemných vôd sú zjednodušením reality a preto sú limitované zásad-
nými zjednodušujúcimi aproximáciami ako aj d’alšími neistotami. Modely podzem-
ných vôd nikdy jedinečne nereprezentujú komplexnost’ prírodného systému, preto je
vždy potrebné stanovit’ a popísat’ ich mieru neistoty. Simulácie predpovedania zlože-
nia podzemných vôd je možné prirovnat’ k predpovediam počasia. Predpoved’ počasia
kombinuje rozsiahle súbory dát, zistenia o fyzike atmosférických dejov a meteorológii
a satelitné snímky v reálnom čase vo vysoko sofistikovanom modeli. Denné predpo-
vede sú však vždy vyhodnocované s určitou pravdepodobnost’ou. Rovnako výsledky
modelovania zloženia podzemných vôd by mali byt’ hodnotené s istým druhom a mie-
rou neistoty.

Nejednoznačnost’ v modelovaní zloženia podzemných vôd znamená, že via-
cero rôznych kombinácií vstupných údajov modelu môže viest’ k výsledkom, ktoré sú
v zhode s výsledkami získanými analýzami a meraniami priamo v teréne. V dôsled-
ku toho je takmer vždy možné vytvorit’ viac ako jeden logický model danej situácie.
Hoci modelovanie vývoja zloženia podzemných vôd v minulosti poväčšine reporto-
valo iba jeden kalibrovaný model a prezentovalo iba jednu možnú predpoved’ vývo-
ja podzemných vôd, takýto prístup dnes nie je akceptovaný. Tvorca modelu vytvára
viaceré kalibrácie modelov danej situácie a na základe ich analýz vyberá preferova-
nú kalibráciu modelu a definuje neistoty a hranice chýb predpokladaných výstupov.
Je všeobecne uznávané, že model vývoja podzemnej vody nemôže poskytnút’ jedinú
pravdivú odpoved’. I ked’ sú modely kritickými a sofistikovanými nástrojmi, profesi-
onálne posúdenie, riadené modelovacou intuíciou a hydrogeologickými princípmi je
počas modelovania vždy žiadúce.

Priznanie neistoty a nejednoznačnosti modelu vedie k zásadám samotnej fi-
lozofie modelovania:

„Model nemôže sl’ubovat’ jedinú správnu odpoved’. Avšak, ak je model správne
vytvorený, môže sl’úbit’, že správna odpoved’ sa nachádza niekde v definovaných hra-
niciach neistoty, za vytvorenie ktorých si berie zodpovednost’“ (Doherty, 2011).

I ked’ niektoré typy predpovedí, či už meteorologických alebo hydrogeoche-
mických, majú menšiu alebo väčšiu mieru neistoty, neistota môže byt’ iba redukovaná,
nikdy nie eliminovaná. Intuícia v modelovaní, znalosti a „cit“ pre identifikáciu hydro-
geochemických podmienok pomáha tvorcovi modelu hodnotit’ výstupy modelu a iden-
tifikovat’ chybné výsledky. Pri modelovaní je teda vždy potrebné byt’ si vedomý mož-
ných neistôt a pri hodnotení výstupov modelu použit’ istú zdravú mieru skepticizmu.
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V prípade modelovania je tiež dôležité vyhnút’ sa prílišnej predpojatosti zhotovitel’a
modelu, ktorá by mohla potenciálne ovplyvnit’ výstupy.

V modelovaní zloženia a vývoja podzemných vôd je dôležité dodržiavat’ isté
etické princípy. Etika v modelovaní zloženia podzemných vôd znamená, že tvorca mo-
delu koná morálne zodpovedným spôsobom počas plánovania, navrhovania, realizácie
modelov a prezentovaní výstupov z nich. Tvorca modelu si musí udržiavat’ vedeckú
integritu, aj ked’ výsledky modelovania nezodpovedajú očakávania zákazníka alebo ak
výsledky nejakým spôsobom nezodpovedajú regulačným alebo legislatívnym požia-
davkám. Medzi tvorcom modelu a interdisciplinárnymi vedcami, právnikmi, členmi
regulačných úradov, zainteresovanými osobami ako aj zákazníkmi z priemyselných
odvetví, či širokou verejnost’ou môže vznikat’ isté napätie. Tvorca modelu musí odo-
lávat’ nevhodnému tlaku týchto skupín, ako aj tlaku vyplývajúcemu z istých spolo-
čenských, environmentálnych, či regulačných obáv a pri modelovaní sa vždy riadit’
etickými princípmi.

Kritici modelovania tvrdia, že modely môžu byt’ vytvorené tak, aby posky-
tovali akúkol’vek odpoved’, ktorú si tvorca modelu želá. Zachovávanie profesionality
a etiky však vedie tvorcu modelu k tomu, aby vytvoril model bez aproximácií, ktoré
by viedli k výsledkom zat’aženým istou „zaujatost’ou“.
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4. Všeobecné zásady a metódy
prieskumu a monitorovania
znečistenia vôd

Prieskum znečistenia predstavuje prvý krok, prostredníctvom ktorého sa získa-
vajú údaje o stave vody. Ciel’om je vyhodnotenie stavu znečistenia vôd. V prípade
zistenia prítomnosti zvýšených koncentrácií znečist’ujúcich látok je následným kro-
kom skúmanie zdroja znečistenia a vyhodnotenie stupňa znečistenia. Ak koncentrácie
identifikovaných znečist’ujúcich látok prekračujú legislatívne limity je posledným kro-
kom prieskumu návrh sanačných opatrení. Ako všetky prieskumy tohto charakteru má
aj prieskum znečistenia vôd svoje špecifiká. V prvom rade je nutné rozlišovat’ medzi
prieskumom znečistenia povrchových a podzemných vôd. Pri povrchových vodách je
sledovanie a hodnotenie znečistenia výrazne jednoduchšie. Realizácia prác v podsta-
te pozostáva z odberu vzoriek vody z povrchového toku, ich doručenia do laboratória
a následného vyhodnotenia získaných výsledkov. Prieskum znečistenia podzemných
vôd je oproti povrchovým vodám ovel’a komplexnejším procesom.

Ciele prieskumných prác sa dajú všeobecne zadefinovat’ nasledovne (Šráček
et al., 2002):

• identifikovat’ znečist’ujúcu látku / znečist’ujúce látky, prítomné vo vodách. Zis-
tit’ jej chemické a fyzikálne vlastnosti ako aj jej dopad na zložky životného pro-
stredia,

• identifikovat’ zdroj znečistenia. Ak je možné ho identifikovat’, tak d’alším kro-
kom je preskúmanie dĺžky jeho pôsobenia, ako aj jeho stav v súčasnosti,

• zhodnotit’ rozsah znečistenia. Či sa jedná o plošne rozsiahle znečistenia, ak aj
jeho dosah z hl’adiska hĺbky,

• zhodnotit’ možnosti šírenia sa znečistenia v priestore a čase. Vyhodnotit’ mig-
račné parametre geologického prostredia (rýchlost’ prúdenia podzemnej vody,
pórovitost’, pozad’ové obsahy vybraných látok) a znečist’ujúcej látky (rozpust-
nost’ vo vode, fyzikálno-chemické charakteristiky),

• identifikovat’ potenciálne ohrozené zložky životného prostredia. Vplyv znečis-
tenia na kvalitu povrchovej a podzemnej vody z hl’adiska legislatívnych noriem.
Možné ohrozenie vodných zdrojov v okolí identifikovaného znečistenia,

• navrhnút’ vhodné opatrenia na elimináciu rizika.

Základom každého prieskumu je práca s historickými údajmi. V súčasnosti je
množstvo údajov dostupné v elektronickej forme aj pre verejnost’ (napr. archív Štátne-
ho geologického ústavu Dionýza Štúra http://www.geology.sk; Register environmen-
tálnych zát’aží https://envirozataze.enviroportal.sk/; Monitoring kvality povrchovej a
podzemnej vody Slovenského hydrometeorologického ústavu http://www.shmu.sk; a
iné). Z týchto zdrojov je možne získat’ údaje o činnosti, ktorá bola na danej lokalite
realizovaná v minulosti, resp. ktorá mohla byt’ zdrojom úniku znečistenia do povrcho-
vých alebo podzemných vôd.
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Jedným z rozhodujúcich faktorov pri plánovaní prieskumu znečistenia je eko-
nomická stránka projektu. Má vplyv ako na rozsah prác realizovaných v teréne (od-
ber vzoriek podzemnej vody, stanovovanie terénnych parametrov), tak aj na rozsah
laboratórnych prác (rozsah zvolených laboratórnych analýz). Pri lokalitách, ku ktorým
existuje z hl’adiska možného znečistenia minimum informácii, je pri prvých odberoch
vzoriek podzemnej vody dôležité zvolit’ čo najväčší rozsah stanovení (ropné látky,
t’ažké kovy, organické znečistenie, mikrobiológia atd’.). Smernica MŽP SR č. 1/2015-
7 obsahuje základné súbory analýz pre konkrétne typy predpokladaného znečistenia
(doprava, priemyselná výroba, chemická výroba, železnice a pod.). Zároveň je však
vhodné po realizácii a vyhodnotení prvého kola odobratých vzoriek upravit’ nasledu-
júce súbory analytických stanovení tak, tak presnejšie pokrývali identifikované typy
znečist’ujúcich látok.

Prieskumom znečistenia vôd sa z legislatívneho hl’adiska najčastejšie roz-
umie geologický prieskum životného prostredia (§3 zákona č. 569/2007). Prieskumom
sa zist’ujú a overujú:

• geologické činitele ovplyvňujúce toto prostredie vrátane zist’ovania znečistenia
spôsobeného činnost’ou človeka v horninovom prostredí, podzemnej vode a pô-
de a navrhujú sa sanačné opatrenia alebo,

• pravdepodobné environmentálne zát’aže alebo environmentálne zát’aže, vyhod-
nocujú sa súčasné a potenciálne riziká environmentálnej,

• zát’aže s ohl’adom na súčasné a budúce využitie územia a navrhujú sa sanač-
né opatrenia, alebo geologické podmienky na zriad’ovanie a prevádzku úložísk
rádioaktívnych odpadov a iných odpadov v podzemných priestoroch.

V prípade povrchových vôd zabezpečuje hodnotenie povrchových vôd pro-
stredníctvom poverenej osoby MŽP SR. Hodnotením kvality povrchových vôd je hod-
notenie dlhodobých zmien a krátkodobých zmien kvality vody, hodnotenie trendov v
kvalite vody, hodnotenie kvality vody vo vzt’ahu k vplyvom pôsobiacim na kvalitu po-
vrchových vôd a vo vzt’ahu k užívaniu vôd (§4a zákona č. 364/2004). Samotný proces
identifikácie znečistenia vo vode pozostáva z nasledovných krokov:

• terénne merania,

• odber vzoriek,

• vyhodnotenie výsledkov laboratórnych analýz.

4.1 Geologický prieskum životného prostredia
Realizácia prieskumu v praxi znamená proces získania podkladov k riešeniu na-

sledovných otázok. Ak sa na záujmovej lokalite nachádza predpokladaná environmen-
tálna zát’až, je možné ju na základe výsledkov geologického prieskumu životného
prostredia a analýzy rizika vyradit’ z Registra environmentálnych zát’aží. V prípade
existencie potvrdenej environmentálnej zát’aže je možné aktuálne informácie o stave
znečistenia využit’ ako podklad na návrh vhodných sanačných opatrení. Ak je pôvod-
com alebo povinná osoba zároveň vlastníkom nehnutel’nosti, na ktorej sa nachádza

55



potvrdená environmentálna zát’až, môže previest’ nehnutel’nost’ na inú osobu až po-
tom, ako zabezpečí realizáciu geologického prieskumu životného prostredia (vrátane
analýza rizika znečisteného územia) na predmetných pozemkoch. Súčast’ou zmluvy o
prevode nehnutel’nosti je záverečná správa z geologického prieskumu životného pro-
stredia. Každý takýto prevod nehnutel’nosti je pôvodca alebo povinná osoba povinná
písomne oznámit’ krajskému úradu životného prostredia spolu so zaslaním zmluvy o
prevode nehnutel’nosti. Realizácia prieskumu je vhodná aj pri uvažovanej kúpe nehnu-
tel’nosti, ak je z historického hl’adiska predpoklad, že sa na danom území manipulovalo
so škodlivými látkami. Geologická úloha prieskumu životného prostredia pozostáva z
troch častí:

1. Projektovanie
Zhotovitel’ geologických prác vypracúva podl’a § 12 zákona č. 569/2007 Z. z. o

geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov projekt geolo-
gickej úlohy s vyhláškou MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický
zákon. Projekt vyjadruje ciel’ geologickej úlohy, navrhuje a odôvodňuje vybrané dru-
hy geologických prác, určuje metodické a technické postupy odborného a bezpečného
vykonávania geologických prác, obsahuje údaje o doteraz vykonaných geologických
prácach v skúmanom území (prehodnotenie údajov o geologickej stavbe, hydrogeolo-
gických pomeroch, prírodných pomeroch a znečistení územia), ako aj o minulom a
súčasnom využívaní územia, majetkovoprávnych vzt’ahoch. Pri vypracúvaní projektu
geologickej úlohy sa vykoná archívna excerpcia a terénna obhliadka lokality. Táto po-
zostáva zo zhromaždenia a spracovania všetkých dostupných archívnych údajov pre
skúmanú oblast’.

2. Sled, riadenie, koordinácia geologických prác a geologická dokumentácia
Zhotovitel’ geologických prác je povinný podl’a § 14 ods. 2 zákona č. 569/2007

Z. z. riešit’ geologickú úlohu v súlade so schváleným projektom a zabezpečit’, aby sa
efektívne dosiahol jej ciel’ počas celého obdobia realizácie geologických prác. Sled,
riadenie a koordinácia zahŕňajú všetky výkony riešitel’ského kolektívu projektu geolo-
gickej úlohy zamerané na sledovanie, riadenie a koordináciu geologických prác, tech-
nických, meračských, laboratórnych, monitorovacích a iných prác. Pri riešení geolo-
gickej úlohy sa bude priebežne kontrolovat’, či jej ciel’ je dosiahnutel’ný, či projekto-
vané riešenie geologickej úlohy je v súlade so skutočnost’ami zistenými geologickými
prácami a či projektované metodické postupy a práce vyhovujú podmienkam uvede-
ným v projekte a poznatkom získaným počas riešenia geologickej úlohy.

3. Záverečné spracovanie
Záverečná správa musí byt’ vypracovaná a vyhodnotená v súlade s ustanoveniami

vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z. a smernice MŽP SR č. 1/2015-7. Záverečná sprá-
va musí obsahovat’ všetky náležitosti podl’a zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických
prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a podl’a vyhlášky č. 51/2008
Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov. Súčast’ou zá-
verečnej správy z podrobného geologického prieskumu pravdepodobnej environmen-
tálnej zát’aže je v prípade identifikácie vysokých koncentrácií znečist’ujúcich látok aj
samostatná príloha (analýza rizika znečisteného územia) a návrh monitorovania geolo-
gických faktorov životného prostredia. Výsledkom analýzy rizika znečisteného územia
je aktuálna a spresnená informácia o znečistení zemín, podzemných vôd v pásme pre-
vzdušnenia a v pásme nasýtenia a povrchových vôd v záujmovom území, materiálová
bilancia znečistenia, aktualizácia hodnotenia environmentálnych rizík (výpočet rizi-
ka šírenia znečistenia podzemnou vodou bude riešený matematickým modelovaním),
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hodnotenie zdravotných rizík, stanovenie ciel’ov a ciel’ových koncentrácií sanácie a
optimalizáciu sanačných metód.

4.1.1 Terénne merania
Počas realizácie terénnych prác sa sledujú výšky hladín v povrchových tokoch,

ako aj v objektoch, určených sledovanie stavu hladín podzemnej vody. Slúžia na rôzne
zariadenia, ako sú napríklad vodočetný stĺpec (umožňuje jednoducho vizuálne odčítat’
výšku hladiny v povrchovom toku), Rangova píšt’ala (po spustení do vrtu a kontakte s
hladinou podzemnej vody vydá zvukový signál), alebo v súčasnosti bežne používané
elektro-kontaktné zariadenia rôznych výrobcov (NPK Europe Mfg. s.r.o., Česká repub-
lika; Solinst Canada Ltd., Kanada), ktoré pozostávajú z detekčnej sondy na meracom
pásme (obr. 4.1). Po zapustení sondy do sledovacieho objektu a kontakte s hladinou
(indikuje ho zvukový signál) je možné na pásme odčítat’ hĺbku hladiny. V prípade
vysokej koncentrácie znečistenia (najmä ropných látok), ktoré sa prejavuje výskytom
vol’nej kvapalnej fázy na hladine podzemnej vody, je hrúbku tejto fázy merat’ podob-
ným zariadením.

Obr. 4.1: Elektro-kontaktné zariadenia na meranie kvapalnej fázy znečistenia (Solinst
IM 122, A), hladiny podzemnej vody (NPK G20, B).

V priebehu čerpania vody počas vzorkovania podzemných vôd a počas odbe-
ru vzoriek povrchových vôd sa zvyčajne realizujú terénne merania základných fyzikálno-
chemických parametrov vody ako je teplota, elektrolytická vodivost’, oxidačno - re-
dukčný potenciál, obsah rozpusteného kyslíka a pH vody. Vzorka vody je posudzovaná
aj vizuálne a senzoricky (zákal, zápach, zdanlivá farba). Merania sú vykonávané po-
mocou prenosných analytických terénnych meracích zariadení (obr. 4.2), ktoré môžu
slúžit’ na meranie všetkých sledovaných parametrov (tzv. multimetre, bežné sú znač-
ky WTW, Aquaread a i.), alebo na sledovanie iba vybraných parametrov (Elmetron,
Hanna a i.).

Meranie sa zvyčajne realizuje v prietočnej nádobe, ktorá sa medzi jednotli-
vými odbermi dostatočne dekontaminuje a čistí. Dekontaminácia a vyčistenie prietoč-
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Obr. 4.2: Terénne meracie prístroje. Multimeter Aquaread AP-5000 (A) a merač množ-
stva rozpusteného kyslíka Elmetron CO-401 (B).

nej nádoby sa vykonáva nielen s ohl’adom na prípadnú krížovú kontamináciu medzi
jednotlivými vzorkami, ale predovšetkým z dôvodu správneho merania a rýchlejšieho
ustal’ovania meraných parametrov.

Terénne merania a senzorické skúšky vody sú vykonávané v súlade s požia-
davkami noriem:

• STN EN ISO 7027: 2001 (75 7361) Kvalita vody. Stanovenie zákalu,

• STN EN 27888: 1998 (75 7362) Kvalita vody. Stanovenie elektrolytickej vodi-
vosti,

• STN EN ISO 7887: 2012 (75 7363) Kvalita vody. Skúšanie a stanovenie farby,

• STN 75 7375: 2007 Kvalita vody. Stanovenie teploty,

• STN ISO 10523: 2010 Kvalita vody. Stanovenie pH.

4.1.2 Odber vzoriek
Odbery vzoriek sú najčastejšie realizované z prameňov, povrchových tokov a vr-

tov. Vzorky sú odoberané dynamickým (použitím čerpadla) alebo statickým (priamy
náber do vzorkovnice) odberom. V povrchových tokoch sú hlavné parametre (prieto-
kový objem, kvalita vody) zriedkavo časovo stále. Pred odberom vzorky z nevyuží-
vaného zdroja tento potrebné prečistit’ napríklad o nánosov a biologického materiálu
(prameň), alebo odčerpat’ vodu, stojacu v pažení vrtu a zabezpečit’ tak prítok čerstvej
vody z horninového prostredia. V takomto prípade je potrebné vypočítat’ objem vrtu a
hodnote prispôsobit’ dĺžku čerpania tak, aby sa voda vo vrte obmenila. Počas čerpania
sú zvyčajne sledované základné parametre vody – t, pH, Eh, O2, vodivost’. Vzorka sa
odoberá až po ustálení parametrov.
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Vzorky je možné odoberat’ priamym náberom do vzorkovníc, alebo za pou-
žitia rôznych špeciálneho náradia a čerpadiel (obr. 4.3 5 .3). Bežným vybavením po-
užívaným na odber vzoriek vody je vedro, naberačka, alebo fl’aša. Na čerpanie vody
z vrtov slúžia rôzne typy čerpadiel (ponorné, peristaltické), napájané bud’ prenosnou
12V batériou, alebo pripojené do 220V elektrickej siete (alternatívne za použitia elek-
trickej centrály).

Obr. 4.3: Odbery vzoriek podzemnej vody. Priamy náber z gravitačného odlučovača
(A), dynamický odber z vrtu ponorným čerpadlom (B).

Ked’že vzorkovacie práce bývajú realizované za rozmanitých podmienok,
môže sa vzorkár stretnút’ s rôznymi rizikovými situáciami, ktoré môže ohrozit’ jeho
bezpečnost’ a zdravie. Dôležitou podmienkou bezpečnosti je dostupnost’ k miestam
odberu vzoriek. Ak dané miesto nezodpovedá tomuto kritériu, je potrebné ho zo zo-
znamu miest vzorkovania vyradit’ (Sirotiak a Michalíková, 2013).

Odbery vzoriek sú vykonávané v súlade s požiadavkami noriem :

• STN ISO 5667-6: 2007 (75 7051) Kvalita vody. Odber vzoriek. Čast’ 6: Pokyny
na odber vzoriek z riek a potokov,

• STN ISO 5667-11: 2010 (75 7051) Kvalita vody. Odber vzoriek. Čast’ 11: Po-
kyny na odber vzoriek podzemných vôd,

• STN ISO 5667-14: 2000 (75 7051) Kvalita vody. Odber vzoriek. Čast’ 14: Po-
kyny na zabezpečenie kvality pri odbere environmentálnych vzoriek vody a ma-
nipulácii s nimi,

• STN EN ISO 19458: 2007 (75 7770) Kvalita vody. Odber vzoriek na mikrobi-
ologickú analýzu.

Pred odberom vzoriek je potrebné vykonat’ nasledujúce úkony:
1. Zaistenie čistoty odberového zariadenia
Odberové zariadenie a pomôcky musia byt’ čisté alebo nové. Medzi jednotlivými

odbermi sa vykonáva dekontaminácia odberového zariadenia alebo sa použije nové či
dekontaminované odberové zariadenie.

2. Príprava vzorkovníc
Vzorkovnice pre jednotlivé laboratórne stanovenia sa pripravujú vopred. Ich počet

zodpovedá rozpisu uvedenému v „Pláne vzorkovania“. V prípade potreby sa pripravia
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aj vzorkovnice pre odber kontrolných vzoriek. Vzorkovnice zvyčajne dodáva zmluv-
né laboratórium, samozrejme v prípade nutnosti je možné použit’ akúkol’vek relatívne
čistú fl’ašu. Identifikačný štítok (obsahujúci informácie o mieste, čase a osobne reali-
zujúcej odber) sa vyplní a nalepí na každú vzorkovnicu tesne pred, v priebehu alebo
tesne po ukončení odberu alebo po naplnení vzorkovnice duplicitnou vzorkou pre daný
parameter, aby nemohlo dôjst’ k zámene vzoriek.

3. Príprava dokumentácie
Už v procese prípravy vzorkovania je potrebné vyhotovit’ viaceré dokumenty. Plán

vzorkovania (harmonogram prác) zostavuje zodpovedný riešitel’ geologickej úlohy na
základe požiadaviek alebo objednávky. Obsahuje zoznam objektov, parametre vrtov a
požadované typy analýz atd’. a slúži ako detailný podklad postupu pre vzorkára. Ďal-
ším potrebným dokumentom je formulár pre dokumentáciu odberov (odberový proto-
kol). Prevádzkové denníky slúžia na evidenciu technického stavu meracích prístrojov a
zariadení. Samotné práce v teréne urýchli aj pripravenie štítkov na vzorkovnice. Tieto
obsahujú informácie o tom, kto, kde a kedy realizoval vzorkovanie, ako aj potrebný
rozsah laboratórnych stanovení.

4.1.3 Laboratórne analýzy a ich vyhodnotenie
Odoberané vzorky v príslušných označených vzorkovniciach sú po odbere bez-

odkladne dopravené do akreditovaného laboratória, kde sú analyzované v súlade s plat-
nými normami a metodikami. Rozsah stanovení je možné orientačne určit’ na základe
informácií od zdroji znečistenia (ak sú k dispozícii) podl’a prílohy č. 11 smernice MŽP
SR č. 1/2015-7. Vyhodnotenie stupňa znečistenia podzemných vôd sa realizuje podl’a
prílohy č. 12 vyššie uvedenej smernice. Ukazovatele sú porovnvané s nasledujúcimi
kritériami:

• Indikačné kritérium (ID), hraničná hodnota koncentrácie znečist’ujúcej látky sta-
novenej pre pôdu, horninové prostredie a podzemnú vodu, ktorej prekročenie
môže ohrozit’ l’udské zdravie a životné prostredie, tzn. táto situácia vyžaduje
monitorovanie znečisteného územia,

• Intervenčné kritérium (IT), kritická hodnota koncentrácie znečist’ujúcej látky
stanovenej pre pôdu, horninové prostredie a podzemnú vodu, ktorej prekroče-
nie pri danom spôsobe využitia územia predpokladá vysokú pravdepodobnost’
ohrozenia l’udského zdravia a životného prostredia, tzn. je nutné vykonat’ pod-
robný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného
územia.

Pri povrchových vodách sú limitné koncentrácie znečist’ujúcich parametrov
uvedené v nariadení vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kva-
litu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovatel’ov znečistenia
odpadových vôd a osobitných vôd. Pre potvrdenie prítomnosti znečist’ujúcich látok
sa odporúča aj odber duplicitných kontrolných vzoriek, ktoré sa nechajú analyzovat’
v inom laboratóriu. Najdôležitejším krokom celého prieskumu je však fyzický odber
vzorky vody. V prípade jeho realizácie nesprávnym metodickým postupom nie je mož-
né žiadnym laboratórnym stanovením získat’ spol’ahlivé informácie o stave znečistenia
vody.
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4.2 Čiastkový monitorovací systém – voda
Uznesením vlády Slovenskej republiky z 26. mája 1992 číslo 449 sa schválila

koncepcia monitorovania životného prostredia pre územie SR a koncepcia integrova-
ného informačného systému o životnom prostredí SR (ISŽP SR). ISŽP je medzire-
zortný informačný systém, ktorého prevádzkovatel’om je MŽP SR. Vlastná realizácia
monitorovacieho systému je upravená uznesením vlády SR č. 620 zo 7.9.1993. Na zá-
klade týchto uznesení boli vypracované projekty čiastkových monitoracích systémov
(ČMS) a vytvorené Strediská ČMS. Monitoring životného prostredia v súčasnosti tvorí
10 ČMS.

Systematické zist’ovania a hodnotenie výskytu a stavu povrchových a po-
dzemných vôd na území Slovenskej republiky je základnou úlohou štátu ako nevy-
hnutnej potreby na zabezpečovanie podkladov na tvorbu koncepcií trvalo udržatel’-
ného rozvoja, na výkon štátnej správy a na informovanie verejnosti (návrh Vodného
zákona, § 6). Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý je špecializova-
nou organizáciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, je poverený
prostredníctvom svojej Hydrologickej služby zabezpečovat’ koordináciu čiastkového
monitorovacieho systému - Voda (ČMS) a na základe pozorovaných údajov spraco-
vávat’ podkladové materiály (Hydroekologické plány povodí, dokumenty Štátnej vo-
dohospodárskej bilancie, údaje pre vodoprávne rozhodnutia) pre rozhodovací proces
štátu (SHMÚ, 2020).

Uznesením vlády č.7/2000 a č. 664/2000 boli schválené postupy realizácie
a spôsob financovania koncepcie dobudovania komplexného monitorovacieho a infor-
mačného systému, ktorého je ČMS - Voda súčast’ou. Čiastkový monitorovací systém -
Voda v súčasnosti pozostáva z nasledovných monitorovacích podsystémov:

1. Kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd

2. Kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd

3. Kvalita podzemných vôd

4. Kvalita povrchových vôd

5. Termálne a minerálne vody

6. Závlahové vody

7. Rekreačné vody

Podsystémy 1 až 4 zabezpečuje priamo SHMÚ Bratislava v rámci štatútom
určených úloh. Zabezpečenie subsystémov 5 a 7 spadá do rezortu zdravotníctva a za-
bezpečenie subsystému 6 spadá do rezortu pôdohospodárstva.

Vyššie uvedené podsystémy ČMS Voda svojimi programami napĺňajú hlavné
ciele, medzi ktoré patria najmä:

• poznanie súčasného stavu vodných systémov z hl’adiska množstva a kvality a
ich rozdelenia v priestore,

• trendy vývoja jednotlivých charakteristík vodných systémov a ich ochrana a
prognózy ich využitel’nosti,
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• napĺňanie medzinárodných dohovorov a zmlúv,

• poskytovanie potrebných informácií pre rozhodovací proces štátnej správy,

• informovanie verejnosti a poskytovanie údajov a informácií o stave vodných sys-
témov.

4.2.1 Kvalita podzemných vôd
Prírodné podzemné vody reprezentujú najdôležitejší zdroj zásob pitných vôd na

území Slovenska. Predstavujú jednu zo základných zložiek ekosystémov. Významné
využitie nachádzajú v priemysle a pol’nohospodárstve. V rámci sledovania režimu po-
dzemných vôd je preto potrebné poznat’ aj ich kvalitu. Ciel’om monitoringu kvality
podzemných vôd, ktorý zabezpečuje Slovenský hydrometeorologický ústav, je okrem
ich kvantitatívnych charakteristík:

• hodnotenie súčasného stavu kvality podzemných vôd na Slovensku,

• popísanie trendov vývoja ich kvality,

• poskytnutie podkladov MŽP SR a vodohospodárskym orgánom a iným subjek-
tom pre rozhodovací proces,

• využívanie výsledkov pri výskumnej a expertíznej činnosti.

Potreba sledovat’ kvalitu podzemných vôd vyplýva zo súčasnej platnej le-
gislatívy SR a EÚ. Koncepcia Monitorovania kvality podzemných vôd je súčast’ou
Komplexného monitorovacieho systému životného prostredia SR v zmysle Uznesenia
vlády č. 449/1992.

4.2.2 Kvalita povrchových vôd
Kvalita povrchových vôd sa na Slovensku sleduje od roku 1963. Zákon 364/2004

Z.z. v § 4 uvádza, že zist’ovaním a hodnotením kvality povrchových vôd a sledovaním
vplyvov pôsobiacich na kvalitu povrchových vôd sa zabezpečujú podklady potrebné:

• na tvorbu koncepcií udržatel’ného využívania povrchových vôd a ich ochrany,

• na prípravu a spracovanie plánov manažmentu správneho územia povodia,

• na výkon štátnej vodnej správy,

• na poskytovanie informácií verejnosti a na potreby užívania vôd.

Ciel’om monitorovania podl’a § 4 vyhlášky č. 418/2010 Z.z o vykonaní
niektorých ustanovení vodného zákona je zabezpečit’ základné údaje o kvalite povr-
chových vôd (chemické a fyzikálno-chemické ukazovatele, biologické prvky kvality a
mikrobiologické ukazovatele). SHMÚ, odbor Kvalita povrchových vôd, zabezpečuje
zber, validáciu, archiváciu a spracovanie pozorovaných kvalitatívnych prvkov povr-
chových vôd zo štátnej monitorovacej siete kvality povrchových vôd v SR.
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4.3 Kontrola ochrany vôd
Kontrolným orgánom v oblasti ochrany vôd je Slovenská inšpekcia životného prostre-
dia, útvar inšpekcie ochrany vôd (SIŽP, 2020):

• plní úlohy SR v medzinárodnom systéme ochrany vôd a pri cezhraničnom zhor-
šení kvality vôd na hraničných tokoch a zabezpečuje prevádzku Medzinárodné-
ho varovného strediska SR v súlade s Dohovorom o spolupráci pri ochrane a
trvalom využívaní Dunaja,

• kontroluje používanie chemických látok a koordinuje prenosy údajov do národ-
ného registra a Európskeho registra uvol’ňovania a prenosov znečist’ujúcich lá-
tok,

• vykonáva štátny dozor vo veciach prevencie závažných priemyselných havárií,

• riadi práce pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a zabezpečuje aj vlastné sle-
dovanie vypúšt’aných odpadových vôd.

SIŽP preberá hlásenia o mimoriadnom zhoršení alebo mimoriadnom ohroze-
ní kvality vôd a riadi práce pri jeho zneškodňovaní. Mimoriadne zhoršenie kvality vôd
alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd je náhle, nepredvídané a závažné zhoršenie
alebo ohrozenie kvality vôd spôsobené vypúšt’aním odpadových vôd alebo osobitných
vôd bez povolenia alebo spôsobené neovládatel’ným únikom znečist’ujúcich látok, kto-
ré sa prejavujú najmä:

• zafarbením alebo zápachom vody,

• výskytom ropných látok alebo tukového povlaku na vodnej hladine,

• vytváraním peny na hladine vody,

• výskytom uhynutých rýb alebo iných vodných živočíchov,

• výskytom znečist’ujúcich látok v prostredí súvisiacom s povrchovou vodou ale-
bo podzemnou vodou.

4.4 Analýza rizika znečisteného územia
Znečistenie jednotlivých zložiek životného prostredia je v mnohých prípadoch

zdrojom neprijatel’ných rizík pre zdravie l’udí a pre životné prostredie. Ich odstraňo-
vanie je v mnohých prípadoch značne finančne náročné. Jednou z úloh analýzy rizika
(AR) je nájst’ a interpretovat’ spoločensky prijatel’nú mieru zdravotného a environ-
mentálneho rizika. Princíp spoločensky prijatel’nej miery rizika vyjadruje skutočnost’,
že dosiahnutie „nulového rizika„ je síce z hl’adiska životného prostredia nutné, ale nie
vždy sú k dispozícii vhodné a účinné technológie a postupy na úplné odstránenie zne-
čistenia, alebo úplné odstránenie znečistenia vyžaduje neprimerane vysoké finančné
náklady (Frankovská et al., 2010).

(AR) sa vypracúva ako samostatná čast’ záverečnej správy z geologického
prieskumu, pri ktorom sa zistilo a overilo závažné znečistenie spôsobené činnost’ou
človeka. Ciel’om AR je charakterizovat’ existujúce a potenciálne riziká vyplývajúce z
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existencie znečisteného územia pre životné prostredie a zdravie človeka a na základe
posúdenia ich závažnosti navrhnút’ ciel’ové parametre nápravných opatrení. Analýza
rizika je rozhodujúcim podkladom na posúdenie nebezpečnosti zistenej kontaminácie
a nevyhnutnosti vykonania sanačných a iných opatrení a na rozhodovanie orgánov
štátnej správy v procese znižovania nepriaznivých účinkov znečisteného územia na
životné prostredie a zdravie človeka. AR je aj dôležitým a nevyhnutným podkladom na
vypracovanie projektu nápravných opatrení (projekt sanácie geologického prostredia
alebo projekt sanácie environmentálnej zát’aže).

Analýza rizika vychádza najmä z týchto informácií (Frankovská et al., 2010):

• história lokality (pravdepodobné obdobie vzniku znečistenia na lokalite; údaje o
činnosti, ktorá viedla k vzniku znečisteného územia; identifikácia zdroja úniku
prítomných znečist’ujúcich látok; údaje o porušení legislatívnych noriem),

• prírodné pomery skúmaného územia,

• rozsah a stupeň znečistenia skúmaného územia,

• prítomnost’ znečist’ujúcich látok,

• možné cesty šírenia znečist’ujúcich látok,

• možná expozícia ciel’ovej skupiny, na ktorú sa dané riziko vzt’ahuje,

• aktuálne a plánované využitie skúmaného územia.

Ak je výsledkom analýzy rizika zistenie, že miera rizika nie je akceptovatel’-
ná a je nutná sanácia environmentálnej zát’aže, AR obsahuje aj stanovenie ciel’ových
kritérií (hodnôt) v podzemných vodách a zemine a návrh sanačných opatrení na zmier-
nenie alebo elimináciu rizika. Ciel’ové kritériá sanácie sa vždy určujú s ohl’adom na
súčasné a budúce využitie skúmaného územia a musia zodpovedat’ reálnym podmien-
kam konkrétnej lokality.

Návrh sanačných metód musí zohl’adňovat’ závery AR, t. j. zohl’adnenie vy-
počítaných zdravotných a environmentálnych rizík vyplývajúcich z prítomnosti znečis-
tenia v skúmanom území. V znečistených územiach sa v mnohých prípadoch nedajú
navrhnút’ jednoznačné nápravné opatrenia. Preto sa v praxi navrhujú variantné rieše-
nia zohl’adňujúce ciele sanácie, jej účinnost’, kontrolovatel’nost’, technickú náročnost’,
ekonomickú a časovú náročnost’ a zároveň sa zdôvodňuje prípadná neprijatel’nost’ za-
mietnutých variantov. Pre potreby rozhodovacieho procesu sa odporúča porovnanie 4
sanačných variantov:

1. nulový variant – bez sanačného zásahu, len monitorovanie lokality,

2. prvý variant – maximálny variant, t. j. úplné odstránenie znečistenia (sanačné
metódy ex situ – odstránenie všetkých zdrojov znečistenia, vyt’aženie kontami-
novaného horninového prostredia, odčerpanie kontaminovanej podzemnej vo-
dy),

3. druhý variant – izolácia územia, t. j. zamedzenie šírenia kontaminácie (variant
vhodný najmä v prípade, ak sa predpokladá pretrvávanie aktivity zdrojov zne-
čistenia, prípadne na lokalite je zvýšené riziko havarijných únikov),
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4. tretí variant – kombinácia sanačných metód (sanačné metódy in situ – biologické
a fyzikálno-chemické metódy alebo kombinácia sanačných metód in situ a ex
situ).
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5. Znečistenie vôd anorganickými
znečist’ujúcimi látkami a spôsob ich
šírenia a sanácie

Anorganické látky, ktoré sú bežné kontaminanty v povrchových a podzemných
vodách sú prirodzenou zložkou chemického zloženia vôd, horninového prostredia, se-
dimentov a d’alších zložiek životného prostredia. Pri hodnotení znečistenia vôd je preto
potrebné rozlíšit’, či má ich zvýšená koncentrácia vo vodách prirodzený pôvod (napr.
v okolí rudných ložísk), alebo je spôsobená antropogénnou činnost’ou. Anorganické
látky je možné z hl’adiska ich vlastností, formy výskytu, toxicity, či spôsobu ich saná-
cie delit’ rôznym spôsobom. Podl’a chemickej príbuznosti je možné anorganické látky
vyskytujúce sa vo vodách delit’ na:

• kovy a polokovy,

• nekovy,

• rádioaktívne látky.

Štandardným delením je tiež delenie na elektrolyty a neelektrolyty. Z hl’a-
diska formy výskytu jednotlivých prvkov, ktorá závisí na hodnote pH, na oxidačno-
redukčnom potenciáli a komplexotvorných reakciách, rozdel’ujeme prvky na (Pitter,
2015):

• prvky vyskytujúce sa prevažne ako katióny – vápnik, horčík, sodík, draslík
a amoniakálny dusík,

• prvky vyskytujúce sa prevažne ako anióny – hydrogénuhličitany, sírany, chlo-
ridy, dusičnany, dusitany, fluoridy a forforečnany,

• prvky vyskytujúce sa prevažne v neiónovej forme – kremík a bór.

Jednotlivé prvky môžu byt’ za určitých špecifických podmienok vo vodách
prítomné súčasne ako katióny, anióny a elektrolyty. Toto rozdelenie spravidla vyho-
vuje pre základnú látkovú bilanciu, rovnicu elektroneutrality a základné posúdenie
vlastností vody, avšak pre podrobnú interpretáciu výsledkov a posúdenie chemických
a biologických vlastností vody je nevyhnutný podrobnejší rozbor špeciácie.

Vzhl’adom k tomu, že táto učebnica popisuje geochémiu znečist’ujúcich lá-
tok vo vodách, vhodným rozdelením anorganických látok je ich delenie z hl’adiska
druhu, obsahu a toxicity na (Frankovská et al., 2010):

• mikrokontaminanty (stopové prvky) – prejavujú škodlivé účinky už pri nízkej
koncentrácií (napr. Hg, As, Pb, Cr, Ni),

• makrokontaminanty – vo vodách sa prirodzene vyskytujú v relatívne vysokých
koncentráciách (napr. zlúčeniny síry a chlóru).
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Najvyšššie koncentrácie vo vodách, rádovo v stovkách, až tisícoch mg.l−1

dosahujú zlúčeniny síry (najmä síranové anióny) a chlóru (chloridové anióny), pričom
tie sú relatívne najmenej nebezpečnými kontaminantmi. V nižších koncentráciách,
v jednotkách až desiatkach (výnimočne aj viac) mg.l−1, sa v podzemných vodách na-
chádzajú anorganické znečist’ujúce látky na báze N, P, Fe, Mn, Zn. Stopové prvky
(napr. Hg, Pb, Cd, Se, Cu, As, V, Cr, Co, Ni, ...) prejavujú svoju toxicitu a d’alšie ne-
priaznivé účinky už v koncentráciách menších ako 1 mg.l−1. Mnohé kovy (napr. Co,
Cu, Fe, Mn, Cr, Zn, Mo), ktoré sú vo vyšších koncentráciách toxické, patria medzi tzv.
biogénne prvky, čo znamená, že sú pre živý organizmus v malých množstvách nevy-
hnutné (Šráček et al., 2002). Za najnebezpečnejšie bežné anorganické kontaminanty
je možné jednoznačne považovat’ Hg, Cd a Pb, príp. CrVI a As. Z menej bežných je
potom jedným z najtoxickejších prvkov Pu, prípadne Be a Tl (Šráček et al., 2002).

Z hl’adiska vplyvu na chemické zloženie vody mikrokontaminanty (napr. Pb,
As a pod.), ktoré sa vo vodách nachádzajú v stopových množstvách, neovplyvňujú
hlavné hydrogeochemické parametre vody ako sú pH, Eh, koncentrácie hlavných ió-
nov a tým aj iónovú silu. Naopak makrokontaminanty ako sú napr. Cl−, SO2−

4 a Fe2+

vyskytujúce sa vo vodách vo vyšších koncentráciách (viac ako 1 g.l−1) a hlavné hyd-
rogeochemické parametre môžu ovplyvňovat’ chovanie mikrokontaminantov. Naprí-
klad prítomnost’ síranov ovplyvňuje chovanie Pb2+, pretože s ním vytvárajú rozpustné
komplexy, ovplyvňujú iónovú silu čo tiež ovplyvňuje iónovú silu a aktivitné koefi-
cienty všetkých foriem rozpustených látok. Vzájomnými reakciami medzi nimi môžu
vznikat’ za daných podmienok nerozpustné soli vo forme minerálov ako je napr. an-
glezit PbSO4. Naopak vplyv Pb2+ na správanie síranov je minimálny, pretože ich kon-
centrácia je obvykle omnoho nižšia ako koncentrácia síranového aniónu a ani tvorba
komplexných zlúčenín Pb2+ so síranmi a vyzrážanie anglezitu celkovú koncentráciu
síranov zásadnejšie neovplyvní.

5.1 Prehl’ad najvýznamnejších anorganických znečis-
t’ujúcich látok

Najvýznamnejšie zdroje vybraných anorganických znečist’ujúcich látok vo vo-
dách, ich zdroje a potenciálne zdravotné a iné vplyvy podl’a USGS (2020) uvádzame
nižšie:

Antimón
Zdroje: Prirodzené zvetrávanie hornín, priemyselná výroba, výluhy zo skládok ko-

munálneho odpadu a z výroby samozhasínacích prísad, keramiky, skla, batérií, pyro-
techniky a výbušnín.

Potenciálne zdravotné a iné vplyvy: Sb znižuje dĺžku života, vyvoláva zmeny hla-
diny glukózy a cholesterolu (pozorované pri laboratórnych pokusoch na zvieratách
vystavených zvýšeným hodnotám antimónu počas ich života).

Arzén
Zdroje: Prirodzené zvetrávanie hornín, priemyselná výroba, pesticídy, priemyselný

odpad, spracovanie rúd medi, olova a zinku.
Potenciálne zdravotné a iné vplyvy: As je potvrdený karcinogén, spôsobuje akútnu

a chronickú toxicitu, poškodenie obličiek a pečene, znižuje hladinu hemoglobínu v krvi
a je potvrdený karcinogén.

Bárium
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Zdroje: Obsahujú ho niektoré vápence a pieskovce.
Potenciálne zdravotné a iné vplyvy: Môže negatívne ovplyvňovat’ kardiologický,

gastrointerstinálny a neuromuskulárny systém a súvisí s hypertenziou a kardiotoxicitou
u zvierat.

Berýlium
Zdroje: Vyskytuje sa v pôdach , povrchových a podzemných vodách. Antropogén-

nym zdrojom je najmä elektrotechnický priemysel, výroba jadrovej energie, vesmírny
priemysel, banská činnost’, spracovatel’ské závody a pod.

Potenciálne zdravotné a iné vplyvy: Spôsobuje akútnu a chronickú toxicitu. Môže
spôsobovat’ poškodenia pl’úc a kostí. Identifikované ako potenciálny karcinogén.

Dusičnany a dusitany
Zdroje: Vyskytujú sa prirodzene v ložiskách minerálov, v pôde, morských a sladko-

vodných systémoch, v atmosfére a v biote. Stabilnejšie formy kombinovaného dusíka
sú prítomné v okysličených vodách. V najvyšších koncentráciách sa nachádza v po-
dzemných vodách extenzívne rozvinutých oblastí. Vstupujú do životného prostredia
prostredníctvom hnojív, z výkrmní a zo splaškových vôd. Významným zdrojom du-
sitanov vo vodách je používanie umelých hnojív, splaškové vody, l’udské a zvieracie
fekálie.

Potenciálne zdravotné a iné vplyvy: Toxicita je výsledkom prirodzenej redukcie du-
sičnanov v gastrointestinálnom trakte na dusitany. U kojencov spôsobuje blokovanie
väzby kyslíka na červené krvinky (tvorba methemoglobínu), čo spôsobuje methemog-
lobinémiu ("choroba modrých detí"). Dusitany tiež vytvárajú v žalúdku karcinogénne
nitrózoamíny vyvolávajúce rakovinu žalúdka.

Fluoridy
Zdroje: Vyskytujú sa vo vodách prirodzene, alebo sa umelo pridávajú do mestských

vodovodov. Sú široko využívané v priemysle, odkial’ d’alej vstupujú do životného pro-
stredia.

Potenciálne zdravotné a iné vplyvy: Znižujú tvorbu zubného kazu avšak zvýšené
obsahy môžu spôsobovat’ zafarbenie alebo poškodenie zubov. Pri vel’mi vysokých
koncentráciách spôsobuje degeneratívne poškodenia kostí (kalcifikáciu kostí a kĺbov).

Hliník
Zdroje: Ked’že je súčast’ou alumosilikátových horninotvorných minerálov, je jed-

ným z najčastejšie sa vyskytujúcim prvkom zemskej kôry. Ked’že však vytvára mimo-
riadne málo rozpustné minerály, vo významnejších koncentráciách sa nachádzajú iba
v kyslých banských vodách a vodách rašelinísk.

Potenciálne zdravotné a iné vplyvy: Po úprave vody dochádza k jeho precipitácii
spôsobujúcej zvýšenú turbiditu alebo zmenu zafarbenia vody.

Chloridy
Zdroje: Môžu byt’ asociované s prítomnost’ou vysokých obsahov sodíka v pitnej

vode. Prenikanie morskej (slanej) vody do rezervoárov sladkých vôd, rozpúšt’anie mi-
nerálov a výluhy z priemyselných a komunálnych odpadov.

Potenciálne zdravotné a iné vplyvy: Výrazne poškodzujú vodovodné inštalácie, ohrie-
vače vody, komunálne vodárenské zariadenia. Pri prekročení limitných koncentrácií
výrazne ovplyvňujú chut’ vody.

Chróm
Zdroje: Výtoky a výluhy zo starých banských diel, spal’ovanie fosílnych palív, emi-

sie z cementární, rozpúšt’anie minerálov a spal’ovanie odpadu. Antropogénnym zdro-
jom sú napr. emisie z pokovovania alebo úniky vôd z chladiacich veží, v ktorých sú
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využívané ako aditívum.
Potenciálne zdravotné a iné vplyvy: CrIII je nutričný esenciálny prvok. CrVI je vý-

razne toxickejší ako CrIII a spôsobuje poškodenie pečene a obličiek, vnútorné krváca-
nie, poškodenie dýchacích ciest a pri vysokých koncentráciách dermatitídu a vredy na
pokožke.

Kadmium
Zdroje: V nízkych koncentráciách je prítomné v horninách, uhlí a rope a dostáva sa

do vôd pri ich rozpúšt’aní kyslými vodami. Antropogénnym zdrojom je priemyselná
výroba, banská činnost’, pokovovanie, uvol’ňovanie z vodovodných potrubí, batérií,
farieb a pigmentov, stabilizátorov plastov a z výluhov zo skládok odpadov.

Potenciálne zdravotné a iné vplyvy: V organizme sa kumuluje v pečeni a oblič-
kách. V obličkách spôsobuje poškodenie obličkových tubulov, proteinúriu, hyperkalci-
úriu a nadmerné vyplavovanie kalcia z kostí, čo vedie k odvápneniu chrbtice a bolestivú
deštrukciu stavcov - tzv. choroba itai-itai, prvýkrát popísaná v Japonsku v ’50 rokoch
minulého storočia. Biochemicky nahrádza zinok v l’udskom organizme a spôsobuje
vysoký krvný tlak, a anémiu. Spôsobuje poškodenie tkaniva semenníkov a červených
krviniek. Je toxický pre vodnú biotu.

Kyanid
Zdroje: Používaný pri extrakcii zlata z rudného materiálu, galvanickom pokovova-

ní, spracovaní ocele, plastov, syntetických tkanín a pri výrobe umelých hnojív. Zdro-
jom je tiež nevhodné nakladanie s odpadom.

Potenciálne zdravotné a iné vplyvy: Pri expozícii dochádza k poškodeniu sleziny,
mozgu a pečene.

Mangán
Zdroje: Vyskytuje sa v rôznych horninách a sedimentoch. Mobilizuje sa sa za

redukčných podmienok. Zdrojom zvýšených obsahov vo vodách je banská činnost’
a priemyselné odpady.

Potenciálne zdravotné a iné vplyvy: Ovplyvňuje chut’ové a senzorické vlastnosti
vody, spôsobuje zafarbenie odevov a vodoinštalačných rozvodov. Je relatívne netoxic-
ký pre zvieratá, avšak pri zvýšených koncentráciách je toxický pre rastliny.

Med’
Zdroje: Oxidačné rozpúšt’anie minerálov s obsahom medi, banská činnost’, poko-

vovanie, priemyselné a komunálne odpady.
Potenciálne zdravotné a iné vplyvy: Spôsobuje žalúdočné a črevné t’ažkosti, po-

škodenia obličiek a pečene a pri vysokých dávkach anémiu. Spôsobuje zmenu chut’o-
vých vlastností vody, spôsobuje výrazné zafarbenie odevov a armatúr. Med’ je základ-
ný stopový stopový prvok, avšak toxický pre rastliny a riasy už pri mierne zvýšených
koncentráciách.

Nikel
Zdroje: Prítomný v mafických mineráloch bázických hornín, v sedimentárnych

horninách a pôdach vyvinutých na bázických horninách sedimentárnych, v podzemnej
a povrchovej vode. Antropogénnou činnost’ou do vôd vstupuje dôsledkom galvanizá-
cie, výrobou a používaním nehrdzavejúcej ocele a zliatin, dôsledkom banskej činnosti
a spracovania rúd. horninách a pôdach.

Potenciálne zdravotné a iné vplyvy: Spôsobuje poškodenie srdca a pečene labora-
tórnych zvierat, vystavených počas života zvýšeným dávkam niklu.

Olovo
Zdroje: Vstupuje do životného prostredia najmä z priemyselnej výroby, banskej
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činnosti, verejnej kanalizácie, spracovania a spal’ovania fosílnych palív a ako prísada
do vody. V minulosti bol prítomný ako metylolovo v aditívach v benzíne.

Potenciálne zdravotné a iné vplyvy: Ovplyvňuje chemizmus červených krviniek,
spomal’uje prirodzený fyziologických a psychických vývoj kojencov a malých detí.
Spôsobuje mierne poruchy pozornosti, sluchu a schopnosti učenia u detí. Môže spô-
sobovat’ mierne zvýšenie krvného tlaku u niektorých dospelých. Je pravdepodobný
karcinogén.

Ortut’
Zdroje: Vyskytuje sa vo forme anorganických solí a vo forme organických zlúče-

nín ortuti. Do životného prostredia vstupuje prostredníctvom priemyselných odpadov,
banskou činnost’ou, používaním pesticídov, elektrických zariadení, tavenia rúd a spa-
l’ovania fosílnych palív.

Potenciálne zdravotné a iné vplyvy: Ovplyvňuje chemické zloženie červených kr-
viniek, spomal’uje prirodzený fyziologických a psychických vývoj kojencov a malých
detí. Spôsobuje mierne poruchy pozornosti, sluchu a schopnosti učenia u detí. Môže
spôsobovat’ mierne zvýšenie krvného tlaku u niektorých dospelých. Je pravdepodobný
karcinogén.

Selén
Zdroje: Vstupuje do životného prostredia z prirodzených geologických zdrojov, zo

síry a uhlia.
Potenciálne zdravotné a iné vplyvy: Spôsobuje akútne a chronické toxické účinky

na zvieratách – meningitídu v prípade hovädzieho dobytku. Je nutrične dôležitým prv-
kov pri nízkych dávkach, avšak toxický pri vysokých dávkach.

Síranový anión
Zdroje: Zvýšené koncentrácie vo vodách môžu byt’ dôsledkom priesakov mor-

skej vody, rozpúšt’ania minerálov (sádrovec, oxidačné rozpúšt’anie sulfidov) a výluhov
z komunálneho a priemyselného odpadu.

Potenciálne zdravotné a iné vplyvy: Pri zvýšených koncentráciách dochádza k tvor-
be tvrdých šupinovitých zrazenín na bojleroch a výmenníkoch tepla, spôsobuje zmenu
chut’ových vlastností vôd a môže mat’ laxatívne účinky.

Sodík
Zdroje: Zvýšené koncentrácie vo vodách majú geogénny pôvod - z vylúhovania

povrchových a podzemných ložísk solí a pri rozpúšt’aní rôznych minerálov. Zdrojom
sodíka vo vodách sú tiež rozmrazovacie a pracie prostriedky.

Potenciálne zdravotné a iné vplyvy: Zvýšené koncentrácie sodíka vo vodách môžu
byt’ rizikovým zdravotným faktorom pre l’udí s nízko sodíkovou diétou.

Striebro
Zdroje: Vstupuje do životného prostredia prostredníctvom t’ažby a spracovania rúd,

zo spracovatel’ského priemyslu a úložísk odpadov. Je často využívané vo fotoaparátoch
a v elektrických a elektronických zariadeniach, mincovniach, pri galvanickom poko-
vovaní, výrobe zliatin a zváraní. Z dôvodu vysokej ekonomickej hodnoty striebra sa
pre minimalizáciu strát často používajú postupy znovu zhodnocovania.

Potenciálne zdravotné a iné vplyvy: Spôsobuje argýriu, modrošedé sfarbenie po-
kožky, sliznice, očí a orgánov l’udí a zvierat v prípade chronickej expozície.

Tálium
Zdroje: Vstupuje do životného prostredia vylúhovaním z pôdy. Je využívané v elek-

tronike, farmaceutickom priemysle, sklárňach a zlievarňach.
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Potenciálne zdravotné a iné vplyvy: V prípade vysokých dávok počas života po-
škodzuje obličky, pečeň, mozog a črevá pokusných zvierat v laboratóriách.

Zinok
Zdroje: Je prirodzene prítomný vo vode, predovšetkým v oblastiach s banskou čin-

nost’ou. Vstupuje do životného prostredia tiež výluhmi z priemyselného odpadu, gal-
vanického pokovovania, vodoinštalácií a je výrazne zastúpený v kaloch.

Potenciálne zdravotné a iné vplyvy: Pomáha pri hojení rán. S výnimkou vel’mi vy-
sokých dávok nemá škodlivé účinky na zdravie l’udí. Pri vysokých koncentráciách je
toxický pre rastliny. Spôsobuje nežiadúce zmeny chut’ových vlastností vôd.

Železo
Zdroje: Vyskytuje sa v rôznych horninách a sedimentoch a mobilizuje sa sa za

redukčných podmienok podobne ako mangán. Zdrojom zvýšených obsahov vo vodách
je banská činnost’ a priemyselné odpady a korózia kovov.

Potenciálne zdravotné a iné vplyvy: Mení chut’ a zafarbenie vody, spôsobuje zafar-
benie odevov a vodoinštalačných rozvodov.

Ukazovatele ako celková mineralizácia, resp. "rozpustené tuhé látky"sú sle-
dované vo vzorkách vody z hygienických a technologických dôvodov. Ich zvýšené
hodnoty indikuje prítomnost’ rôznych znečist’ujúcich látok a tiež môže spôsobovat’
rôzne problémy v technologických prevádzkach. V minulosti sa sledovala tiež tvrdost’
vody, v súčasnosti sa nahradzuje termodynamickými výpočtami indexu nasýtenia voči
karbonátovým minerálom.

5.2 Formy výskytu a správanie sa anorganických zne-
čist’ujúcich látok vo vodách

Učebnica je zameraná najmä na charakterizáciu geochemických procesov, ovplyv-
ňujúcich správanie sa znečist’ujúcich látok vo vodách, avšak vzhl’adom k tomu, že
geochemické a transportné procesy sú často spojité, pričom nie je možné určit’ pres-
nú hranicu medzi nimi, a za účelom lepšieho pochopenia správania sa anorganických
znečist’ujúcich látok vo vodách uvádzame v kapitole č. 2 bližšiu charakterizáciu tran-
sportných procesov.

Procesy, ktoré primárne ovplyvňujú osud a transport znečist’ujúcich látok
v podzemných vodách, sú nasledujúce (Freeze a Cherry, 1979; McCarty et al., 1981;
Mackay et al., 1986; Šráček et al., 2002):

• fyzikálne (advekcia, disperzia, difúzia, atd’.),

• chemické (precipitácia a rozpúšt’anie minerálov s obsahom kontaminantov, tvor-
ba komplexných zlúčenín, rozpad, atd’.),

• procesy na rozhraní (adsorpcia, a iné).

Hlavné procesy, ovplyvňujúce šírenie sa znečist’ujúcich látok v podzemnej vode
sú bližšie popísané v kapitole č. 2 tejto učebnice.

K rozlíšeniu medzi fyzikálnymi, resp. transportnými procesmi a geochemic-
kými procesmi sú používané konzervatívne stopovače, ako sú napr. chloridy, ktoré sa
neabsorbujú ani nevyzrážavajú, čiže ich koncentrácia je ovplyvnená iba fyzikálnymi
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procesmi, ako je disperzia. Koncentráciu skúmaného kontaminantu je možné norma-
lizovat’ vydelením koncentráciou chloridov. Pokial’ dochádza ku zníženiu tohto po-
meru v smere šírenia kontaminantu, je koncentrácia kontaminantu ovplyvnená nie len
fyzikálnymi, ale aj geochemickým procesmi. Pokial’ dôjde k zvýšeniu tohto pome-
ru, pravdepodobne došlo k d’alšiemu prínosu kontaminantu, ako napr. je rozpúšt’aním
z minerálov pevnej fázy kolektoru a podobne (Šráček et al., 2002).

Geochemickými procesmi, najvýznamnejšie ovplyvňujúcimi správanie sa zne-
čist’ujúcich (reaktívnych) látok vo vodách, sú:

• sorpčné procesy,

• chemické reakcie (rozpúšt’anie, zrážanie, oxidačno-redukčné procesy, tvorba kom-
plexných zlúčenín)

• biochemické transformácie,

• rádioaktívny rozpad.

Pri sorpčných procesoch dochádza k rozdel’ovaniu rozpustenej látky medzi
kvapalnú a pevnú fázu, čím dochádza k retardácii transportu rozpustených látok v pô-
de a vo zvodnenom prostredí (Bear, 1972; Rubin, 1983; Mackay et al., 1986). Medzi
sorpčné procesy patrí adsorpcia, kedy dochádza k naviazaniu na povrch pevných čas-
tíc, chemisorpcia, kedy dochádza k naviazaniu zlúčeniny na povrch pevných častíc
dôsledkom chemickej reakcie a absorpcia, kedy dochádza k väzbe zlúčenín v štruk-
túre pevných častíc (Goltz a Huang, 2017). Degradácia, či už podmienená chemic-
kými reakciami, mikrobiologickými interakciami alebo rádioaktívnym rozpadom, má
za následok zmenu celkového množstva chemickej látky (Mackay et al., 1986; Goltz
a Huang, 2017). Chemické procesy, ktoré najvýznamnejšie ovplyvňujú pohyb anor-
ganických znečist’ujúcich látok vo vodách sú adsorpcia, precipitácia, oxidácia alebo
redukcia (Cherry, 1983).

Toxické t’ažké kovy, prechodné kovy (napr. Zn, Cd, Hg), polokovy, rádi-
onuklidy a iné anorganické znečist’ujúce látky môžu byt’ v závislosti na hydrogeoche-
mických podmienkach ako pH, oxidačno-redukčné podmienky, iónová sila, zloženie
prítomných minerálov, vel’kost’ povrchu pevnej fázy a kapacita tvorby komlexov, v po-
dzemných vodách mobilné alebo imobilné.Geochemické procesy ovplyvňujúce sprá-
vanie sa anorganických znečist’ujúcich látok vo vodách sú v tejto učebnici bližšie po-
písane na príkladoch správania sa jednotlivých anorganických znečist’ujúcich látok.

5.2.1 Kovy a polokovy
Kovy a polokovy sú vo vodách prítomné v rozpustenej aj nerozpustenej forme.

V rozpustenej forme sú kovy a polokovy vo vodách prítomné nie ako jednodu-
ché ióny (s výnimkou alkalických kovov a kovov v málo mineralizovaných vodách
bez organického znečistenia), ale spravidla ako komplexné zlúčeniny s anorganickými
alebo organickými ligandmi. Ako anorganické ligandy často vystupujú anióny CO2−

3 ,
HCO−3 , SO2−

4 a PO3−
4 , v odpadových vodách z galvanizovní sa vyskytujú aj kyanokom-

plexy a aminokomplexy. Z organických komplexotvorných látok sa na tvorbe komple-
xov môžu podiel’at’ najmä humínové látky a aminokyseliny. Správanie sa kovov vo
vodách je tiež výrazne ovplyvňované adsorpciou na nerozpustné látky (suspendované
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alebo koloidné), pričom takto môže byt’ vo vodách viazaných až niekol’ko desiatok
percent z ich celkového obsahu.

Z analytického hl’adiska, ako aj z hl’adiska posudzovania správania sa kovov
vo vodách je preto vždy potrebné uvažovat’ s bilanciou celkovej koncentrácie kovov
(MT):

c(MT) = c(Mrozp)+ c(Mnerozp) = c(Mrozp)+ c(Mzraz)+ c(Mads)+ c(Mbiomas) (5.1)

kde:
Mrozp – rozpustená forma kovu
Mnerozp – nerozpustená forma kovu
Mzraz – kov prítomný v nerozpustenej forme ako málo rozpustná zlúčenina
Mads– kov adsorbovaný na tuhých fázach alebo inkorporovaný spoluzrážaním
Mbiomas - podiel kovov inkorporovaný do biomasy

Kovy v nerozpustnej forme ako málo rozpustná zlúčenina Mzraz sú vo vodách
prítomné v prípade vyšších pôvodných koncentrácií kovov vo vode. Ak je počiatočná
koncentrácia kovov vo vodách tak malá, že nie je prekročená hodnota súčinu rozpust-
nosti, je možné podiel Mzraz zanedbat’. S podielom kovov inkorporovaných do biomasy
Mbiomas je potrebné počítat’ v prípade, že voda obsahuje mimoriadne vel’ké množstvo
organizmov (napr. v eutrofizovaných vodách).

Ak je voda v styku so sedimentami (kde dochádza k významnej akumulácii
kovov), môžu tieto procesy (chemické zrážanie a rozpúšt’anie, adsorpcia a desorpcia)
do značnej miery ovplyvňovat’ aktuálnu koncentráciu kovov a tá môže značne kolí-
sat’ v závislosti od zmien niektorých chemických parametrov daného prostredia. Kon-
centrácia kovov vo vodách je teda ovplyvňovaná imobilizačnými a remobilizačnými
procesmi, ktorými sú kovy bud’ viazané do tuhých fáz (sedimentov), alebo sa z nich
naopak uvol’ňovat’ (Pitter, 2015).

Základné imobilizačné procesy sú:

• alkalizácia kovov a s tým spojené zrážanie kovov ako hydratovaných oxidov,
uhličitanov alebo sulfidov (fosforečnany kovov sa zrážajú skôr v slabo kyslom
prostredí),

• oxidácia – kovy vo vyšších oxidačných stupňoch sa l’ahšie hydrolyzujú a vyluču-
jú aj v slabo kyslom prostredí menej rozpustné zlúčeniny, ako napr. hydratovaný
oxid železnatý sa vylučuje až v alkalickom prostredí, na rozdiel od hydratované-
ho oxidu železitého,

• adsorpcia na tuhých fázach (nerozpustených látkach vo vodách a sedimentoch),

• inkorporácia do biomasy – spravidla dominuje absorpcia nad aktívnym transpor-
tom do bunky.

Základné remobilizačné procesy sú:

• rozpúšt’anie málo rozpustných zlúčenín kovov pri poklese hodnoty pH,
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• redukcia – málo rozpustné zlúčeniny kovov v redukovanej forme sú spravidla
rozpustnejšie ako obdobné zlúčeniny v oxidovanej forme. Ak však dôjde za ana-
eróbnych podmienok na rozhraní voda – sediment k redukcii síranov na sulfidy,
dochádza k tvorbe vel’mi málo rozpustných sulfidov kovov, ktoré naopak kovy
imobilizujú,

• tvorba komplexných zlúčenín – komplexotvorné látky prírodného alebo antro-
pogénneho pôvodu zabraňujú vylučovaniu málo rozpustných zlúčenín,

• desorpcia – kovy sa sorbujú skôr na málo rozpustných zlúčeninách kovov vo
vyššom oxidačnom stupni a preto sa po ich redukcii vo zvýšenej miere uplatňuje
desorpcia,

• uvol’ňovanie z odumretej biomasy.

Pri migrácii kovov zvodneným prostredím, na rozdiel od organických látok,
nedochádza k ich rozpadu a ich celkové množstvo zostáva rovnaké. Kovy môžu menit’
iba formu, ako napr. CrVI, ktorý môže byt’ redukovaný na CrIII a ten sa potom môže vy-
zrážat’ ako hydroxid chromitý Cr(OH)3. Celková hmotnost’ chrómu Crcelk v kolektore
sa však nezmení (v prípade že nie je chróm odčerpávaný z kolektoru). Vo forme hyd-
roxidu v pevnej fáze kolektoru je chróm neškodný, je však v kolektore stále prítomný
a môže byt’ neskôr mobilizovaný napr. pri znížení pH alebo pri zvýšení pH.

Je všeobecne známe, že mobilita a toxicita kovov je do značnej miery závislá
na konkrétnej chemickej forme kovov, od spôsobu väzby kovov (kovy precipitované s
primárnymi a sekundárnymi minerálmi, kovy vytvárajúce organické komplexy, atd’.),
resp. distribúcie kovov medzi jednotlivé frakcie.

Pre určenie distribúcie kovov medzi jednotlivé frakcie sú často aplikované
rôzne modifikované sekvenčné analýzy. Tieto metódy sú založené na účelnom pou-
žití skupiny viac, či menej selektívnych extrakčných činidiel, vhodne vybraných na
základe vysokej účinnosti rozpúšt’ania rôznych minerálnych frakcií, ktoré môžu byt’
zodpovedné za zadržiavanie vyšších podielov sledovaných kovov. Týmto spôsobom je
napr. možné odlíšit’ kovy viazané na ióno-výmenné centrá, hydratované oxidy, uhli-
čitany, humínové látky, kremičitany a na sulfidy. Rad rôznych extrakčných činidiel je
používaný za účelom simulácie rôznych prirodzených alebo antropogénnych zmien
vlastností prostredia. Sekvenčnými extrakčnými experimentmi je možné hodnotit’ na-
príklad geochemické rozdel’ovanie t’ažkých kovov medzi pevnú minerálnu fázu a or-
ganickú fázu (Gleyzes et al., 2002).

Sekvenčné extrakcie sú zostavené väčšinou z 3 – 8 extrakčných krokov, so
zvyšujúcou sa „silou“ extrakčných činidiel, ktorých úlohou je selektívne extrahovat’
alebo rozpúšt’at’ frakcie, ktorých odolnost’ voči extrakčným činidlám sa postupne zvy-
šuje. Extrakčné činidlá by mali byt’ použité sekvenčne, pričom prvé použité činidlá by
mali byt’ najmenej agresívne (deštruktívne) a najviac selektívne. Pri d’alších použitých
činidlách by sa mala deštruktívnost’ zvyšovat’ a selektivita činidiel znižovat’. Sekvenč-
né extrakčné experimenty sú najčastejšie zamerané na nasledujúce chemické frakcie:
výmenná frakcia (bioprístupná a mobilná frakcia) a stabilná, nemobilná frakcia (karbo-
nátová frakcia, organická frakcia a frakcia viazaná na oxidy) (Peijnenburg et al., 2007).
Chemické prvky môžu byt’ teda v horninovom prostredí mobilizované a zadržiavané
rôznymi procesmi, ako väzba na primárne a sekundárne minerály, tvorba stabilných
komplexov s organickými ligandami, ílmi a oxihydroxidmi kovov (Bourg, 1995).
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Mobilitu kovov je možné vzhl’adom k forme vystupovania kovov a ich väzbe
na rôzne zložky pôd a sedimentov hodnotit’ nasledujúcim spôsobom (Salomons, 1995):

Tabul’ka 5.1: Relatívna mobilita kovov v závislosti na ich asociácii a forme vysupova-
nia v horninovom prostredí (Salomons, 1995).

Forma vystupovania a asociá-
cia kovu Mobilita

Vymenitel’né katióny
Vysoká mobilita. Zmeny v zložení prevládajú-
cich katiónov môžu viest’ k uvol’ňovaniu kovov
z pevnej fázy, vplyvom iónovej výmeny.

Kovy viazané na hydroxidy že-
leza a mangánu

Stredná mobilita. Zmeny v oxidačno-
redukčných podmienkach (napr. redukčné
podmienky), môžu spôsobovat’ uvol’ňovanie
niektorých kovov z pevnej fázy a v prítomnosti
sulfidickej síry môže dochádzat’ k tvorbe
sulfidov kovov.

Kovy viazané na organické látky
Stredná mobilita. Uvol’ňovanie kovov z pevnej
fázy vyvolané rozkladom organickej hmoty.

Kovy viazané na sulfidické fázy

Mobilita výrazne závisí na podmienkach pro-
stredia. Napr. uvol’ňovanie kovov z pevnej fázy
vplyvom rozpúšt’ania sulfidov v silných oxidač-
ných podmienkach.

Kovy viazané v štruktúre mine-
rálov

Nízka mobilita. K uvol’ňovaniu prvkov z pev-
nej fázy dochádza pri zvetrávaní a/alebo rozpa-
de minerálov

5.3 Vplyv zmien fyzikálno-chemických vlastností pro-
stredia na mobilitu kovov

Zmeny v podmienkach prostredia, ako zmeny pH, resp. acidifikácia, zmeny oxidačno-
redukčných podmienok, zvýšenie koncentrácie organických ligandov, môžu viest’ k
mobilizácii prvkov z pevnej do kvapalnej fázy (Gleyzes et al., 2002).

Na základe zmien určitých vlastností prostredia je možné vyčlenit’ nasledu-
júce procesy, spôsobujúce mobilizáciu stopových prvkov (Bourg, 1995):

• Acidifikácia: zníženie hodnôt pH pôdneho roztoku spôsobuje mobilizáciu väčši-
ny prvkov, prostredníctvom katiónovej výmeny, hydrolýzy a rozpúšt’ania niekto-
rých hlavných minerálov (napr. karbonátov), alkalizácia môže viest’ k výmene
aniónov a uvol’ňovaniu polokovov. Dochádzat’ môže tiež k rozpúšt’aniu orga-
nickej hmoty.

• Zmeny oxidačno-redukčných podmienok: v silných oxidačných podmienkach
môže dochádzat’ k rozpúšt’aniu sulfidov kovov a k rozkladu organických látok,
v silných redukčných podmienkach dochádza k redukcii síranov, k precipitácii
sulfidov kovov, alebo k rozpúšt’aniu oxihydroxidov železa a mangánu, a tým k
uvol’ňovaniu prvkov, ktoré sú na ne viazané,
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• Zvýšenie koncentrácie rozpustených organických ligandov: mobilizácia prvkov
tvorbou komplexov a desorpciou,

• Zvýšenie koncentrácie anorganických solí: môže spôsobovat’ procesy ako ióno-
vá výmena, prítomné anorganické soli môžu konkurovat’ prvkom pri obsadzo-
vaní vol’ných sorpčných pozícií, či vytvárat’ rozpustné alebo nerozpustné kom-
plexy,

• Metylácia: anorganické deriváty prvkov, ako napr. As, Hg, Sn alebo Se, môžu
byt’ modifikované rôznymi mikroorganizmami na metylované formy, a byt’ tak
akumulované v organickej hmote alebo volatilizované do atmosféry.

Väčšina týchto procesov môže prebiehat’ súčasne alebo jednotlivo, a sú to
práve zmeny týchto podmienok, ktoré spôsobujú mobilizáciu a redistribúciu polutan-
tov, ktoré môžu ohrozovat’ životné prostredie. Preto je pre hodnotenie environmen-
tálneho rizika potrebné poznat’ nielen celkové koncentrácie znečist’ujúcich prvkov v
pôdach a sedimentoch, ale taktiež definovat’ a poznat’ vplyv rôznych vlastností pro-
stredia (pH, Eh, atd’.) na ich mobilitu.

5.3.1 Vplyv pH a oxidačno-redukčných podmienok
Hodnota pH prostredia určuje formu vystupovania kovov a taktiež náboj rôznych

zložiek prítomných v pôdach a sedimentoch. Povrchový náboj rôznych minerálov prí-
tomných v pôde je značne odlišný, pričom bod nulového náboja (hodnota pH pri ktorej
má náboj hodnotu rovnú nule - pHzpc) je nízky pre íly (2 – 5) a vyšší pre oxidy kovov
(5 – 9,1). Minerály majú pri pH hodnote nižšej ako pHzpc pozitívny povrchový náboj,
a pri pH hodnote vyššej ako pHzpc, majú negatívny povrchový náboj (Sparks, 2003).
Vo všeobecnosti so zvýšením hodnoty pH dochádza k zvýšeniu negatívneho náboja
jednotlivých foriem vystupovania prvkov, a taktiež k zvýšeniu negatívneho náboja na
zložkách pôd a sedimentov. Základné chemické vlastnosti jednotlivých chemických fo-
riem vystupovania prvkov určujú ich protonáciu a deprotonáciu pri zmenách pH pod-
mienok, čo ovplyvňuje ich náboj. Práve protonačné konštanty kovových špeciácií a
zložiek pôd a sedimentov určujú adsorpčné vlastnosti horninového prostredia (Sparks,
2003).

Uvol’ňovanie mnohých kovov z pevnej fázy je ovplyvňované hodnotou pH
prítomného roztoku. Znižovanie hodnoty pH roztokov väčšinou výrazne zvyšuje mobi-
litu a bioprístupnost’ prvkov a koncentráciu rozpustených látok v roztoku. Ióny kovov
sú väčšinou rozpustné v kyslých, oxidačných podmienkach, kedy väčšinou neprebie-
ha ich sorpcia na pevnú fázu (Berger et al., 2000). Správanie polokovov, napr. arzénu
sa výrazne odlišuje od správania t’ažkých kovov v sedimentoch. K mobilizácii t’až-
kých kovov dochádza najmä pri nízkych hodnotách pH a v oxidačných podmienkach,
zatial’ čo arzén je mobilný pri širokom rozhraní pH hodnôt (od extrémne kyslých po
alkalické) (Williams, 2001; Roddick-Lanzilotta et al., 2002).

Podobne ako pH vody, aj oxidačno-redukčné podmienky spôsobujú zme-
ny vo forme vystupovania kovov a polokovov, vplyvom zmien ich oxidačného sta-
vu. Oxidačno-redukčné podmienky v pôdach a sedimentoch ovplyvňujú mobilitu tých
kovov, ktoré môžu existovat’ vo viacerých oxidačných stavoch a taktiež určujú, či sa
daný kov bude v prostredí nachádzat’ v jeho oxidovanej alebo redukovanej forme. Pô-
dy a sedimenty sú väčšinou dobre prevzdušnené, a teda v oxidovanom stave, alebo
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môžu byt’ nasýtené vodou, kedy v pôdach a sedimentoch prevládajú redukčné pod-
mienky. V redukčných podmienkach môže dôjst’ k zmene elektrónového stavu kovov,
čo môže viest’ k zmene ich formy výskytu a tým taktiež k zmene ich mobility (Sparks,
2003). Eh-pH diagramy sú často používané pre znázorňovanie vplyvu zmien oxidačno-
redukčných podmienok a hodnôt pH na formy vystupovania kovov v roztoku. Tieto
diagramy znázorňujú taktiež stabilitu a nestabilitu minerálov pri určitých Eh-pH pod-
mienkach, ktoré tak môžu uvol’ňovat’ alebo adsorbovat’ kovy a tak vplývat’ na ich
mobilitu (Brookins, 1988).

5.3.2 Vplyv tvorby a rozpúšt’ania minerálov
Počas zvetrávania minerálov dochádza k uvol’ňovaniu vel’kého množstva ko-

vov, polokovov, síranov a iných prvkov do roztoku, pričom niektoré z týchto prvkov
zostávajú prítomné v roztoku v ich iónovej forme a určitá čast’ týchto prvkov je zno-
vu adsorbovaná. Čast’ prvkov prítomných v roztoku vzájomne interaguje, pričom do-
chádza k precipitácii sekundárnych minerálov. Tieto procesy často prebiehajú taktiež
v banských odpadoch (Lin, 1997). Sekundárne minerály sú definované ako minerály
vznikajúce počas zvetrávacích procesov (Nordstrom a Alpers, 1999).

Mobilita niektorých kovov vo vodách a ich prestup zvodneným prostredím sú
limitované vyzrážaním ich minerálov ako sú karbonáty (napr. cerussit – PbCO3, smith-
sonit – ZnCO3 a rodochrozit – MnCO3, sírany (melanterit – FeSO4.7H2O, chalkantit –
CuSO4.5H2O a anglezit – PbSO4 PbSO4). Pevnými fázami, ktoré pravdepodobne naj-
významnejším spôsobom ovplyvňujú koncentráciu kovov v podzemnej vode sú však
rôzne formy hydroxidu železitého –Fe(OH)3a hydroxidov mangánu – MnOOH, ku
ktorým sa kovy vyznačujú výraznou sorpčnou afinitou (Šráček et al., 2002).

5.3.3 Vplyv adsorpcie a desorpcie
Dôležitým faktorom vplývajúcim na mobilitu prvkov v horninovom prostredí je

adsorpcia prvkov na rôzne prítomné anorganické a organické zložky, pričom t’ažké
kovy a polokovy sú najčastejšie sorbované na íly, oxidy a hydroxidy kovov, kovové
karbonáty, fosfáty, organické koloidy a živé organizmy (Sullivan a Aller, 1996; Hanes,
1999; Fritzsche et al., 2006; Krysiak a Karczewska, 2007). Adsorpciu je možné defino-
vat’ ako selektívny odber alebo hromadenie iónov určitého prvku (sorbátu), pôvodne
prítomných v roztoku, na povrchu pevnej fázy (sorbenta) (Langmuir, 1997).

Vo všeobecnosti prebieha adsorpcia sledovaných prvkov na povrchoch pev-
ných fáz prostredníctvom dvoch mechanizmov, nešpecifickej a špecifickej adsorpcie.
Princíp adsorpcie je v nasledujúcej časti popísaný na príklade sorpcie arzénu na povr-
choch pevných fáz. Nešpecifická adsorpcia, známa aj ako tvorba komplexov vonkaj-
ších sfér, prebieha na základe elektrostatickej prít’ažlivosti medzi povrchom sorbenta s
určitým nábojom a opačne nabitým iónom, prítomným v roztoku (obr. 5.1 a). Špecific-
ká ad sorpcia arzénu, alebo tvorba komplexov vnútorných sfér, je založená na tvorbe
koordinačného komplexu s povrchom sorbenta (obr. 5.1 b-d). Ióny arzénu viazané vnú-
tornými komplexami sú pevnejšie adsorbované ako ióny arzénu viazané vonkajšími
komplexami ((Stollenwerk, 2003).

Na rôznych tuhých fázach (íloch, sedimentoch) sa môžu adsorbovat’ ako roz-
pustené formy kovov, tak aj koloidné disperzie vyzrážaných hydroxidov, uhličitanov
a fosforečnanov kovov. Nakol’ko obsahy kovov sú v prírodných vodách ovplyvňované
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Obr. 5.1: Schematické znázornenie konfigurácie molekúl AsV adsorbovaných na po-
vrchoch oxihydroxidov kovov (Me): a.) tvorba komplexov vonkajšej sféry, b.) tvorba
mononukleárnych monodentátových komplexov vnútornej sféry, c.) tvorba mononuk-
leárnych bidentátových komplexov vnútornej sféry, d.) tvorba binukleárnych bidentá-
tových komplexov vnútornej sféry. Pozn.: Adsorpcia molekúl AsIII prebieha podobne
(Cornell a Schwertmann, 2003)

.

fyzikálno-chemickými procesmi ako adsorpcia, ich koncentrácia vo vodách závisí nie
len na chemickej rovnováhe, ale aj na adsorpčnej rovnováhe, pričom v prípade kovov
v stopových koncentráciách má adsorpčná rovnováha najvýznamnejší vplyv.

Ióny rôznych prvkov sa vyznačujú rôznymi adsorpčnými charakteristikami.
Druh kovu, ktorý je sorbovaný a miera adsorpcie je hlavne funkciou (Plumlee et al.,
1999):

• hodnoty pH roztoku,

• prítomnosti komplexotvorných ligandov,

• koncentrácie kovu v roztoku.

Zatial’ čo pri vyšších hodnotách pH dochádza k adsorpcii väčšiny prvkov zo
skupiny t’ažkých kovov z roztoku na zložky prítomné v horninovom prostredí, pri zní-
žení hodnoty pH môže dôjst’ k uvol’neniu (desorpcii) sorbovaných prvkov z pevnej
fázy. Na rozdiel od toho, k desorpcii niektorých prvkov, ako arzén alebo molybdén,
dochádza pri neutrálnych až alkalických podmienkach (Jönsson a Lövgren, 2000).

78



Väčšinou pri nízkych hodnotách pH dochádza vo väčšej miere k sorpcii aniónov na
pevné zložky, a pri približne neutrálnych podmienkach dochádza k adsorpcii katiónov
(Plumlee et al., 1999).

Na priebeh adsorpcie do vel’kej miery vplýva taktiež povrchový náboj pev-
ných fáz, na ktoré sú prvky z roztoku adsorbované. Povrchový náboj zložiek hornino-
vého prostredia je závislý najmä na Eh-pH podmienkach prostredia. Tvorbu povrcho-
vého náboja na mineráloch je možné pripísat’ dvom procesom. Prvým je permanentný
náboj vznikajúci izomorfnou substitúciou katiónov s nižším nábojom a prítomnost’ou
vol’ných miest v štruktúrach minerálov. Tento náboj nie je závislý na pH podmien-
kach. Druhým je povrchový náboj vznikajúci protonáciou a deprotonáciou povrcho-
vých funkčných skupín minerálov. Tento náboj je závislý na pH podmienkach a na po-
čte a type funkčných skupín prítomných na povrchu minerálov. Druh a miera sorpcie
jednotlivých prvkov je preto závislá na povrchovom náboji vznikajúcom na povrchu
pevnej fázy a na náboji iónov prvkov prítomných v roztoku (Sposito, 2008).

5.3.4 Vplyv organickej hmoty
Výrazná čast’ rozpustených kovov je schopná tvorby chelátov s prítomnými or-

ganickými látkami humínového charakteru. V povrchových vodách s nízkou minera-
lizáciou a koncentráciou organického uhlíka 7 mg.l−1 bolo viac ako 70 % Al, Pb, Cr
a Fe a asi 50 % Zn, Cd, Ni, Cu a Mn prítomných vo forme organických komplexov.
Rovnako čast’ Mg a Ca bola viazaná vo forme organických komplexov (Steinberg,
1980). Bolo preukázané (Stiff, 1971; Gardiner, 1976), že v niektorých prípadoch 25 až
73 % medi môže byt’ v prírodných vodách viazaných v organických komplexoch napr.
s humínovými látkami alebo aminokyselinami. Prípadne tiež 10 až 24 % kadmia môže
byt’ v prírodných vodách viazaných v organických komplexoch.

Organická hmota horninového prostredia, resp. pôd a sedimentov sa skla-
dá z organických zvyškov, pôdnej biomasy, humusu, humínových kyselín a humínov
(Sparks, 2003), ktoré sa vyznačujú významnou afinitou ku kovom a polokovom a mô-
žu tak ovplyvňovat’ ich mobilitu vo zvodnenom prostredí. Azda najdôležitejšími zo
spomenutých zložiek z pohl’adu ich interakcie s kovmi sú humínové látky (humíno-
vé kyseliny a fulvo kyseliny, humíny), a to kvôli ich stabilite a ich relatívne vel’kému
zastúpeniu v pôdach a sedimentoch (tvoria viac ako 80 % pôdnej organickej hmoty)
(Sposito, 2008).

Povrchový náboj pôdnej organickej hmoty je závislý na hodnote pH, ktorá
ovplyvňuje rôzne funkčné skupiny organickej hmoty. Pri hodnote pH prostredia vyššej
ako 3, má pôdna organická hmota väčšinou záporný náboj a pri zvyšovaní hodnoty
pH, dochádza k deprotonácii funkčných skupín a tým k zvyšovaniu negatívneho ná-
boja. Prevládajúcimi povrchovými funkčnými skupinami pôdnej organickej hmoty sú
najčastejšie karboxylové a fenolové OH skupiny. Rovnako ako minerály, aj humíno-
vé látky môžu viazat’ ióny kovov prostredníctvom adsorpčných komplexov vnútornej
a vonkajšej sféry a tým ovplyvňovat’ ich mobilitu v pôdach a sedimentoch (Sparks,
2003).

5.3.5 Vplyv biologickej činnosti
Organizmy vplývajú na mobilitu kovov vo zvodnenom prostredí tým, že premie-

ňajú ich bezprostredné okolie. Biologickou činnost’ou dochádza k zmenám v hodno-
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tách pH prostredia, k zmenám v zložení pôdnych roztokov, k uvol’ňovaniu molekúl
chelátov, či k utilizácii kovov, ako nutrientov, terminálnych elektrónových akceptorov
alebo zdrojov energie. Zmena hodnoty pH a zmena vlastností vodnej zložky hornino-
vého prostredia môže vyvolat’ zmenu náboja kovov, minerálov, či organických látok,
prítomných v horninovom prostredí. Taktiež prítomnost’ molekúl chelátov môže viest’
k rozpúšt’aniu kovov a k ich následnej mobilizácii (Sparks, 2003).

V istých podmienkach môžu byt’ kovy inkorporované aj do biomasy orga-
nizmov. Na nerozpustené látky môže byt’ v prírodných vodách takýmto spôsobom via-
zaných napr. aj niekol’ko desiatok % podielu Cu, Ni, Cd, či Pb. Pre poznanie celkovej
koncentrácie najmä kovov vo vodách je teda potrebná nie len analýza kvapalnej fázy,
ale aj stanovenie koncentrácie kovov v sedimentoch a organizmoch.

Z nekovov, ale aj vo všeobecnosti zo všetkých anorganických znečist’ujúcich
látok, dosahujú vo vodách najvyššie koncentrácie (stovky až tisíce mg/l) najmä zlúče-
niny síry (najmä sírany) a chlóru (chloridy). Nižšie koncentrácie dosahujú znečist’ujú-
ce látky na báze dusíka a fosforu. Vzhl’adom k rozsahu problematiky sa v d’alšej časti
budeme stručne venovat’ iba výskytu a spôsobu šírenia týchto nekovov vo vodách.

5.4 Zlúčeniny síry
Síra sa vo vodách vyskytuje ako anorganicky a organicky viazaná. Anorganic-

ké zlúčeniny síry sa môžu vo vodách vyskytovat’ v oxidačnom stupni -II, 0, II, IV
a VI. Konkrétne ako sulfán, resp. sírovodík (H2S) a jeho iónové formy (HS−, S2− ),
tiokyanatany (SCN−), elementárna síra (S0), tiosírany (S2O2−

3 ), síričitany (SO2−
3 ) a sí-

rany (SO2−
4 ). Z organických zlúčenín síry prichádzajú do úvahy niektoré bielkoviny,

aminokyseliny, tioly a sulfozlúčeniny.
Vo vodách s určitou hodnotou pH a oxidačno-redukčného potenciálu je ter-

modynamicky stabilný sulfán a jeho iónové formy, elementárna síra a sírany. Naopak
termodynamicky nestabilné sú vo vodách tiokyanatany, tiosírany a síričitany.

Redukcia síranov vo vodách je prevažne biochemický proces. Naopak oxi-
dácia sulfidickej síry môže byt’ ako biochemická, tak aj chemická. K biochemickej
redukcii síranov sú v neutrálnom a alkalickom prostredí potrebné výrazne záporné
hodnoty oxidačno-redukčného potenciálu (anaeróbnych podmienok, iba anoxické pod-
mienky nestačia). Konečným produktom oxidácie zlúčenín síry vo vodách sú sírany
a konečným produktom redukcie sulfán a jeho iónové formy. Sulfán a jeho iónové for-
my podliehajú za prítomnosti kyslíku v prírodných a odpadových vodách biochemickej
a chemickej oxidácii až na sírany.

Sírany sú v oxických aj anoxických podmienkach vo vode stabilné. Na sul-
fidy sa biochemicky redukujú až v anaeróbnom prostredí pri značne záporných hod-
notách oxidačno-redukčného potenciálu. Aj ked’ je táto redukcia z termodynamického
hl’adiska možná, prebieha až pri vyšších teplotách (250 °C a vyšších). Preto je redukcia
síranov vo vodách predovšetkým biochemický proces, spôsobený sulfát redukujúcimi
baktériami. Najbežnejšou z rozpustených foriem síranov vo vodách je najmä jednodu-
chý síranový anión SO2−

4 . Vo vodách s vysokou koncentráciou síranov (síranové vody)
môžu byt’ prítomné aj iónové asociáty, sulfatokomplexy [CaSO4(aq)]0, [MgSO4(aq)]0,
[MnSO4(aq)]0, [UO2(SO4)2]

2− a iné. V banských vodách v okolí t’ažby pyritu sa mô-
žu vytvárat’ iónové asociáty [FeSO4(aq)]+, [Fe(SO4)2]

−, [Fe(SO4)3]
3−, a [FeHSO4]

2+

a v redukčnom prostredí tiež [FeSO4]
0 (Majzlan a Myneni, 2005). Tvorba týchto ióno-
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vých asociátov môže významne ovplyvnit’ rozpustnost’ síranu vápenatého, vápenato-
uhličitanovú rovnováhu, a tým stabilitu a agresivitu vody, rýchlost’ oxidácie železa
a mangánu kyslíkom rozpusteným vo vode a iné. Málo rozpustnými síranmi sú napr.
BaSO4, SrSO4 a CaSO4 (Pitter, 2015).

Koncentrácia síranov vo vodách sa najčastejšie vyjadruje v mg SO2−
4 v 1

litri vody, prípadne v mmol.l−1. Spolu s hydrogénuhličitanmi a chloridmi, prípadne
dusičnanmi patria sírany medzi hlavné anióny prírodných vôd. Vo vodách banských
oblastí v okolí nálezísk sulfidických rúd sú sírany dominujúcim aniónom (Pitter, 2015).

Ďalšou významnejšou formou výskytu síry vo vodách je sulfán a jeho iónové
formy, ktoré vznikajú najmä biologickou redukciou síranov alebo sa tvoria pri anae-
róbnom biologickom rozklade organických sírnych látok obsahujúcich skupiny SH a
-S-S-. Vo vodách sa môžu zlúčeniny síry v oxidačnom stupni -II vyskytovat’ ako jed-
noduché ióny HS− a S2−, ako nedisociovaný sulfán H2S a výnimočne v komplexnej
forme ako napr. [HgHS]+ a [HgS2]

2−. Okrem týchto prichádzajú do úvahy tiež poly-
sulfidy S2−

X (X = 2 až 6), z ktorých najstabilnejšími sú pravdepodobne tetrasulfidy S2−
4 .

Tieto vznikajú ako medziprodukty oxidácie sulfidickej síry, kedy vznikajúca elemen-
tárna síra (ako medziprodukt oxidácie) reaguje so zvyšnými sulfidmi. Polysulfidy sa
v kyslom prostredí rozkladajú na sulfán a elementárnu síru:

Na2 SX +2HCl−−⇀↽−− 2NaCl+H2 S+(X−1)S (5.2)

Sulfán vo vodnom roztoku disociuje na HS− a nakoniec na S2− podl’a rovníc:

H2 S(Aq)−−⇀↽−− H++HS− logK1 =−7 (5.3)

HS− −−⇀↽−− H++S2− logK2 =−13 (5.4)

Z distribučného diagramu protolytických rovnováh zostrojeného pre teploty
5 až 15 °C vyplýva, že v neutrálnej a slabo kyslej oblasti prírodných vôd prevažuje
nedisociovaný sulfan. Anión HS− prevažuje vo vode až v slabo alkalickom prostredí.
Anión S2− prichádza vo vyšších koncentráciách do úvahy iba v mimoriadne zásaditom
prostredí, ktoré sa v prírodných a odpadových vodách väčšinou nevyskytuje. Z neroz-
pustných foriem výskytu sulfidickej síry prichádzajú vo vodách do úvahy málo roz-
pustné sulfidy kovov, a to najmä kovov v oxidačnom stupni II. Najmenej rozpustnými
sú HgS, nasledujú Ag2S, CuS, CdS a PbS. Naopak sulfidy Cu a Mg sú nestále a ich
vyzrážanie z vody je nereálne. To sa týka aj niektorých sulfidov kovov v oxidačnom
stupni III (Fe, Al, Cr), ktoré sú rovnako nestále.

V povrchových vodách sa sulfan a jeho iónové formy vyskytujú iba zriedka,
a to iba v nízkych koncentráciách. Sulfan a jeho iónové formy sú za oxických podmie-
nok vo vodách nestabilné, pretože sa môžu biochemicky alebo aj chemicky oxidovat’
až na sírany. Vo vodách sa môžu trvalo vyskytovat’ iba v anaeróbnom prostredí a sú
preto dôsledkom redukčných pochodov, ktoré bud’ prebiehali alebo ešte vo vodách
prebiehajú. Ich prítomnost’ je indikátorom toho, že voda bola aspoň po určitú dobu
a anaeróbnych podmienkach. Na dne hlbokých nádrží, kde sú anaeróbne podmienky
a zahnívajúce sedimenty, je možné vo vode stanovit’ koncentrácie sulfidickej síry v de-
siatkach mg.l−1. Sulfidy sú však za týchto podmienok odstraňované zrážaním ako FeS
(Pitter, 2015).
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5.5 Zlúčeniny chlóru
Vo vodách sa chlór vyskytuje najmä vo forme chloridov, chlórnanov, kyseliny

chlórnej, molekulárneho chlóru, chlóramínov, chloristanov, chlorečnanov, oxidu chlo-
ričitého a organických chlórderivátov.

Najrozšírenejšou formou výskytu chlóru vo vodách sú chloridy. Sú prítomné
prevažne ako jednoduchý Cl− ión, nakol’ko majú iba slabé komplexačné schopnosti.
Až pri vyšších koncentráciách chloridov vytvárajú s niektorými kovmi chlórokomple-
xy, ktoré tak potláčajú prítomnost’ vol’ných iónov Cl−. Pri chlorácii vody sa za prítom-
nosti amonikálneho dusíku tvoria oxidáciou chlóramíny (monochlóramín, dichlóramín
a trichlóramín). Ďalšou formou výskytu chlóru je tiež oxid chlóričitý (ClO2), ktorý je
silným oxidačným činidlom v kyslom aj zásaditom prostredí, pričom sa cez chloritany
redukuje až na chloridy.

Z hl’adiska kvantitatívneho zastúpenia aniónov sa v prírodných vodách chlo-
ridy vyskytujú na tret’om až štvrtom mieste, za hydrogénuhličitanmi, síranmi a dusič-
nanmi. Vzhl’adom k vel’mi dobrej rozpustnosti chloridov ich koncentrácia vo vodách
s narastajúcou celkovou mineralizáciou obvykle narastá na úkor síranov a uhličitanov
a chloridy sa môžu stat’ dominantným aniónom (tzv. chloridové vody). V neznečis-
tených vodách sa chloridy nachádzajú v koncentráciách aj pod 1 mg.l−1. V jednodu-
chých podzemných a povrchových vodách dosahuje koncentrácia chloridov obvykle
jednotky až desiatky mg.l−1. V mestských odpadových vodách sa bežne nachádzajú
chloridy v desiatkach mg.l−1, avšak v zimnom období môže byt’ ich koncentrácia aj
vyššia ako 100 mg.l−1.

Vo vodách sú chloridy chemicky a biochemicky stabilné. Oxidujú sa až pri
vysokých hodnotách oxidačno-redukčného potenciálu. Chloridy nevytvárajú málo roz-
pustné zlúčeniny ani minerály (vel’mi málo rozpustené sú iba AgCl a Hg2Cl2. Na tu-
hých fázach sa chloridy adsorbujú iba vel’mi málo, čiže pri infiltrácii vody sa v pôdach
zadržujú iba nepatrne. Vd’aka ich chemickej a biochemickej stabilite sa chlorid sodný
niekedy využíva aj ako stopovač pri prieskume šírenia podzemných vôd.

Chloridy patria medzi vel’mi agresívne zlúčeniny, ktoré môžu byt’ príčinou
plošnej ale i lokálnej korózie kovov. Molekulový chlór má vo vode chloračné účin-
ky, zatial’ čo kyselina chlórna a chlornany, ktoré prevažujú v alkalickom prostredím
majú najmä oxidačné účinky. Pri chlorácii vznikajúce ióny vodíka reagujú s hydrogé-
nuhličitanmi za vzniku vol’ného CO2. Znižuje sa tak tlmivá kapacita vôd a súčasne sa
porušuje aj vápenato-uhličitanová rovnováha.

Chlór reaguje vo vode s radom organických látok. Chlór má vo vodách sub-
stitučné (chloračné) a oxidačné účinky a v závislosti na koncentrácii chlóru, hodnote
pH a reakčnej dobe vzniká obvykle zmes zlúčenín. Chloráciou organických látok vzni-
kajú obvykle toxickejšie, biologicky stabilnejšie a organolepticky závadnejšie zlúčeni-
ny. Napríklad pri reakcii chlóru s fenolmi vznikajú pachovo závadné chlórfenoly. Na
rozdiel od chlóru má oxid chlóričitý iba oxidačné účinky.

V hydrogeochémii a technológii vody sa pod pojmom celkový aktívny chlór
rozumejú všetky formy chlóru, ktoré v kyslom prostredí oxidujú jodidy na jód (mo-
lekulový chlór, chlórnany, chlóramíny a oxid chloričitý – stanovenie jódometricky).
Niekedy sa tiež rozlišuje vol’ný aktívny chlór (molekulový chlór, chlórnany, ClO2 ) a
viazaný aktívny chlór (chlóramíny a organicky viazaný chlór). Chlór v odtokoch z čis-
tiarní odpadových vôd a v odtokoch z úpravní vôd sa nazýva zbytkový aktívny chlór.
Rozlišovanie jednotlivých foriem chlóru je pomerne zložité, pretože závisí na analy-
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tickej metóde a pracovnom postupe (Pitter, 2015).

5.6 Zlúčeniny fosforu
Fosfor a jeho zlúčeniny sú spoločne s arzénom v súčasnosti považované za celo-

svetovo najzávažnejšie anorganické znečist’ujúce látky pitných vôd.
Celkový fosfor vo vodách sa delí na rozpustený fosfor (Prozp) a nerozpustený

fosfor (Pnerozp). Rozpustený a nerozpustený fosfor sa d’alej delí na anorganicky viazaný
(Panorg) a organicky viazaný fosfor (Porg).

Rozpustený anorganicky viazaný fosfor sa d’alej delí na orthofosforečnano-
vý (Porto) a polyfosforečnanový fosfor (Ppoly). Bežne sa analyticky odlišuje celkový
fosfor, ortofosforečnanový fosfor a fosfor viazaný v hydrolyzovatel’ných fosforečna-
noch (polyfosforečnanoch a niektorých organofosforečnanových zlúčninách). Nakol’-
ko fytoplanktón je schopný využívat’ nie len rozpustený ortofosforečnanový fosfor, ale
tiež ortofosforečnany adsorbované na povrchu nerozpustených látok, bol zavedený ešte
d’alší termín – biologicky dostupný (využitel’ný) fosfor, ktorý zahŕňa ako rozpustené
ortofosforečnany, tak aj ortofosforečnany vol’ne viazané na nerozpustených látkach
(Wiechers et al., 1975).

Nerozpustený anorganicky viazaný fosfor je tvorený rôznymi fosforečnan-
mi Ca, Mg, Fe, Al, a inými, bud’ vol’ne dispergovanými, alebo chemicky či sorpčne
viazanými na iných anorganických alebo organických nerozpustených látkach a se-
dimentoch. Do úvahy prichádza tiež koprecipitácia fosforu napr. s kalcitom (CaCO3)
(Pitter, 2015).

Nerozpustený organicky viazaný fosfor sa môže vo vodách vyskytovat’ vo
forme jednoduchých alebo komplexných ortofosforečnanov alebo polyfosforečnanov
v iónovej alebo v neiónovej forme. Z ortofosforečnanov sa vyskytujú napr. tieto jed-
noduché alebo komplexné formy: PO3−

4 , HPO2−
4 , H2PO−4 , [CaHPO4]

0, [MgHPO4]
0,

[FeHPO4]
+, [CaPO4]

−a iné. H3PO4 je stredne silná kyselina. Pri hodnotách pH prí-
rodných vôd v okolí neutrálneho pH prevládajú z ortofosforečnanov ióny H2PO−4 , a
HPO2−

4 . Ióny PO3−
4 sa začínajú významnejšie vyskytovat’ až pri hodnotách pH vyš-

ších ako 12. Vo všeobecnosti je stabilita fosfátokomplexov Fe a Al značne väčšia ako
stabilita [CaHPO4]

0 a [MgHPO4]
0.

Z polyfosforečnanov sa vo vodách vyskytujú najmä difosforečnany a trifos-
forečnany v jednoduchých alebo komplexných formách ako napr. H2P2O2−

7 , HP2O3−
7 ,

[CaP2O7]
2−, [CaH2P2O7]

−, [CaP3O10]3−, [FeP2O7]
3− a d’alšie. Polyfosforečnany mô-

žu mat’ bud’ štruktúru ret’azovú (katena-polyfosforečnany) alebo cyklickú (cyklo-polyfosforečnany).
Katena-polyfosforečnany vyskytujúce sa vo vodách sú odvodené od predovšetkým od
kyseliny difosforečnej H4P2O4 a trifosforečnej H5P3O10. Cyklo-polyfosforečnany ma-
jú vzorec (HPO3)n. Ich význam v hydrogeochémii a technológii vody je však pomer-
ne malý. Fosforečnany tvoria málo rozpustné zlúčeniny s väčšinou kovov vo vodách,
výnimkou sú alkalické kovy. Niektoré majú mimoriadny význam v hydrogeochémii
a technológii vody, napr. Mg3(PO4)2, FePO4, AlPO4 , MgNH4PO4 a d’alšie (Pitter,
2015).

Prírodným zdrojom fosforu je rozpúšt’anie a vylúhovanie niektorých pôd,
minerálov a zvetralých hornín. Antropogénnym zdrojom fosforu sú niektoré pracie,
čistiace, odmast’ovacie a umývacie prostriedky. protikorózne a protiinkrustačné príp-
ravky a významným zdrojom anorganického a organického fosforu je fosfor obsiahnu-
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tý v živočíšnych odpadoch a fosforečné hnojivá.
Vzhl’adom k tvorbe málo rozpustných fosforečnanov s Ca, Mg, Fe, Al a pod.

a vzhl’adom k ich významnej chemisorpcii na tuhých fázach (hlinitokremičitanoch,
hydratovaných oxidoch kovov, sedimentoch) sa fosforečnany vyskytujú v prírodných
a úžitkových vodách iba vo vel’mi nízkych koncentráciách, iba výnimočne prevyšujú-
cich 1 mg.l−1 (Pitter, 2015).

5.7 Zlúčeniny fluóru
Koncentrácia fluoridových iónov v podzemných vodách je kontrolovaná prítom-

nost’ou vápnika a produktmi rozpúšt’ania fluoritu (CaF2). V rovnovážnom stave sa pri
koncentrácii vápnika 40 mg.l−1 rovná koncentrácii fluoridu 3,2 mg.l−1. V podzemných
vodách s vysokými koncentráciami iónov vápnika je koncentrácia fluoridu zriedka vyš-
šia ako 1 mg.l−1. Zvýšené koncentrácie fluoridu v podzemných vodách sú zvyčajne
spôsobené nedostatkom vápnika. Počas zvýšenej perkolácie boli vo výluhoch z pôd
obohatených o fluorid pozorované zvýšené koncentrácie fluoridov, v dôsledku obme-
dzeného prídavku vápnika (Flühler et al., 1985). V podzemných vodách s vysokým
pH (pH > 8) a dominantným obsahom sodíkových iónov a uhličitanov sú koncentrácie
fluoridov zvyčajne vyššie ako 1 mg.l−1. Napr. v južnej Afrike a v Arizone boli zazna-
menané koncentrácie fluoridov vyššie ako 50 mg.l−1 (Hem, 1989). Fluoridový ión (F-)
môže naviac interagovat’ s povrchmi minerálov, avšak pri vysokých hodnotách pH je
nahrádzaný hydroxylovými iónmi. Hem (1989) pozoroval zvýšenú koncentráciu flu-
oridov (22 mg.l−1) v kaustickej termálnej podzemnej vode (pH 9,2, 50°C) v Owyhee
County, Idaho. Fluoridové ióny vytvárajú silné komplexy špeciálne s Al, Be a FeIII.

5.8 Zlúčeniny dusíka
Dusík spoločne s fosforom patrí medzi najdôležitejšie makrobiogénne prvky.

Patrí do skupiny nutrientov a uplatňuje sa pri všetkých biologických procesoch prebie-
hajúcich v povrchových, podzemných a odpadových vodách a pri biologických proce-
soch čistenia a úpravy vôd.

Dusík sa vo vodách vyskytuje v rôznych oxidačných stupňoch, v iónovej aj
neiónovej forme. Vo vodách sa môžu vyskytovat’ nasledujúce oxidačné stupne dusíka
(Pitter, 2015):

• -III amoniakálny dusík (NH+
4 , NH3), kyanatany (OCN−), kyanidy (CN−),

• -I hydroxylamín (NH2OH),

• 0 elementárny dusík (N2),

• +I azoxid (azooxid, N2O), nesprávne oxid dusný,

• +III dusitanový dusík (N−NO−2 ),

• +V dusičnanový dusík (N−NO−3 ).

Vo vodách sa zvyčajne stanovuje celkový dusík (TN – total nitrogen, NT,
Ncelk, NC), ktorý sa d’alej delí na anorganicky viazaný a organicky viazaný dusík
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(Nanorg, resp. Norg). Medzi hlavné formy anorganického dusíka patrí amoniakálny, du-
sitanový a dusičnanový dusík:

Nanorg = Namon +NNO2 +NNO3 (5.5)

Anorganicky viazaný dusík patrí medzi významné sumárne ukazovatele zne-
čistenia odpadových a povrchových vôd. Dusitany a dusičnany sa označujú ako oxido-
vané formy dusíka a ich suma ako celkový oxidovaný dusík.

Organicky viazaný dusík sa vo vodách vyskytuje vo forme bielkovín a ich
rozkladných produktov (peptidov, aminokyselín), močoviny, alifatických a aromatic-
kých amínov, aminosacharidov, heterocyklických dusíkatých zlúčenín a podobne, vrá-
tane dusíkatých látok, vznikajúcich vo vodách rozkladom biomasy mikroorganizmov.

Zlúčeniny dusíka sú vo vodách málo stabilné a podliehajú v závislosti na
oxidačno-redukčnom potenciály a hodnote pH najmä biochemickým premenám. Z bio-
chemických premien anorganických foriem dusíku sú najdôležitejšie oxidácia amonia-
kálneho dusíku na dusitany a dusičnany (nitrifikácia) a redukcia dusičnanov na mole-
kulový dusík (denitrifikácia).

Zlúčeniny dusíka môžu byt’ anorganického alebo organického pôvodu. Zlú-
čeniny dusíka v biosfére neovplyvnené antropogénnou činnost’ou sú prevažne biogén-
neho pôvodu a vznikajú rozkladom organických dusíkatých látok rastlinného a živočíš-
neho pôvodu. Významnými zdrojmi anorganických a organických zlúčenín dusíku sú
splaškové vody, odpady z pol’nohospodárstva, zo živočíšnej výroby (najmä amonikál-
ny dusík), splachy z pol’nohospodárskej pôdy hnojenej dusíkatými hnojivami a niekto-
ré priemyselné odpadové vody (napr. z potravinárskeho priemyslu alebo z tepelného
spracovania uhlia) (Pitter, 2015).

Aj ked’ sú dusitany vel’mi toxické, zvyčajne sa v podzemných vodách vysky-
tujú iba vo vel’mi nízkych koncentráciách, ktoré nie sú pre l’udské zdravie škodlivé.
Dusitany sa môžu stat’ relevantnými pri premenách amoniaku alebo dusíku v systé-
moch zásobovania pitnou vodou alebo v l’udskom tele.

Amoniak (NH4) sa vyznačuje vysokou tendenciou adsorpcie na ílové minerá-
ly, čo limituje jeho mobilitu v horninovom prostredí (v nenasýtenej a nasýtenej zóne).
Naproti tomu interakcia medzi minerálmi a dusičnanmi alebo dusitanmi je väčšinou
zanedbatel’ná a oba ióny sú v horninovom prostredí mobilné. Pri aeróbnych podmien-
kach v horninovom prostredí je oxidácia amoniaku mikroorganizmami cez dusitany
na dusičnany je jediným procesom tvorby dusičnanov v prírodných systémoch. Pre
autotrofnú premenu amoniaku na dusitany a dusičnany (nitrifikácia) je teda potreb-
ná prítomnost’ kyslíka. Prenikanie amoniakálneho dusíka do podzemných vôd a jeho
následná oxidácia tak môže významne znížit’ obsah rozpusteného kyslíku v plytkých
podzemných vodách, zvlášt’ v oblastiach, kde sú aplikované vysoké koncentrácie amo-
niaku s limitovanou re-aeráciou pôd.

V prípade neprítomnosti rozpusteného kyslíka (ako napr. v hlbokých alebo
uzavretých podzemných vodách) môže dochádzat’ k denitrifikácii indukovanej denitri-
fikačnými baktériami. Pri úplne anaeróbnych podmienkach, vo zvodnenom prostredí,
kde sú dominujúcimi redukujúcimi zložkami sulfidy, dochádza k mikrobiálnej oxidá-
cii sulfidov na sírany, za súčasnej redukcie dusičnanov na plynný dusík, čo rovnako
spôsobuje redukciu obsahu dusičnanov.

Vzhl’adom k tomu, že nitrifikácia a denitrifikácia sú mikrobiálnymi proces-
mi, sú ovplyvňované mnohými faktormi, ktoré sú dôležité pre mikrobiálnu aktivitu.
Optimálnou teplotou pre nitrifikáciu a denitrifikáciu je teplota približne 25 °C a pri
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teplote menej ako 10 °C sú tieto procesy obmedzené. Ďalšími faktormi ovplyvňujúci-
mi tieto procesy sú pH a všetky faktory ovplyvňujúce difúziu kyslíka, ako ul’ahnutost’
pôdy, zrnitost’ a štruktúra pôd, porozita a pôdna vlhkost’. Teplé, vlhké a dobre pre-
vzdušnené pôdy poskytujú ideálne podmienky pre nitrifikáciu. Denitrifikácia prebieha
iba v takmer anoxických alebo úplne anoxických podmienkach. Okrem prítomnosti du-
sičnanov potrebujú denitrifikačné baktérie tiež zdroj uhlíka. Pôdna vlhkost’ na úrovni
viac ako 80 % bola určená ako nevyhnutná pre denitrifikáciu. Vzhl’adom k tomu môže
vo viacerých prostrediach dochádzat’ prirodzenou atenuáciou k podstatnému zníženiu
koncentrácie dusičnanov v podzemných vodách, avšak miera atenuácie vel’mi závisí
na podmienkach prostredia (Fetter, 1999).

5.9 Kyanidy
V prípade výskytu kyanidov vo vodách, je ich pôvod obvykle antropogénny. Ky-

anidy sú prítomné v rôznych priemyselných odpadových vodách, najmä z povrchovej
úpravy a tepelnej úpravy kovov, tepelného spracovania uhlia a výroby karbidu vápena-
tého. Zdrojom kyanidov vo vodách sú tiež komplexné kyanidy Fe z odpadových vôd
z fotografického priemyslu, strojárenskej výroby, z organických syntéz, či posypovej
soli. Kyanidy sa môžu vo vodách vyskytovat’ bud’ ako jednoduché (napr. anión CN−,
nedisociovaná kyselina kyanovodíková HCN) alebo ako komplexné zlúčeniny. Súčet
oboch tvorí celkové kyanidy.

V neutrálnom a kyslom prostredí vo vodách dominuje nedisociovaná mole-
kula HCN. Anión CN− prevažuje až pri hodnotách pH nad asi 9,2. Preto v prírodných
a úžitkových vodách prevažuje z jednoduchých kyanidov HCN a nie ión CN−. Kyseli-
na kyanovodíková HCN je prchavá a je z roztoku vytesňovaná jednoduchým prevzduš-
ňovaním už v slabo kyslých podmienkach. Prevzdušňovanie je tak jeden z procesov
úbytku kyanidov v prírodných vodách (okrem biochemickej a chemickej hydrolýzy).
Anión CN− má vel’kú schopnost’ koordinovat’ sa ako ligand a vytvárat’ komplexné
kyanidy. Stabilita kyanokomplexov kovov je rôzna. Medzi najstabilnejšie patria ky-
anokomplexy CoIII, AuIII, a FeIII, naopak menej stabilnými sú komplexy Zn a Cd.

Kyanidy sa v neznečistených prírodných alebo úžitkových vodách nevysky-
tujú. Ich prítomnost’ poukazuje na antropogénne znečistenie priemyselnými odpado-
vými vodami alebo kalmi. Zatial’ čo koncentrácia kyanidov v neznečistených vodách
býva rádovo v jednotkách až stovkách µg.l−1, v odpadových vodách z tepelného spra-
covania uhlia to môžu byt’ až stovky mg.l−1 (McCarthy et al., 1993).

Jednoduché kyanidy nie sú vo vodách vel’mi stabilné a podliehajú jednak
chemickej hydrolýze a jednak biologickej degradácii. K eliminácii kyanidov z vody
dochádza tiež vplyvom oxidácie. V prírodných vodách dochádza k fotochemickému
rozkladu komplexných kyanidov, ktoré vedie k uvol’ňovaniu jednoduchých kyanidov
a tým k zvyšovaniu toxicity vody.

Jednoduché kyanidy sú vel’mi toxické, pričom toxicky pôsobí najmä HCN.
Toxicita komplexných kyanidov závisí na ich konštantách stability – je spôsobená od-
štiepitel’ným podielom HCN. Komplexné kyanidy s nízkymi hodnotami konštánt sta-
bility môžu byt’ takmer rovnako toxické ako jednoduché kyanidy, zatial’ čo kyanidy
s vysokými konštantami stability sú slabo toxické. Toxicita preto nezávisí na kon-
centrácii celkových kyanidov, ale na koncentrácii jednoduchých (vol’ných) kyanidov
(Pitter, 2015).
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5.10 Rádioaktívne látky v podzemných vodách
Všetky prírodné vody sú slabo rádioaktívne. Prirodzená rádioaktivita vôd je spô-

sobená najmä prítomnost’ou týchto rádionuklidov: 226Ra, 222Rn, 238U, 230Th, 210Po,
210Pb a 40K. Najmä rádioizotop draslíku sa značnou mierou podiel’a na rádioaktivi-
te podzemných vôd a pôd. V niektorých oblastiach je vysoká prírodná rádioaktivita
podzemných vôd spôsobovaná vysokým obsahom 222Rn, ktorý je medziproduktom
rozpadovej rady 238U (Šráček et al., 2002).

Najvýznamnejším zdrojom rádioaktívnej kontaminácie podzemných vôd je
vlastná t’ažba rádioaktívnych surovín a odpady a odpadové vody zo spracovania urá-
nových rúd. Rádionuklidy môžu byt’ tiež súčast’ou iných surovín (fosfáty, uhlie), kto-
rých t’ažba a spracovanie tak spôsobuje sekundárnu kontamináciu. Ďalším zdrojom
rádionuklidov môže byt’ tiež nevhodné uloženie a zabezpečenie rádioaktívnych odpa-
dov, plynné exhalácie, či pôsobenie žiarenia rádiových reaktorov (Fetter, 1999; Pitter,
2015; Pelikán, 1983; Grünwald, 1997).

Pri posudzovaní migrácie rádioizotopov je dôležitá ich špeciácia, ku ktorej
je potrebné určit’ oxidačné číslo rádioizotopov a tiež všetky ligandy, ktoré môžu s rá-
dioizotopmi tvorit’ komplexy (CO3−

2 , F−, HPO3−
4 atd’.). Pri migrácii rádioizotopov

je dôležitá najmä ich adsorpcia a rozpad. Napríklad v prípade rozpusteného uránu vo
vode dochádza pri pH < 7 k poklesu jeho koncentrácie, pretože anión UO2−

2 je pri
narastajúcom pH adsorbovaný na goethit. Pri pH > 7 začínajú prevládat’ karbonáto-
vé komplexy, pri ktorých je adsorpcia málo významná (Langmuir, 1997). Transport
rádioizotopov môže byt’ sprostredkovaný adsorpciou na ílovité a železité koloidy, kto-
ré môžu byt’ v podzemnej vode vel’mi mobilné (tzv. facilitated transport). Možná je
tiež precipitácia minerálov rádionuklidov, ako napr. amorfného UO2(am) v prípade
UIV alebo koprecipitácia ako napr. inkorporácia Ra do tuhých roztokov so sádrovcom
(Ca,Ra)SO4.2H2O. Nakol’ko je však koncentrácia rádionuklidov vo všeobecnosti níz-
ka, je adsorpcia ovel’a významnejším atenuačným mechanizmom. Adsorpcia taktiež
predlžuje dobu zdržania rádionuklidov pred ich vstupom do potenciálnych receptorov
(zásobárne vôd, jazerá, atd’.). Z toho vyplýva, že adsorpčné parametre ako Kd alebo
polčas rozpadu, sú základné parametre ovplyvňujúce transport rádionuklidov (Šráček
a Zeman, 2004).

5.11 Spôsoby sanácie vôd znečistených anorganickými
znečist’ujúcimi látkami

Vo všeobecnosti vlastnému sanačnému zásahu predchádzajú nasledujúce činnos-
ti:

1 zistenie znečistenia,

2 prieskum znečistenia,

3 analýza rizika a stanovenie ciel’ových parametrov sanácie,

4 technicko-ekonomická štúdia realizovatel’nosti,

5 rozhodnutie správneho orgánu a výber sanačnej firmy.
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So samotným sanačným zásahom je potrebné realizovat’ tiež doplnkový prieskum
lokality.

Sanačné metódy je vo všeobecnosti možné rozdelit’ na 3 základné druhy:

• aktívne metódy sanácie - smerujúce k odstráneniu znečist’ujúcej látky. resp. lá-
tok z prostredia,

• pasívne metódy sanácie - stabilizovanie znečist’ujúcej látky v prostredí, či iný
spôsob eliminácie jej, resp. ich nebezpečnosti, príp. sledovanie prirodzene pre-
biehajúcich procesov v geologickom prostredí,

• riadené znečistenie – stav, kedy kontamináciu nie je možné sanovat’, pričom
prebieha iba monitoring a príprava na riešenie prípadnej havarijnej situácie v bu-
dúcnosti.

Samotná sanácia má v zásade 3 neoddelitel’né súčasti:

• sanácia zdroja znečistenia,

• sanácia pásma prevzdušnenia (nenasýtenej zóny, zóny medzi povrchom terénu a
hladinou podzemnej vody),

• sanácia nasýtenej zóny zvodneného horninového prostredia (pod hladinou pod-
zemnej vody).

Pre úspešné dosiahnutie sanácie je väčšinou potrebné realizovat’ súbežne
všetky tieto tri súčasti, inak nemôžu byt’ splnené stanovené ciele sanácie.

Pre sanáciu vôd znečistených anorganickými znečist’ujúcimi látkami sa v pra-
xi využíva široké spektrum sanačných metód a postupov. Konvenčne používanými sa-
načnými postupmi sú rôzne biologické, fyzikálno-chemické, či prirodzene a samovol’-
ne prebiehajúce sanačné procesy (procesy atenuácie).

Základnými parametrami pre výber vhodnej sanačnej metódy sú vlastnosti
geologického prostredia, charakter a rozsah znečistenia, množstvo finančných pros-
triedkov, dostupnost’ terénu a poloha znečisteného územia vo vzt’ahu k obytným zó-
nam, chráneným územiam atd’..

Najpoužívanejšími metódami sanácie vôd znečistených anorganickými zne-
čist’ujúcimi látkami sú:

• prirodzená atenuácia,

• zrážanie,

• flokulácia,

• sedimentácia,

• filtrácia,

• iónovýmena.
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Prirodzená atenuácia anorganických znečist’ujúcich látok je pasívnou sanač-
nou metódou, ktorá je založená na ich transformácii, pretože na rozdiel od organických
znečist’ujúcich látok nedochádza k ich úplnému rozpadu. Počas procesov prirodze-
ne prebiehajúcich vo zvodnenom prostredí dochádza k pozvolnému znižovaniu zne-
čistenia prostredia. K procesom prirodzenej atenuácie patria biodegradačné procesy
prirodzene prebiehajúce v prostredí a d’alšie chemické procesy transformujúce a roz-
kladajúce znečist’ujúce látky, procesy riedenia, hydrodynamická disperzia, adsorpcia
látok v horninovom prostredí a vyzrážanie minerálov znečist’ujúcich látok. Anorganic-
ká znečist’ujúca látka, ktorá sa nachádza vo zvodnenom prostredí v pevnej fáze, môže
byt’ pri zmene pH alebo Eh podmienok neskôr remobilizovaná. Vol’ba prirodzenej ate-
nuácie ako sanačnej metódy však neznamená, že „nebudeme robit’ nič“. Pre zvolenie
tejto metódy je potrebné dokonalo poznat’ geochemické a mikrobiologické informácie
o procesoch prebiehajúcich v danom prostredí získané vel’mi podrobným prieskumom
a počas samotnej prirodzenej atenuácie je nevyhnutný detailný monitoring vývoja do-
plnený o metódy matematického modelovania (Šráček et al., 2002).

Biologické metódy sanácie (sanácia baktériami, kvasinkami, mikroskopic-
kými vláknitými hubami) anorganických znečist’ujúcich látok sú založené najmä na
zmene ich transportných vlastností, nakol’ko anorganické látky sú nedegradovatel’né.
Hlavnými procesmi biosanácie týchto látok sú imobilizácia, mobilizácia alebo trans-
formácia. K biosanačným metódam vhodným na odstraňovanie anorganických zne-
čist’ujúcich látok z odpadových alebo podzemných vôd patria bioakumulácia a bio-
sorpcia, oxidácia a redukcia, metylácia a demetylácia, tvorba komplexných zlúčenín s
orgaickými ligandmi a degradácia ligandov. Medzi biologické metódy sanácie vôd in
situ patrí tiež fytosanácia založená na princípe extrakcie znečist’ujúcej látky a biolo-
gickou metódou sanácie ex situ je sanácia v umelých mokradiach (Frankovská et al.,
2010).

Fyzikálnymi a chemickými in situ postupmi sanácie anorganických znečis-
t’ujúcich látok založených na extrakcii sú stripping vo vode a realizácia pasívnych
alebo reaktívnych bariér. Na princípe imobilizácie sú založená metóda použitia fyzi-
kálnych bariér.

Fyzikálnymi a chemickými ex situ postupmi sanácie anorganických znečis-
t’ujúcich látok založených na princípe extrakcie sú adsorpcia a desorpcia, ionovýmena,
zrážanie, koagulácia, flokulácia a separácia.

Pre sanáciu a odstránenie rádionuklidov z vôd sú najbežnejšie používané po-
stupy zrážania, flokulácie, sedimentácie, filtrácie a ionovýmeny (FRTR, 2020).

Vzhl’adom na rozsah problematiky bol vyššie uvedený iba vel’mi všeobecný
a stručný popis najbežnejšie používaných sanačných prístupov pri odstraňovaní anor-
ganických znečist’ujúcich látok z vôd. Progresívnymi a stále častejšie využívanými
metódami sú tiež kombinované sanačné metódy, inovatívne sanačné metódy, či po-
stupy nanosanácie. Pre hlbšie štúdium procesov sanácie anorganických znečist’ujú-
cich látok odporúčame publikácie: Atlas sanačných metód environmentálnych zát’a-
ží (Frankovská et al., 2010), Federal Technologies Remediation Roundtable (FRTR,
2020) a iné.
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6. Znečistenie vôd organickými
znečist’ujúcimi látkami a spôsob ich
šírenia

Kapitola obsahuje charakteristiku rôznych skupín organických látok, ich vlast-
ností, ako aj vplyv na životné prostredie a živé organizmy. Detailnejšie sa venuje ich
osudu po úniku do životného prostredia, predovšetkým šíreniu a degradácii. Skupiny
organických látok sú vel’mi rôznorodé, najväčší negatívny vplyv na životné prostre-
dia majú chlórované alifatické uhl’ovodíky a PCB. Sú častými znečist’ujúcimi látkami,
identifikovanými na starých environmentálnych zát’ažiach.

6.1 Organické halogénderiváty
Halogénderiváty sú organické zlúčeniny, ktoré obsahujú v molekule jeden alebo

viac atómov halogénu. Tieto sú viazané jednoduchou väzbou priamo na atóm uhlíka,
alebo môže byt’ halogén naviazaný aj na aromatický prstenec (Devínsky, 2013). Orga-
nické halogénderiváty pozostávajú z viacerých skupín znečist’ujúcich látok, predovšet-
kým sú to zlúčeniny chlóru a brómu. Pôvodný predpoklad, že ich vznik prirodzeným
spôsobom nie je možný, sa nepotvrdil. Existujú enzýmy, schopné syntetizácie rôznych
alifatických aj aromatických halogénderivátov. Nezanedbatel’né objemy chlórmetánu
sú produkované morskými a terestrickými mikroorganizmami a hubami (Pitter, 2015).
V nasledujúcom texte uvádzame charakteristiky najvýznamnejších skupín halogénde-
rivátov, ktoré patria k častým znečist’ujúcim látka životného prostredia. Vzhl’adom na
ich využívanie v rôznych odvetviach sú v nízkych koncentráciách prítomné vo väčšine
prírodných vôd. Zvyčajne majú vyššiu hustotu ako voda, čo pri znečistení pásma nasý-
tenia znamená prechod vodným stĺpcom a akumuláciu na dne zvodnenej vrstvy. Labo-
ratórne stanovenia sú zvyčajne realizované prostredníctvom plynovej chromatografie,
pričom sa znečist’ujúce látky stanovujú jednotlivo. Prchavé chlórované uhl’ovodíky
vykazujú vysoké hodnoty rozpustnosti vo vode a preto je stupeň ich sorbcie na vodné
suspenzie nízky. Chlórované uhl’ovodíky s nižšou rozpustnost’ou vo vode sú sorbova-
né napríklad na kladne nabitých ílovitých časticiach (Čížek, 1992). Okrem uvedených
k halogénderivátom patria aj chlórované aromatické uhl’ovodíky, chlórfenoly, polych-
lórované difenylétery a dibenzotiofény. Prirodzená atenuácia chlorovaných uhl’ovodí-
kov prebieha najčastejšie redukčnou alebo oxidačnou dechloráciou. Dôležitým fakto-
rom je dĺžka ret’azca molekuly uhl’ovodíka (Aziz et al., 2000).

6.1.1 Chlórované alifatické uhl’ovodíky (ClU)
V molekule obsahujú jeden, prípadne viac atómov halogénov viazaných jedno-

duchou väzbou priamo na atóm uhlíka, pričom tento atóm nie je súčast’ou aromatic-
kého kruhu (Tölgyessy, 1989). Používajú sa vo viacerých odvetviach hospodárstva
ako organické rozpúšt’adlá, čistiace prostriedky, hasiace látky, chladiace médiá, hnacie
plyny v rozprašovačoch. Väčšina halogénzlúčenín spôsobuje vážne poruchy životne
dôležitých funkcií, niektoré (napr. alylchlorid a alylbromid) leptajú pokožku a silne
dráždia očnú sliznicu (Frankovská et al., 2010). Narkotické účinky stúpajú s počtom
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atómov uhl’ovodíka. ClU s jedným halogénom sú plyny, s viacerými sú kvapaliny.
So stúpajúcim počtom halových prvkov stúpa teplota topenia a varu. Sú bezfarebné,
bez zápachu, prchavé a nerozpustné vo vode. Rozpúšt’ajú sa v nepolárnych rozpúš-
t’adlách, alkoholoch a éteroch. Samotné kvapalné halogénderiváty sú vel’mi dobrými
rozpúšt’adlami (napr. tukov). Mnohé sú toxické a majú rakovinotvorné účinky.

6.1.2 Polychlórované bifenyly (PCB)
PCB sú chemicky a biochemicky stabilné zlúčeniny, ktoré patria k perzistent-

ným organickým polutantom. PCB sú po DDT najrozšírenejšie chlórované aromatické
uhl’ovodíky v životnom prostredí (Frankovská et al., 2010). Predstavujú skupinu prí-
buzných látok (kongenérov), ktoré sa od sebe líšia počtom a polohou atómov chlóru v
molekule. Využívané technologické vlastnosti sú nehorl’avost’, stálost’, nízky tlak na-
sýtených pár, dobré mazacie vlastnosti, vysoká dielektrická konštanta, nízka vodivost’
a vysoký koeficient prenosu tepla. Používali sa ako teplonosné kvapaliny v transformá-
toroch a kondenzátoroch, ako zmäkčovadlá plastov, prísady mazacích a hydraulických
olejov, rozpúšt’adlá, v bezuhlíkových kopírovacích papieroch.

Napriek skončeniu priemyselnej produkcie v 80. rokoch predstavujú v dô-
sledku nízkej degradability, vysokej toxicity a silnej akumulácii v biologických sys-
témoch stále vážny ekologický problém. Sú l’ahko rozpustné v nepolárnych rozpúš-
t’adlách, olejoch a tukoch, vo vode je rozpustnost’ nízka. Hydrofóbnost’ spôsobuje ich
akumuláciu v živých organizmoch a prítomnost’ v potravovom ret’azci. Toxicita zá-
visí od počtu atómov chlóru a ich polohe v molekule, nebezpečná je predovšetkým
chronická expozícia. K najzávažnejším zmenám vyvolaným toxickými účinkami PCB
patria strata hmotnosti, poškodenie kože, pečene, žlčníka, žlčovodov, gastrointestinál-
neho a močového traktu a lymfatického a endokrinného systému. Podobne ako d’alšie
chlórorganické látky narúšajú hormonálnu stabilitu (Zmetáková a Šalgovičová, 2006).

6.1.3 Dioxíny
Patria k perzistentným organickým látkam, vyznačujúcim sa schopnost’ou zotrvávat’
v životnom vel’mi dlhú dobu. Zahŕňajú 210 chemických látok z dvoch skupín, polych-
lórované dibenzo-p-dioxíny (PCDD), teda skuto a polychlórované dibenzo-p-furány
(PCDF). Niekedy vznikajú ako vedl’ajšie produkty spal’ovacích procesov a chemic-
kého priemyslu za prítomnosti chlóru, pri kúrení tuhým palivom, cestnej doprave, v
papiernickom a ocieliarskom priemysle. Vznikajú tiež fotooxidáciou PCB. Zvyšok sa
považuje za tzv. „prírodné dioxíny“, ktoré sa môžu uvol’ňovat’ pri lesných požiaroch a
sopečnou činnost’ou. V sedimentoch jazier a tokov a tiež v pôdach vytvárajú stabilné
hydrofóbne väzby s lipidnou zložkou organického detritu. Schopnost’ vymývania z pô-
dy je vzhl’adom na ich vlastnosti nízka. Dioxíny sú toxické, mierne prchavé látky bez
zápachu a farby, s teplotou topenia medzi 190 – 332 °C, ktorá stúpa s obsahom chlóru.
Dobre sa rozpúšt’ajú v organických rozpúšt’adlách, sú chemicky stabilné, termosta-
bilné a odolné voči kyselinám. Vo vode je ich rozpustnost’ nízka, s obsahom chlóru
ich rozpustnost’ klesá a schopnost’ vytvárat’ hydrofóbne väzby stúpa (?). Významným
degradačným procesom je fotolýza, pri ktorej dochádza k čiastočnej dehalogenácii po-
lychlórovaných dioxínov.

Nakol’ko v prírode sa prakticky dioxíny neodbúravajú, môžu pretrvávat’ stov-
ky rokov. Ukladajú sa v tukových tkanivách zvierat a tak sa dostávajú do potravo-
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vého ret’azca človeka. Najvýznamnejšia cesta vstupu dioxínov do organizmu člove-
ka je príjem potravou, hlavne mäso, ryby, vajcia, mlieko a tuky. Majú karcinogén-
ne, teratogénne, mutagénne a embryotoxické účinky (UVZ, 2012). TCDD (2,3,7,8-
terachlórdibenzo-p-dioxín) patrí k látkam s vôbec najvyššou známou mierou akútnej
a chronickej toxicity.

6.2 Fenoly a polyfenoly
Fenoly sú bezfarebné kvapaliny alebo kryštalické látky s charakteristickým zá-

pachom. Prirodzene sa vyskytujú v orgánoch rastlín a drevín ako rastlinné fenolové
zlúčeniny (Blažej a Šutý, 1973). Vysokomolekulárne polyfenoly vznikajú biosyntetic-
kými procesmi v živých organizmoch, alebo rozkladnými procesmi pri tlení rastlín a
dreva. Fenoly produkuje aj l’udský organizmus, denne od 40 do 80 mg rôznych fenolov
v moči. Sledovanie fenolov v moči môže byt’ napríklad podkladom pri vyhodnocovaní
expozície benzénom, fenoly totiž patria k jeho metabolitom (Bajusová et al., 2012).
Celkovo je možné účinok fenolov zhodnotit’ ako zdraviu škodlivý až karcinogénny.

Fenoly sú organické zlúčeniny, ktoré obsahujú hydroxylovú skupinu navia-
zanú na aromatickom jadre. Hoci obsahujú OH skupinu rovnako ako alkoholy, majú
podstatne odlišné vlastnosti, správajú sa ako organické kyseliny. Môžu tvorit’ vodíko-
vé mostíky, preto majú vyšší bod varu, alebo môžu byt’ rozpustné vo vode. Na vzdu-
chu oxidujú a sfarbujú sa do hneda. Dobre sa rozpúšt’ajú v organických zlúčeninách,
vo vode obmedzene. Získavajú sa destiláciou čiernouhol’ného dechtu. Najjednoduchší
predstavitel’ tejto skupiny je fenol. Ďalšími sú napríklad krezoly (metylfenoly) a xy-
lenoly (dimetylfenoly). Používajú sa v organických syntézach ako surovina na výrobu
bifenolu, ako dezinfekčné prostriedky, na čistenie najmä v práčovniach, pri výrobe le-
pidiel, impregnačných prostriedkov, farbív, lakov, fermeží, rozpúšt’adiel a na iné účely
(Tölgyessy, 1989).

Vel’ké koncentrácie fenolov vo vodách sú výsledkom tepelného spracovania
fosílnych palív a petrochemickej výroby. Fenol je hlavným medziproduktom pri vý-
robe fenolových živíc a syntetických vlákien. Je vstupnou surovinou pri priemyselnej
výrobe aspirínu a herbicídov, používa aj pri výrobe výbušnín. Vd’aka biocídnym účin-
kom sa využíva aj na ošetrenie povrchov, ktoré sú vystavené pôsobeniu mikroorganiz-
mov, ako aj na výrobu antiseptík a liekov. Z vodohospodárskeho hl’adiska je potrebné
rozlišovat’ medzi jednosýtnymi a viacsýtnymi fenolmi. Jednosýtne môžu spôsobovat’
senzorické problémy pri chlorácii vody. Z dôvodu útlmu v uhol’nej energetike sa fe-
nolom vo vodách nevenuje tol’ko pozornosti ako v minulosti, ked’ bola hrozba vzniku
chlórfenolového pachu pri úprave pitnej vody akútna. Prahová koncentrácia pachov
fenolov závisí od konkrétneho druhu, koncentrácie chlóru, teploty, hodnoty pH a re-
akčnej doby. Orientačné hodnoty prípustnej koncentrácie fenolov vo vode sa pohybujú
od 0,1 do 0,5 µg.l−1 . Ich koncentrácie v odpadových vodách z energetických zaria-
dení môžu byt’ až v jednotkách g.l−1. Zastúpenie jednosýtnych aj viacsýtnych fenolov
je závislé od spôsobu spracovania uhlia. Vo vodách z koksární prevládajú jednosýt-
ne fenoly, v prípade tlakových plynární sú to naopak viacsýtne fenoly. Významným
faktorom je aj fenolová kyslost’, ktorá je vyššia ako kyslost’ kyseliny uhličitej. Substi-
tuenty, ktoré prit’ahujú elektróny, majú vplyv na zvyšovanie kyslosti fenolov. Dôležitá
je aj komplexotvorná schopnost’ polyfenolov, a to predovšetkým s hydroxyskupinami.
S iónmi kovov vo vyšších oxidačných stupňoch vytvárajú farebné komplexy s 1 až 3
fenolovými ligandami v molekule. Tvorba takýchto komplexov môže výrazne ovplyv-
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nit’ rozpustnost’ kovov vo vodách, obsahujúcich látky fenolového charakteru (Pitter,
2015).

Fenol je toxická látka s leptavými účinkami jednak pri požití, jednak pri
vdýchnutí a pri kontakte s kožou, cez ktorú preniká relatívne l’ahko do organizmu a
spôsobuje celkovú intoxikáciu (Frankovská et al., 2010). Akútna expozícia fenolom
môže mat’ za následok podráždenie očí, kože a dýchacích ciest. Vysoké koncentrácie
môžu negatívne ovplyvňovat’ schopnost’ transportu kyslíka krvou. Výsledkom môžu
byt’ dýchacie problémy, kolaps organizmu až smrt’ (Horák, 2006). Chlórfenoly silno
dráždia oči, sliznice a prenikajú cez pokožku. Zapájajú sa do oxidačnej fosforylácie
v dýchacom ret’azci a zabraňujú premene ADP na ATP (Vlková a Církva, 2005). Majú
mutagénne účinky a spôsobujú arytmiu srdca. Toxicita fenolov je spojená s ich hydro-
fóbnost’ou a schopnost’ou tvorby vol’ných radikálov (Michalowicz a Duda, 2007). Pre
vodné organizmy nie sú príliš toxické. Letálne koncentrácie pre ryby sa pohybujú na
úrovni jednotiek až desiatok mg.l−1, pre nižšie vodné živočíchy je to približne o jeden
rád viac. Z hl’adiska človeka je dôležitá absencia fenolových pachov v rybom mäse
(Pitter, 2015). Výskumy realizované na l’ud’och a zvieratách preukázali, že väčšina
fenolov, ktoré prenikli do živých organizmov dermálnym kontaktom, inhaláciou alebo
ingesciou, opustila organizmus ako súčast’ moču do 24 hodín (Horák, 2006).

Na stanovenie fenolov vo vodách je možne použit’ viacero analytických me-
tód. Plynová a kvapalinová chromatografia môžu poskytnút’ informácie o prítomnosti
individuálnych fenolických derivátov. Na stanovenie fenolového indexu sa používa-
jú spektrofotometrické metódy s fenolom ako štandardom (Frenzel a Krekler, 1995).
Na odstránenie fenolov sa najčastejšie používajú metódy adsorpcie, ozoniácie, mokrej
oxidácie a oxidácie peroxidom vodíka. Adsorpcia je najjednoduchším spôsobom od-
stránenia fenolov, ako adsorbent sa môžu použit’ zeolity, rašelina, íly alebo odpadové
kaly (Polat et al., 2006). Baktérií, ktoré by boli schopné energeticky využit’ fenoly vo
vode a pôde, je v prirodzených populáciách len vel’mi malý počet (Popl a Fähnrich,
1995).

6.3 Aromatické uhl’ovodíky
Aromatické uhl’ovodíky sú látky obsahujúce šest’členný kruh s konjugovanými

dvojitými väzbami. Základným predstavitel’om aromatických uhl’ovodíkov je benzén.
Zlúčeniny s benzénovým jadrom sú bud’ kvapaliny alebo tuhé látky, bezfarebné alebo
s typickou vôňou. Sú nepolárne a nerozpustné vo vode, vel’mi dobre sa rozpúšt’ajú v
organických rozpúšt’adlách ako acetón, éter a iné. Kvapalné arény sú prchavé a dobre
rozpúšt’ajú tuky, oleje a vosky, ako aj ostatné uhl’ovodíky s bodom varu do 170 °C.
Našli široké uplatnenie ako riedidlá farieb, plastických hmôt, lakov a kaučuku (Hrn-
čiar, 1982). Z toxikologického hl’adiska ide o skupinu látok, ktoré t’ažko poškodzujú
l’udské zdravie. Pary prchavých arénov sú výbušné. Inhalácia vedie k závratom a strate
vedomia, pri vyššej koncentrácii nastávajú smrtel’né otravy. Mnohé aromatické uhl’o-
vodíky sú karcinogénne a teratogénne. Podl’a počtu a usporiadania benzénových jadier
rozdel’ujeme aromatické uhl’ovodíky (arény) na:

• monocyklické: benzén a zlúčeniny odvodené nahradením jedného alebo viace-
rých atómov vodíka alkylovou skupinou alebo inou charakteristickou skupinou;

• polycyklické:
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• arény s izolovanými aromatickými kruhmi,

• arény s kondenzovanými aromatickými kruhmi.

Monocyklické aromatické uhl’ovodíky sú zlúčeniny odvodené od benzénu.
Substitúciou vodíkových atómov vznikajú chlórbenzény, nitrobenzény, etylbenzén a d’al-
šie. Všetky tieto zlúčeniny sú vel’mi prchavé, nepolárne alebo nerozpustné vo vode.
Dobre sa sorbujú na organickej zložke horninového prostredia alebo kalu. Vo všeobec-
nosti odolávajú oxidácii (Hrnčiar, 1982). Benzén, toluén, etylbenzén a styrén sa získa-
vajú destiláciou čiernouhol’ného dechtu ako zmes uhl’ovodíkov – tzv. l’ahký olej – pri
teplote do 170 °C. Benzén pôsobí negatívne na vývoj kostnej drene, čo spôsobí menšiu
produkciu červených krviniek. Okrem toho spôsobuje poškodenie pečeňových buniek,
narušení srdečného rytmu a dýchací problémy. Benzén patrí medzi bežné rozpúšt’adla
a pre tieto nepriaznivé účinky je dobré ho všade kde to ide nahradit’ toluénom, ktorý
je menej nebezpečný. Dlhodobé vdychovanie toluénu má však zase za následok nar-
kotické pôsobenie, v krajnom prípade i porušenie srdečnej činnosti. Z hl’adiska ich
prchavosti sa vo vodách stanovujú osobitne (analýza BTEX), zvyčajne plynovou chro-
matografiou.

Polycyklické aromatické uhl’ovodíky (PAU) predstavujú skupinu perzistent-
ných organických látok, prítomných vo všetkých zložkách a oblastiach životného pro-
stredia. Vstupujú doň ako dôsledok spal’ovania fosílnych palív, vedl’ajšie produkty
priemyselnej výroby a počas spracovania potravín (Tomaniová et al., 1997). Sklada-
jú sa z dvoch alebo viac benzénových prstencov spojených v lineárnych, klastrových
alebo angulárnych štruktúrach. Fyzikálno-chemické vlastnosti sa líšia v závislosti od
molekulovej hmotnosti a štruktúry. S vyššou molekulovou hmotnost’ou sa znižuje tlak
pár a rozpustnost’ vo vode, naopak zvyšuje sa odolnost’ voči oxidačným a redukčným
reakciám (CCME, 2010). Sú lipofilné, dobre miešatel’né s organickými rozpúšt’adla-
mi a slabo rozpustné vo vode. Čisté PAU sú pri bežnej teplote farebné kryštalické tuhé
látky (Masih et al., 2012). V povrchových vodách môžu PAU podliehat’ biodegradácii,
fotolýze alebo sa sorbovat’ na suspendovné častice a sedimenty. Vo vodách a pôde sa
jednotlivé PAU stanovujú plynovou chromatografiou.

Vzhl’adom na vysokú mieru lipofilnosti je možné po expozícii PAU deteko-
vat’ vo vnútorných orgánoch, bohatých na tukové tkanivá. Negatívny účinok na člo-
veka sa môže prejavit’ vznikom nádorových ochorení, akútna toxicita však nie je jas-
ne preukázaná. Profesionálna expozícia môže mat’ za následok nevol’nost’, podrážde-
nie očí a zvracanie. Viaceré PAU sú klasifikované ako potvrdené karcinogény (IARC,
2010). Tieto látky sú schopné menit’ štruktúru DNA človeka a tým vyvolávat’ zme-
nu v genetických informáciách, čo sa u postihnutých jednotlivcov prejavuje v podobe
závažných onkologických ochorení, zvlášt’ u jedincov, ktorí sú vystavení dlhodobému
pôsobeniu týchto látok.

6.4 Humínové látky
Humínové látky sú zložité vysokomolekulárne polycyklické zlúčeniny s relatív-

ne malou molekulovou hmotnost’ou. Nachádzajú sa vo všetkých prírodných povrcho-
vých vodách (Leenheer a Croué, 2003). Vyskytujú sa bud’ vo forme jednotlivých mo-
lekúl, spojené slabými väzbovými interakciami do supramolekulárnych štruktúr, alebo
ako micelárne koloidy (Wershaw et al., 1990). Ich koncentrácia v podzemných vodách
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je spravidla ovel’a nižšia ako v povrchových (do 0,1 mg.l−1 oproti desiatkam mg.l−1).
Vysoké obsahy je možné pozorovat’ vo vodách z rašelinísk, až stovky mg.l−1 (Pitter,
2015).

Rozpustnost’ vo vode, schopnost’ agregácie a disociácie, charakter náboja,
či komplexotvorné vlastnosti súvisia s ich zložením, ktoré je ovplyvnené procesmi
humufikácie (Stumm, 1987). Okrem toho hrá dôležitú rolu vel’kost’ jednotlivých mo-
lekúl a častíc, stupeň disperzie (pravé alebo koloidné roztoky), polarita a druhy, počty
a disociačné schopnosti funkčných skupín. Vo väčšine prírodných vôd sa pri bežných
hodnotách pH (5 – 9) humínové látky vyskytujú ako negatívne nabité, povrchovo ak-
tívne makromolekuly (Bolto et al., 2004).

Humínové látky sú zdravotne nezávadné, ovplyvňujú však senzorické vlast-
nosti vody (hnedé sfarbenie). Môžu vznikat’ ako vedl’ajšie produkty dezinfekcie vody
(Janda a Moucha, 1983). Zloženie a koncentrácia humínových látok vo vode sa lokálne
a sezónne mení v závislosti od klimatických podmienok (dažde, topenie snehu, suchá)
(Matilainen et al., 2010). Ich vplyv na kvalitu vody je podl’a Pitter (2015) (2015) na-
sledovný:

• zvyšujú intenzitu farby a kyslost’ vody,

• sú biochemicky stabilné,

• tvoria komplexy s kovmi,

• pri chlorácii vytvárajú trihalogénmetány,

• t’ažšie sa odstraňujú koaguláciou (hlavne fulvokyseliny),

• prednostne sa adsorbujú na aktívnom uhlí,

• môžu spôsobovat’ penienie.

Podl’a rozpustnosti v kyslom a zásaditom prostredí a rozpustnosti v etanole sa
rozdel’ujú na humínové kyseliny (tmavohnedá farba) a fulvokyseliny (žltá až žltohnedá
farba) a humíny (Edwards a Amirtharajah, 1985). Hranica medzi nimi je variabilná.
Fulvokyseliny sú rozpustné v celom rozsahu pH, humínové kyseliny sa pri pH nižšom
ako 2 zrážajú. Humíny sú nerozpustné ako v kyselinách, tak v zásadách. Vd’aka vyššej
rozpustnosti sú vo vodách zvyčajne v prevahe fulvokyseliny (Pitter, 2015).

Humínové látky majú prevažne aromatický charakter. Aromatické jadrá bý-
vajú prepojené alifatickými (často cyklickými) ret’azcami. Vlastnost’ami patria do sku-
piny polyfenolov a polykarboxylových skupín (Nikolaou a Lekkas, 2001). Funkčnými
skupinami v ich štruktúre sú hlavne karboxylové a hydroxylové skupiny, ale aj me-
toxylové, alkoholové a karbonylové. Karboxylové skupiny sú dôvodom kyslosti, ako
aj komplexotvornej a sorpčnej kapacity a polárneho charakteru. Fulvokyseliny majú
nižšiu molekulovú hmotnost’, nižší obsah aromatických štruktúr a dvojnásobne viac
karboxylových skupín. Humínové látky pozostávajú hlavne z uhlíka, kyslíka, vodí-
ka, dusíka a síry (Matilainen et al., 2010). Porovnanie hlavných zložiek sa nachádza
v tabul’ke 6.1. Na hodnotenie koncentrácií humínových látok sa používajú priame aj
nepriame metódy. Priamou metódou je fotometrické stanovenie podl’a STN 75 7567:
2007, nepriamou prepočet z hodnou CHSKMn.

Predstavujú zmes organických látok, ktoré sú schopné vd’aka zastúpeniu rôz-
nych kombinácií chelátujúcich funkčných skupín podiel’at’ sa na mobilizácii prvkov v
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Tabul’ka 6.1: Podiel hlavných zložiek humínových látok.
C O2 H

Humínové kyseliny 50 - 57 % 34-38 % 4 - 6 %
Fulvokyseliny 46 - 55 % 37 - 50 % 4 - 5 %

pôdnych roztokoch (Tipping, 1994). Schopnost’ tvorby komplexov sa zvyšuje s ras-
túcou hodnotou pH a ich rozpustnost’ závisí od hmotnostného pomeru oboch zložiek.
Čím je pomerné zastúpenie katiónov vyššie, tým je rozpustnost’ komplexov nižšia.
Vysoké obsahy humínových látok sú zvyčajne spojené s nízkym obsahom vápnika,
horčíka a hydrogénuhličitanových iónov, ako aj nízkymi hodnotami pH a KNK4,5 (al-
kality), naopak obsah hliníku býva zvýšený.

Okrem komplexov môžu byt’ kovy na humínové látky viazané aj adsorpciou.
Tento jav sa uplatňuje najmä vtedy, ked’ sú kovy prítomné ako zlúčeniny v koloid-
nej disperzii. Pri vyššej koncentrácii kovov a humínových látok je možný vznik málo
rozpustných humátov. Pri obsahu fulvokyselín na úrovni 100 mg.l−1 môže byt’ obsah
rozpusteného železa a hliníka až dvojnásobne vyšší (8 resp. 4 mg.l−1) ako bez fulvoky-
selín (Pitter, 2015). Týmto spôsobom dochádza k remobilizácii kovov z pôdy, pričom
sa môže jednat’ aj kovy s toxickými účinkami už pri nízkych koncentráciách (Cd, Hg,
Pb).

Vysoké obsahy humínových látok sú problémom pri procesoch úpravy vody.
Spôsobujú zanášanie membrán, vyžadujú aplikáciu zvýšených množstiev koagulač-
ných činidiel a sú substrátom pre množenie nežiadúcich mikroogranizmov. Pri chlo-
rácii vody s obsahom humínových látok môžu ako vedl’ajší produkt vznikat’ látky s
mutagénnymi a teratogénnymi účinkami (Matilainen et al., 2010). Podobne ako iné
organické látky s vyššou relatívnou molekulovou hmotnost’ou sú schopné sorpcie na
aktívnom uhlí, čim znižujú jeho kapacitu z hl’adiska iných znečist’ujúcich látok (na-
príklad pesticídov).

6.5 Pesticídy
Pesticídy sú biocídne látky, používané na ochranu úžitkových rastlín v pol’no-

hospodárstve a lesníctve (Pitter, 2015)). Použitie sa neobmedzuje iba odstraňovanie
húb, burín a živočíšnych škodcov, uplatňujú sa aj vo vodohospodárstve proti vodným
rastlinám, parazitom alebo plesniam. Vyskytujú sa nielen v pôde, kde je ich použitie
najrozšírenejšie, ale v celej biosfére (ovzdušie, voda, rastliny, živočíchy). Do vôd sa do-
stávajú predovšetkým povrchovým splachom z polí, plodín alebo pri leteckom postre-
kovaní. Narúšajú prirodzenú rovnováhu ako aj samočistiacu schopnost’ vody a pôsobia
toxicky na živé organizmy (Zachar a Karel, 1987). Ich selektívny účinok nie je mož-
né zaručit’, často krát sú ich účinkom vystavené aj neciel’ové organizmy a výsledkom
môže byt’ výrazné zníženie biodiverzity. Týka sa to nie len pôdnych mikroorganizmov
a rastlín, ale aj hmyzu a stavovcov (Silver a Riley, 2010). Pred vplyvom pesticídov a
prípadnými zdravotnými problémami nie je chránená žiadna čast’ l’udskej populácie,
sú spájané s vznikom rakoviny (WHO, 1990). Na základe výskumov je väčšina riek a
potokov pretekajúca cez pol’nohospodárske oblasti a mestá znečistená pesticídmi (Ko-
le et al., 2001). V podzemnej vode boli identifikované nižšie koncentrácie (Loos et al.,
2010), avšak procesy samočistenia prebiehajú pod povrchom ovel’a pomalšie (EPA,
2001). Pretrvávanie (perzistencia) pesticídov v pôde závisí nielen od chemického zlo-
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ženia, ale aj od fyzikálnych, chemických a biologických vlastností prostredia. Ked’-
že boli vytvorené umelo, je ich biotransformácia mikroorganizmami problematická.
Zotrvanie v prostredí môže trvat’ až desiatky rokov, vo vzorkách pôd sa často nachá-
dzajú prípravky, ktorých používanie je dlhšiu dobu zakázané (Aktar et al., 2009). K
hlavným faktorom, ovplyvňujúcim perzistenciu pesticídov v pôde, patria adsorpcia na
pôdnych koloidoch, vyplavovanie z pôdy, vodná a veterná erózia, vyparovanie, mikro-
biálny rozklad, chemická degradácia, fotodegradácia a odbúravanie rastlinami (Tóth,
2004). Uvádzame rozdelenie pesticídov podl’a typu použitia, pričom niektoré látky
môžu mat’ viacero účinkov (Beseda et al., 2009):

• Herbicídy (proti burinám),

• Fungicídy (proti hubám),

• Zoocídy (proti živočíšnym škodcom),

• Rastové regulátory rastlín,

• Ostatné (repelenty, atraktanty a iné).

Podl’a typu pôsobenia na vybraný organizmus je možné pesticídy rozdelit’ na
kontaktné (zostávajú na povrchu), systémovo pôsobiace (prenikajú do živých organiz-
mov), kombinované a mezostémické. Pesticídy môžu byt’ ako anorganické tak
organické zlúčeniny. Aktívnou anorganickou zložkou sú zvyčajne Cu, Hg, As, Pb, F,
polysulfidy a elementárna síra. Častejšie sú však využívané organické zlúčeniny, pre-
dovšetkým organochlórové a organofosfátové. Menej časté sú triazíny a ich deriváty,
deriváty močoviny a fenolov, fenoxyalifatické deriváty a iné (Pitter, 2015). Pes-
ticídy sa vo vodách môžu nachádzat’ bud’ nerozpustené alebo ako rozpustené. Nízkou
rozpustnost’ou sa vyznačujú organochlórové zlúčeniny (v µg.l−1), vysokou naopak
organofosoforové (v mg.l−1). Vo vysokej miere sú schopné sorbcie na nerozpuste-
ných látkach minerálneho a organického charakteru. Pre komplexné hodnotenie ich
prítomnosti v prostredí preto nie je postačujúca iba analýza koncentrácie v kvapalnej
fáze, ale je potrebné sledovat’ aj koncentrácie v sedimentoch, kaloch a pôdach (Pitter,
2015). Samotné stanovenie vo vodách je komplikované. Ich prechod do podzemných
vôd je silne ovplyvnených sorbciou v pôde. Ak je táto na nízkej úrovni, sú schopné
migrácie do podzemnej vody, zvyčajne sa však nachádzajú iba v povrchových vodách.
Smernica MŽP SR č. 1-2015/7 obsahuje samostatnú čast’ pre hodnotenie koncentrácií
pesticídov, resp. skupín pesticídov, v podzemných vodách. Rizikovost’ pesticídov je
najmä v tom, že nevznikajú prirodzenou cestou, a mnohé z nich organizmy nevedia
biotransformovat’. Medzi t’ažšie rozložitel’né patria organochlórové zlúčeniny, triazí-
ny a niektoré deriváty močoviny. L’ahšie sa rozkladajú organofosforové zlúčeniny a
karbamáty.

Asi najznámejším organochlórovým pesticídom je DDT (dichlordifenyltrich-
lóretán). Je vel’mi stály, málo prchavý, lipofilný a nízko rozpustný. Hlavným dôvodom
jeho nepriaznivých účinkov na živé organizmy je schopnost’ kumulácie v tukových
tkanivách a adsorbcie na tuhú fázu. Pri uvedení DDT na trh bolo jeho nízka toxici-
ta jednou z hlavných predností (spolu s širokým insekticídnym záberom, odolnost’ou
a stabilitou). Po roku 1945 bolo DDT plošne aplikované v pol’nohospodárstve v štá-
toch celého sveta. Ďalšími ciel’mi bolo napríklad ničenie komárov, ktoré v tropických
krajinách prenášali maláriu a týfus (Frankovská et al., 2010).
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Obr. 6.1: Spotreba pesticídov na území Slovenska 1993 – 2018 (www.enviroportal.sk).

Po aplikácii DDT z lietadiel dochádzalo pôsobením slnečného žiarenia k jeho
rozkladu približne v priebehu 2 dní. V pôde trvá rozklad vd’aka pôsobeniu mikroor-
ganizmov od 2 do 15 rokov. K pôdnym časticiam si vytvára silnú väzbu, následne sa
dostáva do vôd a vstupuje do potravového ret’azca. Pri akútnej expozícii človeka DDT
boli zaznamenané príznaky ako bolest’ hlavy, malátnost’, podráždenost’, triaška a kŕ-
če. Výsledkom chronickej expozície je poškodenie pečene, porušenie hormonálnych
funkcií a poruchy metabolizmu. Vplyv DDT na životné prostredie na Slovensku pre-
trváva aj v súčasnosti, ako výsledok jeho používania v minulosti. Zdrojom môžu byt’
aj staré environmentálne zát’aže a skládky. Vd’aka svojej perzistencii je DDT schopné
transportu na vel’ké vzdialenosti od miesta aplikácie. DDT je potvrdený karcinogén,
ktorý patrí medzi perzistentné organické polutanty a jeho používanie bolo zakázané
Štokholmskou dohodu z roku 2014.

6.6 Tenzidy
Tenzidy sú povrchovo aktívne organické látky, ktoré sú schopné hromadit’ sa už

pri nízkych koncentráciách na fázovom rozhraní a znižovat’ tak povrchovú energiu sú-
stavy (Allured, 2019). Označenie tenzidy pochádza z nemčiny, z angličtiny pochádza
označenie surfaktanty. Synteticky pripravované povrchovo aktívne látky sa označu-
jú ako saponáty (Malá a Malý, 2006). Ich význam spočíva v zlepšovaní rozpustnosti
nečistôt, čo významne napomáha ich odstraňovaniu. V praxi sa používajú pri výrobe
čistiacich prostriedkov (detergentov), ktoré predstavujú rôznorodé zmesi organických
aj anorganických zlúčenín. Tieto obsahujú okrem tenzidov aj d’alšie aktívne zložky
(kremičitany, polyfosforečnany a iné).

Tenzidy je možné rozdelit’ podl’a pôvodu (prírodný, antropogénny), zvyčajne
sa však používa rozdelenie podl’a charakteru náboja (Šmidrkal, 1999):

• iónové (majú náboj) – aniónové, katiónové a amfolytické,
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• neiónové (bez náboja).

Aniónové disociujú na povrchovo aktívny anión, katiónové na povrchovo ak-
tívny katión. Neionické nedisociujú a rozpúšt’ajú sa solvatáciou väčšieho počtu hyd-
rofilných skupín. Amfolytické tenzidy menia svoj charakter na anionický alebo kati-
onický v závislosti od pH (Pitter, 2015). Aniónové tenzidy predstavujú približne 50
% celosvetovej produkcie tenzidov (Joshi, 2017). Majú nízku detergenčnú, ale naopak
vysokú zmáčavú účinnost’. Hlavná oblast’ použitia sú pracie a zmáčacie prostriedky.
Katiónové tenzidy predstavujú malý podiel svetovej produkcie tenzidov. Ich využitie
je založené na dezinfekčných a antiseptických účinkoch. Sú súčast’ou avivážnych a
impregnačných prostriedkov, podporujú stálost’ farieb (Pabon a Corpart, 2002). Ich
biodegradovatel’nost’ je vzhl’adom na aniónové tenzidy horšia. Katiónové tenzidy s
perflórovanými uhl’ovodíkovými ret’azcami sú súčast’ou peniacich prostriedkov, kto-
ré vytvárajú na vode film. Sú stabilné, odolávajú biodegradácii a bola preukázaná ich
bioakumulácia (Scott a Jones, 2000). Amfotérne tenzidy predstavujú do 5 % celosve-
tovej produkcie tenzidov. V nedisociovatel’nej časti molekuly obsahujú ako anión tak
katión, čiže je možná ich kombinácia s oboma vyššie uvedenými skupinami tenzidov.
Používajú sa ako súčast’ šampónov ale aj hasiacich prostriedkov. Neiónové tenzidy sa
využívajú ako základové tenzidy v práškových pracích prostriedkoch. Vyznačujú sa
dobrými penotvornými ako zmáčacími vlastnost’ami. Ich podiel na svetovej produkcii
je cca 45 % (Joshi, 2017).

Vo vodnom prostredí sa hydrofilná skupina v molekule tenzidu hydratuje a
hydrofóbna skupina je následne vytlačená kohéznymi silami vody roztoku. Rozpust-
nost’ vo vode závisí od ich chemickej štruktúry, teplote, pH, prítomnosti elektrolytov,
rozpúšt’adiel a iných látok. Rozpustnost’ je daná dĺžkou a štruktúrou hydrofóbnej časti
molekuly, ako aj polaritou. Čím je alifatický uhl’ovodíkový ret’azec dlhší, tým je roz-
pustnost’ nižšia. Rozvetvené uhl’ovodíky a prítomnost’ dvojitých väzieb rozpustnost’
naopak zvyšujú. Hydrofilná čast’ molekuly ovplyvňuje rozpustnost’ svojou vel’kos-
t’ou, tvarom a typom hydrofilnej skupiny. S polaritou rozpustnost’ stúpa. Dôležitou
vlastnost’ou je stálost’ tenzidov v tvrdej vode.

Toxické účinky majú predovšetkým katiónové tenzidy, ktoré sú bežnou sú-
čast’ou dezinfekčných prostriedkov. Škodlivé účinky boli preukázané aj pri oxyetyle-
nátoch alkylfenolov, vrátane metabolitov. Sú relatívne biologicky stabilné a vykazujú
estrogénnu aktivitu (Malá a Malý, 2006). Tieto zlúčeniny prírodného aj atropogénneho
pôvodu sú bežnou súčast’ou odpadových vôd. Zhoda štruktúrnych rysov s estrogénom,
ktorá umožňuje jeho imitáciu, ich zarad’uje k endokrínnym disruptorom. Už stopové
koncentrácie týchto zlúčenín môžu mat’ nepriaznivé účinky na živé organizmy. Vel’-
mi rozšírené sú alkylfenoly, preukázaný je napríklad nepriaznivý vplyv nonylfenolu
na ryby. Sú rezistentné voči pôsobeniu mikroorganizmov, dobre sa sorbujú na sedi-
menty, pôdne častice a organickú hmotu v kaloch. Ich biodegradácia prebieha iba za
vhodných aeróbnych podmienok, preto je zvyčajne v sedimentoch a pôde pomalá (Ku-
jalová et al., 2007). Degradácia sa zvyčajne hodnotí podl’a rozpusteného organického
uhlíka, ako aj biologickou spotrebou kyslíka. Na základe druhého uvedeného kritéria
sa tenzidy rozdelujú na (Blažej, 1977):

• mäkké – v priebehu 14 dní degraduje viac ako 90 %,

• odbúratel’né - v priebehu 14 dní degraduje od 35 % do 90 %,

• tvrdé - v priebehu 14 dní degraduje menej ako 35 %.
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Z hl’adiska životného prostredia bolo v minulosti problémom používanie tvr-
dých tenzidov, ktoré spôsobovali penenie nielen pri odpadových, ale aj povrchových
vodách. V súčasnosti sa používajú predovšetkým mäkké tenzidy. Problémom je aj zvy-
šovanie podielu anorganického fosforu v povrchových vodách, ktoré vedie k eutrofi-
zácii. Nárast počtu cyanobaktérií môže spôsobovat’ problémy nielen vodným živočí-
chom, ale aj človeku (Říhová Ambrožová et al., 2010). Dermálny kontakt môže spôso-
bit’ silné alergické reakcie a vznik ekzémov, dlhšia expozícia môže viest’ až k poškode-
niu pečene. Dôvod využívania tenzidov (schopnost’ znižovat’ povrchové napätie vody)
spôsobuje rybám poruchy dýchania žiabrami, dochádza k uvol’ňovaniu ochrannej hlie-
novej vrstvy kože (Říhová Ambrožová et al., 2010). Legislatívne predpisy, zamerané
na koncentrácie tenzidov vo vodách sú orientované hlavne na penivost’. Penenie totiž
zabraňuje prevzdušňovaniu a znižuje účinnost’ biologického čistenia. Z hl’adiska zne-
čistenia podzemných vôd môže byt’ sledovanie koncentrácií tenzidov ukazovatel’om
prenikania znečistenia z povrchových vôd (Zoller et al., 1990).

6.7 Prípadová štúdia
Monitoring podzemných vôd v SR je realizovaný v zmysle Smernice 2000/60/EHS

ustanovujúcej rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky. Programy mo-
nitorovania stavu vôd pripravujú odborné organizácie VÚVH a SHMÚ, ich súčast’ou
je aj monitorovanie pesticídov a od roku 2018 aj vybratých emergentných látok (Pats-
chová, 2018). Pesticídy používané v pol’nohospodárstve patria medzi významné zdro-
je znečistenia a preto sú dlhodobo predmetom monitorovania v podzemnej vode. V
období 2002 - 2016 bolo sledovaných 53, v súčasnosti sa sleduje 43 pesticídov v po-
dzemných vodách. Spotreba pesticídov má v SR stúpajúci trend, navyše sa v pôde
a podzemnej vode nachádzajú rezíduá už zakázaných resp. nepoužívaných prostried-
kov. Negatívny vplyv pesticídov, používaných v súčasnosti, by mal byt’ nižší ako vplyv
dnes už zakázaných prostriedkov (napr. organochlórové pesticídy – DDT, lindán). Ma-
jú vyššiu účinnost’, čiže môžu byt’ aplikované v nižších dávkach, ako aj nižšiu perzis-
tenciu a cielenejší účinok. Kratší je aj počas rozpadu novších prostriedkov, ich opa-
kované použitie však môže viest’ ku kumulácii v prostredí (dotácia do prostredia je
vyššia ako úbytok degradáciou). Sú známe prípady identifikácie v súčasnosti používa-
ných pesticídov na lokalitách, kde neboli 10 – 20 rokov vôbec použité. Pre podzemné
vody nie je správne aplikovat’ výber relevantných pesticídov resp. prioritných látok
použitý pre povrchové vody, nakol’ko neodráža dostatočne špecifické chovanie sa pes-
ticídov v životnom prostredí (najmä v pôde) a nezohl’adňuje riziko pre podzemné vody
(Patschová, 2018). Stav kvality podzemných vôd na Slovensku z hl’adiska prítomnosti
pesticídov je zobrazený na obrázkoch 6.2 a 6.3.

Okrem sledovania koncentrácií pesticídov v podzemných vodách a pôd je
možné využit’ aj d’alšie prostriedky na lokalizáciu rozšírenia. Slovenská agentúra ži-
votného prostredia prevádzkuje register lokalít s možným výskytom perzistentných or-
ganických polutantov, ktorý zahŕňa aj lokality s pesticídmi. Jedná sa prevažne o bývalé
pol’nohospodárske družstvá, kde po ukončení prevádzky ostali nezabezpečené sklady
s chemikáliami, často neznámeho pôvodu. Z 56 registrovaných skladov agrochemikálií
je podl’a registra 40 prázdnych Helma (2019).

Výsledky monitorovania podzemných vôd je možné porovnávat’ s monitorin-
gom pôd. V Českej republike boli v povrchových a podzemných vodách najčastejšie
identifikované transformačné produkty chlóracetanilidov, ktoré prekračovali legislatív-
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Obr. 6.2: Výskyt pesticídov v podzemných vodách SR, upravené podl’a Patschová
(2018)

Obr. 6.3: Monitoring pesticídov v okresoch SR v roku 2015 (upravené podl’a Patschová
(2018)
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ne kritériá. Ich výskyt v pôdach však až taký častý nebol, čo poukazuje na ich vysokú
mobilitu. V prípade hydroxy-atrazínu boli koncentrácie v podzemnej vode až 10x vyš-
šie ako v povrchovej. Horninové prostredia spolu s podzemnou vodou sa javia ako
hlavný zdroj tohto rezídua atrazínu (Hofman et al., 2017).
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7. Znečistenie vôd znečist’ujúcimi
látkami ropného pôvodu a spôsob ich
šírenia

Kapitola je zameraná na charakteristiku jednotlivých ropných produktov, ich
vlastností, ako aj vplyv na životné prostredie a živé organizmy. Detailnejšie sa venuje
ich osudu po úniku do životného prostredia, predovšetkým šíreniu a degradácii. Pre-
zentované teoretické poznatky sú aplikovatel’né na kolektory s medzizrnovou priepust-
nost’ou (najmä neogénne a kvartérne sedimenty), ktoré predstavujú prirodzené zásoby
podzemnej vody a zároveň umožňujú efektívne šírenie znečistenia.

7.1 Ropa a ropné látky
Hlavným zdrojom uhl’ovodíkov v životnom prostredí sú ropné produkty. Ropa je

prírodná tekutá zmes kvapalných, plynných a rozpustných tuhých uhl’ovodíkov. Záro-
veň obsahuje aj malé množstvo organických zlúčenín (zlúčeniny dusíka, síry a kyslíka
- NSO) a minerálne prímesi kovy obsahujúcich organických a anorganických solí). Ro-
pa je olejovitá bezfarebná až čierna kvapalina, má parafínovú, benzínovú alebo sírnu
vôňu. Podl’a zloženia sa zvyčajne rozdel’uje na l’ahkú a t’ažkú (nafténová, aromatická)
ropu. Rozdiely v kvalite ropy, pochádzajúcej z rôznych zdrojov, sú zrejmé aj z chro-
matického záznamu na obr. 7.1. Zjavná je odlišná početnost’ n-alkánov (píky na zázna-
me), ako aj charakter UCM (Unresolved Complex Mixture – nerozlíšitel’ná komplex-
ná zmes, „hrb“ pod píkmi). V l’ahkej rope (priemerná hustota 850 kg.m−3) prevažujú
hexány a cyklohexány, vysoký podiel benzínov, mazadiel a kerozínu. V t’ažkej rope
(priemerná hustota 930 kg.m−3) je vysoký podiel naftenických a aromatických látok,
živíc a dechtu. Čím je ropa t’ažšia, tým má vyššiu hustotu a obsahuje viac heteroató-
mov. Prevažnú čast’ ropy tvoria kvapalné zložky – n-alkány, izoalkány, cykloalkány a
aromáty. Tuhými látkami v rope sú parafíny a cerezíny, ako aj asfaltické látky. Ropa
zvyčajne obsahuje 84 – 87 hm. % uhlíka, 11 – 14 hm. % vodíka, 0,1 – 4 hm. % síry,
0,01 – 1,0 hm. % dusíka a 0,05 – 1,0 hm. % kyslíka. Spomedzi organicky viazaných
kovov sú najviac zastúpené vanád a nikel (Frankovská et al., 2010).

Ropa sa najčastejšie spracováva v rafinériách, v ktorých sa jednotlivé zložky roz-
del’ujú a premieňajú na ropné produkty. Procesy v rafinériách sa dajú rozdelit’ na tri
základné typy:

• separačné procesy (ropa sa rozdelí na frakcie),

• konverzné procesy (zlúčeniny prítomné v rope sa premieňajú na iné, ktoré sú na
trhu žiadanejšie, zvyčajne s vylepšenými vlastnost’ami),

• dočist’ovacie procesy (odstraňovanie rôznych typov nečistôt, zmena štruktúry
molekúl, ktoré vedú k zvýšeniu úžitkovej hodnoty (izomerácia, odsírenie)).

Technologické procesy sú prispôsobené k druhu spracovávanej ropy. Ak je
ropa horšej kvality a ak sú požiadavky na kvalitu produktov vysoké, musí byt’ štruk-
túra rafinérie zložitejšia. Takáto rafinéria má vyššie investičné a prevádzkové náklady.
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Obr. 7.1: Chromatografické záznamy ropy z rôznych zdrojov, podl’a Nollet (2006)
.
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Obr. 7.2: Destilačná krivka a produkty destilácie ropy (podl’a http://www.slovnaft.sk)
.

Destilácia ropy je fyzikálny proces, pri ktorom sa odvodnená ropa rozdel’uje na už-
šie frakcie. Je to základný proces spracovania ropy. Podl’a konfigurácie rafinérie sa na
výrobu l’ahkých rafinérskych produktov (benzín, petrolej, plynový olej) využíva atmo-
sférická destilácia a pre delenie mazutu sa používa vákuová destilácia. Atmosférická
destilácia sa niekedy nazýva aj rúrková destilácia, pretože surová ropa sa pred vstu-
pom do destilačnej kolóny zohrieva v rúrkovej peci. Produktom vákuovej destilácie sú
olejové destiláty a vákuový zvyšok. Grafické vyobrazenie destilačnej krivky spolu s
produktmi destilácie sa nachádza na obr. 7.2.

7.2 Vplyv ropných látok na životné prostredie
V slovenských podmienkach, kde neprebieha t’ažba ropy vo vel’kom rozsahu,

predstavujú ropné produkty každodennej l’udskej spotreby hlavne benzíny, petrolej,
motorovú nafta, vykurovacie a mazacie oleje a asfalt. Vo svete sú časté lokálne znečis-
tenia pôdy pri t’ažbe ropy (t’ažobná plošina Deepwater Horizon v roku 2010, 780000
m3) a havárie v priebehu jej prepravy (tanker Exxon Valdez v roku 1989, 41000 m3;
tanker Erika v roku 1999, tanker Prestige v roku 2003, 67000 m3). Je však nutné po-
dotknút’, že podobné havárie predstavujú iba 5% objemu ropy, ktorá sa dostane do
vodného prostredia (Fingas, 2011). V rámci Slovenska sa nachádza viacero lokalít
s prirodzenými prejavmi ropy, či už ropný prameň v Korni, alebo priesaky v Radvani
nad Laborcom (Milička a Macek, 2014). Priesaky ropy je možné pozorovat’ napríklad
v povrchových tokoch (obr. 7.3).

Uhl’ovodíky, ako hlavná zložka ropy a ropných produktov, sú chemicky re-
latívne inertné zlúčeniny, avšak v niektorých prípadoch môžu mat’ silnejšie toxické
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Obr. 7.3: Priesaky ropy v potoku pri Radvani nad Laborcom (Milička a Macek, 2014).
.

účinky ako samotná ropa. Významná je skutočnost’, že existuje vel’ký počet mikro-
organizmov, ktoré vedia využívat’ uhl’ovodíky ako zdroj uhlíka a energie. Z hl’adiska
rizík vyplývajúcich z ich prítomnosti v životnom prostredí je dôležité rozlišovat’ látky
podliehajúce biologickému rozkladu vo vodách a pôdach a látky biochemicky rezis-
tentné, ktoré sa môžu hromadit’ v hydrosfére a v pôde. Ropné látky zhoršujú organo-
leptické vlastnosti vody. Prejavuje sa to predovšetkým pachom, pretože jeho prahová
koncentrácia je nižšia ako prahová koncentrácia chuti. Prahové koncentrácie sa pri rôz-
nych ropných látkach (benzín, petrolej, nafta, oleje) pohybujú rozmedzí približne od
0,05 mg.l−1 do 10,0 mg.l−1. Pri určovaní limitných koncentrácií sa berú organolep-
tické vlastnosti do úvahy predovšetkým preto, lebo toxicita ropných látok pre vodné
organizmy sa často krát prejavuje až pri koncentráciách, ktoré sú vyššie ako pachové
prahové koncentrácie. Priemerná prahová koncentrácia pachu automobilových benzí-
nov je približne 0,2 mg.l−1, pre naftu je to približne 0,07 mg.l−1 (Pitter, 2015). Ropné
látky môžu významne ovplyvňovat’ chemické a biologické vlastnosti vôd, pričom mô-
žu:

• mat’ karcinogénne, mutagénne, alergénne a teratogénne účinky (napr. niektoré
polyaromatické uhl’ovodíky),

• ovplyvňovat’ farbu vody,

• ovplyvňovat’ pach a chut’ vody,

• ovplyvňovat’ penivost’ vody,
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• tvorit’ povrchový film na hladine a tým zhoršovat’ prestup kyslíku do vody,

• ovplyvňovat’ komplexotvorné vlastnosti vody a tým desorbovat’ toxické kovy zo
sedimentov.

7.2.1 Ropné látky a živé organizmy
Ropné látky majú preukázatel’ne nepriaznivý vplyv na živé organizmy, s výnim-

kou kmeňov mikroorganizmov, ktoré ju využívajú ako zdroj energie. Miera negatív-
neho vplyvu závisí od typu ropy alebo ropného produktu, ako aj organizmu, ktorý je
jej účinkom vystavený. Primárnym nepriaznivým vplyvom na človeka je narkotické
pôsobenie (Pelikán, 1983), pričom ako najviac toxické sa javia látky zo skupiny poly-
cyklických aromatických uhl’ovodíkov (PAU), účinky ktorých môžu viest’ až k vzni-
ku rakoviny (Xu et al., 2013). Vplyv uhl’ovodíkov na l’udské zdravie závisí od typu
expozície, teda bud’ prostredníctvom dermálneho kontaktu, inhaláciou alebo ingesci-
ou (Fingas, 2011). Akútne účinky pri požití sú napr. podráždenie úst, hrdla a žalúdka
alebo tráviace poruchy a poškodenia. Malé množstvo uhl’ovodíkov sa môže dostat’
do pl’úc pri hltaní a vracaní a môže spôsobovat’ respiračné t’ažkosti ako edém pl’úc
alebo bronchopneumóniu. Chronické účinky požitia môžu byt’ poškodenie pečene,
obličiek a gastrointestinálneho traktu alebo arytmia srdca. Dlhšie a/alebo opakované
expozície aromatických uhl’ovodíkov ako benzén môžu spôsobovat’ poškodenie kost-
nej drene, čo vedie ku krvným chorobám ako napr. leukémia. Aromatické uhl’ovodíky
v metabolizme človeka vytvárajú mutagénne a karcinogénne deriváty napriek tomu,
že základná látka nemusí byt’ toxická. Akútne symptómy uhl’ovodíkovej expozície
inhaláciou dráždia nos, hltan, pl’úca a účinkujú ako narkotiká. Vysoké akútne dáv-
ky môžu spôsobovat’ epilepsiu. Chronické expozície spôsobujú stratu chuti do jedla,
svalovú slabost’ a kŕče, sporadické elektrocefalogické poruchy a poškodenie pečene a
obličiek. Expozícia očí a kože spôsobuje iritácie, mechanické a chemické poškodenia.
Najpravdepodobnejšia otrava ropnými látkami u človeka je spôsobená konzumáciou
kontaminovanej potravy, hlavne vodných živočíchov (Reis, 1996).

Senzitívnejšia čast’ populácie vykazuje oproti zvyšnej časti v rovnakom pro-
stredí rozdielnu, alebo zvýšenú odozvu na účinok vystavenia ropným uhl’ovodíkom.
Dôvodom môže byt’ genetická predispozícia, vek, zdravie, výživa a vystavenie účinku
iných toxických látok (napr. chemikálie v cigaretách). Tieto faktory môžu vyústit’ do
redukcie schopnosti odbúravania a vylučovania uhl’ovodíkov, alebo ovplyvnenia čin-
nosti vnútorných orgánov. Potláčanie alebo zmena aktivity viacerých funkcií enzýmu
oxidázy zvyšuje riziko z expozície aromatickými frakciami ropy s počtom uhlíkov C5
až C9, ktoré sú zastúpené benzénom, toluénom, etylbenzénom a xylénom (BTEX),
C16 až C35 obsahujúcimi karcinogénnymi polycyklickými aromatickými uhl’ovodík-
mi a alifatickými C5 až C8 (n-hexán). Súbežná konzumácia alkoholu môže napríklad
zvyšovat’ riziko zlyhania centrálneho nervového systému s BTEX, poškodenie slucho-
vej sústavy s toluénom a krvné defekty s benzénom. Acetón v kombinácii s n-hexánom
zvyšuje riziko výskytu lokálnej neuropatie. L’udia užívajúci aspirín a súbežne majú-
ci nevhodnú diétu sú tiež citlivejší na účinky spomenutých toxických látok (ATDSR,
1999). Negatívne vplyvy ropného znečistenia vody pre vodné a pri vode žijúce orga-
nizmy (Bienik, 1982; Reis, 1996):

• zmeny v správaní po expozícii ropným látkam u vyšších vodných organizmov sa
prejavujú pri pohybe, hrabaní, kŕmení a reprodukcii,
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• koraly, lastúrniky a niektoré kôrovce sú na ropné znečistenia extrémne senzitív-
ne,

• u sled’ov spôsobuje deformáciu vajíčok,

• ropa pokrýva perie vtákov, ktoré stratí nepremokavost’, nevedia sa nevedia udr-
žat’ na hladine a následne sa utopia alebo uhynú v dôsledku hypotermie (Piatt
a Ford (1996) uvádzajú až 250 000 mŕtvych vtákov pri havárii tankera Exxon
Valdez),

• ropa má negatívne vplyvy aj na fyto- a zooplanktón, V koncentráciách 1-10
mg.l−1 zastavuje rast a fotosyntézu,

• srstnaté morské cicavce pri kontakte s ropou strácajú schopnost’ tepelnej regulá-
cie a zomierajú na hypotermiu podobne ako vtáky,

• u rastlín spôsobuje degradáciu rastu.

7.3 Charakteristika ropných produktov
Jednotlivé ropné produkty sa odlišujú nielen svojím zložením, ale aj vplyvom

na životné prostredie, spôsobom šírenia a degradácie. V nasledovných podkapitolách
uvádzame charakteristiku bežne používaných produktov.

7.3.1 Benzín
Benzín je komplexnou zmesou prchavých ropných produktov, aditív a zmieša-

vacích prostriedkov. Používa sa primárne ako palivo pre spal’ovacie motory, ale aj ako
účinné rozpúšt’adlo a čistiaci prostriedok. Pridávaním do alkoholu sa získava tzv. de-
naturovaný lieh, používaný na technické účely. Zloženie môže byt’ rôznorodé a závisí
predovšetkým od zloženia surovej ropy, procesu rafinácie a type a množstve prísad,
ktoré neobsahujú uhl’ovodíky a ovplyvňujú špecifické funkčné vlastnosti paliva. Ben-
zín sa pripravuje miešaním z viacerých zložiek tak, aby mal požadované vlastnosti ako
napríklad oktánové číslo alebo tlaku pár. Hlavnými zložkami sú reformáty z kataly-
tického reformovania t’ažkých benzínov a benzíny pripravené fluidným katalytickým
krakovaním t’ažších ropných frakcií (Blažek a Rábl, 2006). Benzíny obsahujú primárne
uhl’ovodíky v rozsahu ret’azcov C4-C12, ktoré majú nasledovné rozdelenie (Kappusa-
my et al., 2020):

• alkány 4 - 8 hm. %,

• alkény 2 – 5 hm. %,

• izoalkány 25 - 40 hm. %,

• cykloalkány 3 – 7 hm. %,

• cykloalkény 1 – 4 hm. %,

• celková aromatická zložka 20 – 50 hm. %
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Rozsiahle a dlhodobé úniky benzínu predstavujú ohrozenie zdravia l’udí a ži-
votného prostredia, predovšetkým ak sa benzín dostane do zdroja pitnej vody. Vzhl’a-
dom na jeho vysokú prchavost’ je nutné, aby boli nádrže s benzínom dobre utesnené.
Benzín sa oproti nafte ovel’a l’ahšie vznieti. Spal’ovanie benzínu je významným zdro-
jom znečistenia ovzdušia, vznikajú pri ňom oxid uhličitý, uhol’natý a oxidy dusíka.
Nespálený a odparený benzín sú za pôsobenia slnečného svetla zdrojom vzniku foto-
chemického smogu.

Viaceré, predovšetkým aromatické (benzén) zložky benzínu, sú karcinogén-
ne. Obsah benzénu v benzíne je 0,12 – 3,5 %. IARC klasifikuje benzín ako možný
karcinogén. V prípade akútnej intoxikácie môžu byt’ príznakmi bolesti hlavy, podráž-
denie spojiviek a dýchacích ciest, dávenie. Silná intoxikácia môže byt’ sprevádzaná
aj kŕčmi (Martínez a Balasteros, 2005). Výsledkom chronickej intoxikácie môžu byt’
zápaly dýchacích ciest, náladovost’, depresie alebo zabúdanie (Maruff et al.,1998).

Medzi aditíva, prítomné v benzíne, patria predovšetkým detergenty, zachytá-
vače olova, antidetonátory, inhibítory korózie, antioxidanty a prostriedky proti zamŕ-
zaniu. Spomedzi antidetonátorov bolo asi najrozšírenejšie tetraetylovo (CH3CH2)4Pb.
Pridávat’ do benzínu ho začali r. 1920 a až do ’70 rokov 20. storočia ho používali tak-
mer na celom svete. Koncom ’60 rokov sa začalo poukazovat’ na znečistenie atmosféry
olovom, v r. 1968 pochádzalo v USA 98 % Pb v atmosfére práve z výfukových plynov.
V ’70 rokoch minulého storočia sa jeho používanie začalo obmedzovat’, v súčasnosti sa
legálne pridáva do vysokooktánového leteckého benzínu, do automobilových benzínov
iba v Alžírsku, Jemene a Iraku. Od 1917 sa pre tento účel pridával do benzínu aj etanol
(C2H6O), momentálne sa používa iba v Brazílii a USA. Jeho výhodou je znižovanie
obsahu CO vo výfukových plynoch, nevýhodou naopak že je hygroskopický, teda via-
že vodu. V Kanade a USA sa tiež používa MMT - trikarbonyl metylcyklopentadienyl-
mangánu ((C5H4CH3)Mn(CO)3). O jeho dopadoch na zdravie a potenciálnej možnosti
poškodenia katalyzátorov sa vedú spory. V súčasnosti sú asi najrozšírenejšie MTBE -
metyl terc-butyl éter ((CH3 )3 COCH3) a ETBE - etyl terc-butyl éter (C6 H14 O). Jeho
prednost’ou je znižovanie objemu emisií CO vo výfukových plynoch. O jeho dopadoch
na životné prostredie sa vedú spory, z tohoto dôvodu bolo jeho používanie v niektorých
štátoch USA zakázané.

7.3.2 Nafta
Motorová nafta je zmesou kvapalných uhl’ovodíkov ropného pôvodu. Vyrába sa

destiláciou (oddelenie kvapalín) a rafináciou (čistením) z ropy v teplotnom rozsahu 150
– 370°C. Nafta sa používa ako palivo pre väčšinu vznetových motorov. Najčastejšie sa
vyrába hydrogenizáciou frakcií z destilácie ropy. Môže obsahovat’ rôzne aditíva na
zlepšenie úžitkových vlastností – depresanty (úprava vlastností pre nízke teploty), de-
tergenty, mazivá (znižovanie trenia), inhibítory korózie. Obvyklý počet atómov uhlíka
v jednotlivých molekulách uhl’ovodíkov tvoriacich základ zmesi je medzi C9 až C22,
zarad’uje sa medzi stredne t’ažké destiláty. Nafta je kvapalina žltej farby charakteris-
tického ropného zápachu, nerozpustná vo vode. Teplota samovznietenia nafty je nad
250°C, jej hustota sa pohybuje v rozmedzí od 820 do 845 kg.m−3 (Blažek a Rábl,
2006) . Pri opakovanom kontakte s naftou sa môže prejavit’ potenciálna karcinogenita.
Vzhl’adom na nízku viskozitu môže pri požití spôsobovat’ poškodenie pl’úc, zároveň
odmast’uje a dráždi pokožku. Inhalácia výparov môže pôsobit’ omamne, vyvolat’ bo-
lesti hlavy, žalúdočnú nevol’nost’, podráždenie očí a dýchacích ciest.
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7.3.3 Petrolej
Petrolej (kerozín) je horl’avá zmes kvapalných uhl’ovodíkov používaná v súčas-

nosti ako palivo do reaktívnych motorov (napr. leteckých prúdových), v minulosti sa
používal na kúrenie a svietenie. Pre letecké petroleje je dôležitou vlastnost’ou viskozita
ktorá ma vplyv na optimálnu funkciu vstrekovacích trysiek a celého palivového systé-
mu pri nízkych teplotách (až -50°C). Podobne ako benzín obsahuje petrolej aditíva –
antioxidanty, inhibítory korózie a protimrznúce prísady. Získava sa frakčnou destiláci-
ou ropy pri teplote 150°C až 275°C, v zmesi prevládajú uhl’ovodíky v rozsahu C10 až
C16, predovšetkým parafíny a naftalény a menším podielom aromatickej zložky (do 5
%) (Kappusamy et al., 2020). Oproti benzínu je menej prchavý a narábanie s ním je
bezpečnejšie. Požitie petroleja môže mat’ škodlivé až smrtel’né následky. Môže spôso-
bovat’ podráždenie hrdla a žalúdku, zlyhanie centrálnej nervovej sústavy, problémy s
dýchaním, ako aj pneumóniu pri vdýchnutí kvapaliny do pl’úc (ATDSR, 1999).

7.3.4 Vykurovacie oleje
Po benzíne a nafte sú tretím najrozšírenejším ropným produktom. Ako je zrej-

mé z ich názvu, používajú sa predovšetkým na vykurovanie. Ich produkcia sa znižuje,
pretože t’ažké ropné frakcie sa v stále väčšej miere procesmi krakovania a hydrokra-
kovania premieňajú na pohonné hmoty. Produkuje sa niekol’ko druhov olejov, ktoré sa
odlišujú viskozitou, bodom tuhnutia a obsahom síry. Na základe hustoty sa vykurova-
cie oleje delia na extra l’ahké (s maximálnou hustotou 860 kg.m−3), l’ahké (s maximál-
nou hustotou 920 kg.m−3) a t’ažké (s maximálnou hustotou 990 kg.m−3). Extra l’ahké
sú produktom petrolejov a plynových olejov, l’ahké atmosférických a vákuových ply-
nových olejov, a t’ažké sú zmesou vysoko vriacich ropných frakcií a zvyškov. Akútna
toxicita vykurovacích olejov je z hl’adiska l’udského zdravia nízka (Blažek a Rábl,
2006) .

L’ahký vykurovací olej sa získava frakčnou destiláciou pri teplote 240 až
300°C. Kondenzuje pri nižšej teplote ako parafín, ale vyššej ako petrolej. Obsahuje adi-
tíva ako stabilizátory, vylepšovače tekutosti, mazania a horenia. Ťažký vykurovací olej
(mazut) kondenzuje pri teplote 340 až 400°C. Ked’že obsahuje destilačné a krakovacie
zvyšky, nachádzajú sa v ňom nežiaduce prímesi (aromatické látky, síra, dusík). Ich spa-
l’ovanie produkuje viac emisií ako spal’ovanie l’ahších vykurovacích olejov. Využívajú
sa primárne ako palivo pre námorné plavidlá, najmä pre svoju nízku cenu. Vd’aka vel’-
mi vysokej viskozite a hustote (môže byt’ vyššia ako hustota vody) predstavuje únik
t’ažkého vykurovacieho oleja zvýšené nebezpečenstvo pre životné prostredie. Vysoká
viskozita spomal’uje prirodzený rozklad, hustota, perzistencia a schopnost’ emulzifi-
kácie spôsobujú nielen znečistenie vodného stĺpca, ale aj dna zvodneného prostredia.

7.3.5 Mazacie oleje
Základové minerálne oleje sú vyrábané z ropných vákuových destilátov. Pro-

stredníctvom miešania sa upravujú na výrobu mazacích olejov (motorové, prevodové)
ako aj špeciálnych olejov (hydraulické, transformátorové), ktoré majú rôzne fyzikálne
ako aj výkonové charakteristiky. Skladajú sa zo stoviek až tisíc uhl’ovodíkov s ret’az-
cami v rozsahu C15-C50, pričom obsahujú aj podiel zlúčenín dusíka a síry, ako aj rôz-
ne aditíva. Zmes uhl’ovodíkov obsahuje jednoduché a rozvetvené alkány, cykloalkány
a aromatické zložky. Významnou zložkou motorových olejov sú aj PAU, alkylované
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PAU a kovy (Anderson et al., 2003). Presné zloženie čerstvých minerálnych olejov nie
je definované, naopak pri použitých olejoch je ich zloženie známe. Pozostávajú pri-
bližne zo 70 – 80 % jednoduchých a rozvetvených alkánov a cykloalkánov, 11 – 15 %
monoaromatických uhl’ovodíkov a 4 – 8 % PAU (Kappusamy et al., 2020).

7.4 Prieskum znečistenia
Pri identifikácii znečistenia ropnými látkami je prvom rade nutné určit’ či sa z

hl’adiska zdroja jedná o bodové alebo plošné znečistenie a či je únik jednorazový alebo
dlhodobý. Vyhodnotenie jednorazových bodových únikov (napr. havária pri transpor-
te) obsahuje malý počet neistôt. Lokalizácia zdroja, ako aj druh znečist’ujúcej látky sú
zjavné. Naopak identifikácia rozsiahlejších znečistených plôch, ktoré často krát vzni-
kali dlhodobým pôsobením jedného alebo viacerých zdrojov, zvyčajne vyžaduje reali-
záciu geologického prieskumu. Jeho ciel’om je identifikácia plošného a priestorového
rozsahu znečistenia a či sa znečistenie nachádza v pásme prevzdušnenia, alebo na-
sýtenej zóne zvodneného horninového prostredia. V priebehu prieskumných prác je
prvým krokom identifikácia pravdepodobnej znečist’ujúcej látky (resp. látok). Ked’že
sú ropné látky zložené často až zo stoviek rôznych zložiek, býva identifikácia prob-
lematická. Znečistenie sa v zložkách prostredia môže vyskytovat’ v rôznych formách
(ako rozpustené, emulgované alebo ako vol’ná fáza), navyše procesmi degradácie sa
charakter znečistenia môže výrazne zmenit’. Osvedčeným postupom však ostáva od-
ber vzoriek zeminy a podzemnej vody a následné laboratórne stanovenia koncentrácií
ropných látok, či už ako spektroskopicky detegované nepolárne extrahovatel’né látky
(NEL), alebo plynovou chromatografiou stanovený obsah uhl’ovodíkov s ret’azcami
v rozsahu C10-C40.

Spektroskopické stanovenie môže byt’ realizované bud’ v infračervenom,
alebo ultrafialovom spektre. Jeho výhodou sú pomerne nízke náklady, avšak na dru-
hej strane ním nemožno rozlíšit’ ropný pôvod uhl’ovodíkov od uhl’ovodíkov tvoria-
cich prirodzené pozadie. To je možné len chromatografickými metódami. Obe metó-
dy (NEL-IR, NEL-UV) sú založené na rôznych formách interakcie elektromagnetic-
kého žiarenia s detegovanými látkami a preto sa neodporúča ich vzájomné porovná-
vanie. Stanovenie NEL-IR je vhodnejšie pri detekcii zmesí s prevahou alifatických
zložiek, NEL-UV v prípade zmesí s prevahou aromatických zložiek. Detailnejšie in-
formácie o zložení ropných látok poskytujú metódy plynovej chromatografie, ktoré sa
bežne používajú v dvoch variantoch. Prvým je GC-FID, čiže plynová chromatogra-
fia s plameňovým ionizačným detektorom, druhým GC-MS - plynová chromatografia
s hmotnostnou spektrometriou. Na výslednom chromatografickom záznamne zodpo-
vedajú jednotlivé píky identifikovaným chemickým zlúčeninám, zároveň je dôležitá aj
plocha píku (predstavuje kvantitu danej zlúčeniny). Porovnanie rôznych typov ropných
produktov na základe chromatografického záznamu je zobrazené na Obr. 8.4. Existu-
jú však aj alternatívne spôsoby vyhodnocovania analytických výsledkov. Jeon et al.
(2017) prezentovali perspektívny spôsob identifikácie degradovaných zmesí ropných
produktov. Je založený na vyhodnotení šírky a tvaru UCM – nerozlíšitel’nej komplex-
nej zmesi. Pre hlavné typy ropných produktov je na základe prezentovaných výsledkov
tento parameter jasne odlíšitel’ný.

Údaje o charaktere znečistenia sú dôležité predovšetkým ako podklad pre
realizáciu výpočtov v analýze rizika znečisteného územia. Analýza rizika sa vypra-
cúva ako samostatná čast’ záverečnej správy z geologického prieskumu, pri ktorom
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Obr. 7.4: Chromatografické záznamy rôznych typov palív. Jet A – letecký benzín (kero-
zín); Diesel – nafta; Diesel (Mobile Burn) – degradovaná nafta; IFO, Bunker B, Heavy
Fuel Oil – vykurovacie oleje (Nollet, 2006)

.
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sa zistilo a overilo závažné znečistenie spôsobené činnost’ou človeka. Jej ciel’om je
charakterizovat’ existujúce a potenciálne riziká vyplývajúce z existencie znečisteného
územia pre životné prostredie a zdravie človeka a na základe posúdenia ich závažnos-
ti navrhnút’ ciel’ové parametre nápravných opatrení. Je rozhodujúcim podkladom na
posúdenie nebezpečnosti zistenej kontaminácie a nevyhnutnosti vykonania sanačných
a iných opatrení a na rozhodovanie orgánov štátnej správy v procese znižovania ne-
priaznivých účinkov znečisteného územia na životné prostredie a zdravie človeka. Je
aj dôležitým a nevyhnutným podkladom na vypracovanie projektu nápravných opat-
rení (projekt sanácie geologického prostredia alebo projekt sanácie environmentálnej
zát’aže).

Bežnou súčast’ou geologických úloh, zameraných na detekciu ropných látok,
je atmogeochemický prieskum, najmä v prípade predpokladaného znečistenia prcha-
vými organickými látkami (napríklad benzín) v pôdnom vzduchu. Realizácia terén-
nych meraní prostredníctvom prenosného detektora je v princípe jednoduchá. Zvolené
územie sa pokryje rastrom bodov, na ktorých sa pôdnym vrtákom vyhĺbi úzka sonda.
Následne sa do nej zasunie meracia dutá tyč a prebehne meranie. Znečistenie sa zvy-
čajne šíri difúziou z miesta s vysokou koncentráciou smerom k nižšej. Alternatívnym
spôsobom je použitie detekčných trubičiek. Výsledky atmogeochemického prieskumu
môžu významne pomôct’ pri identifikácii centier znečistenia.

Podl’a slovenskej legislatívy pre koncentrácie znečistenia (smernica Minis-
terstva životného prostredia Slovenskej republiky č. č. 1/2015 –7) pôdneho prostredia
ropnými látkami je pôda znečistená v prípade, ak obsahuje koncentrácie 500 mg.kg−1

(stanovené sumárnym ukazovatel’om ako nepolárne extrahovatel’né látky v infračer-
venej (NEL-IR) alebo ultrafialovej (NEL-UV) časti spektra) resp. 250 mg.kg−1 (sta-
novené plynovou chromatografiou ako C10-C40). Jedná sa o prekročenie indikačného
kritéria. Indikačné kritérium (ID) je hraničná hodnota koncentrácie znečist’ujúcej látky
stanovenej pre pôdu, horninové prostredie a podzemnú vodu, ktorej prekročenie môže
ohrozit’ l’udské zdravie a životné prostredie, tzn. táto situácia vyžaduje monitorovanie
znečisteného územia. Pre podzemnú vodu je ID kritérium 0,5 mg.l−1 NEL-IR alebo
NEL-UV, pre stanovenie C10-C40 je ID limit 0,25 mg.l−1. Intervenčné kritérium (IT)
je kritická hodnota koncentrácie znečist’ujúcej látky stanovenej pre pôdu, horninové
prostredie a podzemnú vodu, ktorej prekročenie pri danom spôsobe využitia územia
predpokladá vysokú pravdepodobnost’ ohrozenia l’udského zdravia a životného pro-
stredia, tzn. je nutné vykonat’ podrobný geologický prieskum životného prostredia s
analýzou rizika znečisteného územia. Pri zeminách je IT koncentrácia 1 000 mg.kg−1

NEL-IR alebo NEL-UV, resp. 500 mg.kg−1 C10-C40. Pre podzemnú vodu je IT kon-
centrácia 1,0 mg.l−1 NEL-IR alebo NEL-UV, resp. 0,5 mg.l−1 C10-C40. Stanovením
NEL (nepolárne extrahovatel’né látky) nemožno rozlíšit’ ropný pôvod uhl’ovodíkov od
uhl’ovodíkov tvoriacich prirodzené pozadie. Stanovenie skupiny uhl’ovodíkov v rozsa-
hu C10-C40 sa používa predovšetkým pri tukoch, olejoch a ropných produktoch. Na
základe dosiahnutých maxím v rozličných retenčných časoch a porovnaní so štandar-
dami je možné orientačne určit’, o akú znečist’ujúcu látku sa jedná. Za najvyšší stupeň
znečistenia, ktorý je dôvodom pre sanačný zásah, je výskyt vol’nej fázy ropných látok
v monitorovacích vrtoch.
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7.5 Migrácia ropných látok v životnom prostredí
Ropné látky sa môžu v prostredí šírit’ bud’ v kvapalnej forme, plynnej forme,

vo forme emulzie vo vode, alebo rozpustené vo vode. Pohyb kvapalných uhl’ovodíkov
v horninovom prostredí je daný priepustnost’ou horniny, hydraulickým spádom a vis-
kozitou znečist’ujúcej kvapaliny. Znečistenie horninového prostredia ropnými látkami
v kvapalnej fáze však zvyčajne zasahuje iba oblast’ okolo zdroja znečistenia. Na pod-
statne väčšiu vzdialenost’ sa šíri znečistenie rozpustené v podzemnej vode. V plynnom
skupenstve sa znečistenie šíri difúziou z miesta s vyššou koncentráciou do miesta s niž-
šou koncentráciou, čo je ovplyvnené aj kolísaním hladiny podzemnej vody. Pri znížení
hladiny sa sprístupní väčší objem vol’ných pórov a zníži sa koncentrácia znečistenia
nasatím plynov z atmosféry. Pri zvýšení hladiny sa koncentrácia znečistenia zvyšuje.
Vývoj znečistenia v plynnej forme je možné sledovat’ nielen prostredníctvom meraní
prchavých organických látok, ale aj sledovaním pomeru O2 a CO2. Produktom rozkla-
du ropných látok je metán, ktorý je aeróbnymi baktériami následne metabolizovaný
a výsledným produktom a je CO2. Čiže zvýšené koncentrácie CO2 a zároveň znížené
koncentrácie O2 svedčia o prebiehajúcej mikrobiologickej aktivite. V prípade jedno-
razového úniku sa mrak vol’nej fázy ropných látok (VFRL) po určitom čase prestane
rozširovat’. Rýchlost’ degradácie znečistenia vo forme VFRL je vel’mi nízka, preto
znečistenie v tejto forme predstavuje dlhodobý zdroj znečistenia rozpúšt’aného do po-
dzemnej vody. Šírenie sa mraku VFRL je v prvom momente dané najmä objemom
látok v čase úniku a viskozitou. Znečistenie je počas šírenia v kolektore zadržiava-
né kapilárnymi silami v úzkych póroch, preto nie je šírenie priamočiare, čo súvisí aj
faktom, že organické látky sú pri porovnaní s vodou nezmáčavé. Pri styku rozhrania
dvoch fáz s pevným povrchom dochádza k javu, kedy jedna fáza má tendenciu pril’nút’
k pevnému povrchu – povrch zmáča, kým druhá má tendenciu opačnú – povrch nezmá-
ča. Tento jav vyplýva z rozdielov adhéznych síl medzi molekulami pevného povrchu
a molekulami danej fázy. Hodnota medzifázových napätí a miera zmáčania pevného
povrchu sa môže menit’ v závislosti od toho, či kvapalné fázy prichádzajú do kontaktu
s pevným povrchom – nastupujú na pevný povrch, alebo z pevného povrchu ustupujú
(Zatlakovič et al., 2019). V pórovom prostredí sa organické látky kumulujú v stred-
nej časti pórov, ked’že voda naopak obal’uje zrná horniny. Pravidlo platí pre väčšinu
geologických materiálov s výnimkou tých, ktoré majú vel’ký obsah organického uhlíka
(rašelina).

Pri dostatočne vel’kom množstve VFRL je znečistenie schopné prekonat’
retenčnú kapacitu pôdy a migrovat’ až k hladine podzemnej vody. Na nej sa d’alej
laterálne šíri, avšak nie len v smere prúdenia podzemnej vody, ale pokial’ existuje
dostatočný tlak VFRL na nahradenie molekúl vody v póroch, tak aj opačnom smere. V
okamihu kedy hydrostatický tlak stĺpca VFRL dosiahne hodnotu tzv. vstupného tlaku
vytláča VFRL podzemnú vodu z pórových priestorov (Zatlakovič et al., 2019). Po
poklese tlakov sa VFRL šíri už iba v smere hydraulického gradientu (Mercer a Cohen,
1990). Medzi vel’kost’ou pórov a koeficientom filtrácie (kf) existuje priama korelácia.
Čím nižšia je hodnota kf, tým je vstupný tlak pre prienik znečistenia do pórov vyšší.
VFRL sa teda šíri preferenčnými cestami s väčšími pórmi a vyššou priepustnost’ou.
Malý pokles priepustnosti, ktorý je v relatívne homogénnom pórovom prostredí bežný,
môže výrazne ovplyvnit’ smer šírenia znečistenia (Šráček et al., 2002). Jednoduchá
schéma šírenia VFRL v horninovom prostredí je zobrazená na Obr. 7.5.

Šírenie sa VFRL na 271 lokalitách s podzemnými nádržami na PHM vy-
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hodnocovali Rice at al. (1995), pričom iba v 8 % bolo preukázané rozširovanie mraku
VFRL . V 59 % prípadov boli kontaminačné mraky VFRL stabilné a v 33 % prí-
padoch došlo k ich zmenšeniu. Mobilita a migrácia VFRL sú funkciou nasýtenia,
relatívnej fázovej priepustnosti, vlastností horninového prostredia a vlastností VFRL
(ITRC, 2009). Rýchlost’ rozpúšt’ania znečistenia a následne dĺžka aktivity zdroja závi-
sí od zloženia VFRL , jej distribúcie a nasýtenia horninového prostredia znečistením,
vel’kosti kontaktnej plochy s podzemnou vodou, rýchlosti prúdenia podzemnej vody,
molekulovej difuzivity VFRL vo vode, efektu rozpúšt’ania mimo nasýtenia a vplyvu
biodegradácie na rozpúšt’anie (Garg a Rixey, 1999). Na rozpúšt’anie môže mat’ vplyv
aj pridávanie iných látok. Napríklad alkohol (etanol), ktorý je silným rozpúšt’adlom
a používa sa ako aditívum v palivových zmesiach, výrazne zvyšuje rozpustnost’ rop-
ných látok (Šráček et al., 2002). Výpočet objemu VFRL v horninovom prostredí
je možné realizovat’ viacerými spôsobmi. V súčasnej praxi sa častou používa vzorec
uvedený v prílohe č. 2 smernice MŽP SR č.1/2015-7:

V = P×A (7.1)

kde V je objem VFRL , P je priemerná hrúbka vrstvy VFRL a A rozloha zne-
čistenej plochy.. Získaný objem sa zvyčajne koriguje (násobí) hodnotou efektívnej
pórovitosti horninového prostredia. Objemy znečistenia, získané použitím uvedené-
ho vzorca však nezodpovedajú skutočnosti, naopak spôsobujú výrazné nadhodnotenie
bilancie znečistenia. Lenhard et al. (2017) uvádzajú postup odhadu distribúcie VFRL
v horninovom prostredí ako aj na výpočet jej transmisivity (prietočnosti) na základe
dlhodobých meraní hladín podzemnej vody a tiež aj jej hrúbky. Lenhard et al. (2018)
porovnávajú modelové výpočty s analytickým modelom. Pri plánovaní sanačných prác
je možné využit’ rôzne softvéry, ako napríklad vol’ne dostupný LDRM2 (LNAPL Dis-
tribution and Recovery Model 2.0), vydaný spoločnost’ou American Petroleum Ins-
titute (API). Umožňuje na základe dát o hrúbkach VFRL vo vrtoch a horninovom
prostredí poskytnút’ výstupy o celkovom množstve VFRL , migračnom potenciáli ako
aj odstránitel’nom množstve.

Na šírenie ropných látok v rozpustenej forme má vplyv prúdenie podzemnej
vody. V smere prúdenia od centra znečistenia sú identifikované koncentrácie ropných
látok najvyššie. Avšak k šíreniu dochádza v istej miere aj proti smeru prúdenia vd’a-
ka difúzii. Tá prebieha dovtedy, kým sa koncentrácia rozpúšt’anej látky nevyrovná
v oboch smeroch. Znižovanie koncentrácie znečistenia v smere od zdroja je aj výsled-
kom biodegradačných procesov a sorpcie v horninovom prostredí. Rozpustnost’ vo
vode udáva maximálnu možnú koncentráciu znečistenia vo vode, avšak koncentrácie
identifikované v praxi bývajú zvyčajne nižšie. Je to dôsledok toho, že znečist’ujúce
látky sa vo vode nenachádzajú ako čisté, ale vo forme zmesí s d’alšími desiatkami
až stovkami zlúčenín. Nízke koncentrácie rozpusteného znečistenia sú aj výsledkom
disperzie v kolektore a vzorkovania vo vrtoch. Ak má vrt perforáciu dlhšiu ako je výš-
ka kontaminačného mraku, bude koncentrácia znečistenia v odobratej vzorke výrazne
nižsia ako priamo v mraku. Ďalším významným faktorom je adsorbcia znečistenia na
pevnú fázu. Vyjadruje tendenciu znečistenia akumulovat’ sa v organickom materiáli
v porovnaní s vodou vytváraním hydrofóbnej väzby. Adsorbcia závisí od množstva
organickej hmoty v kolektore. Pri výpočtoch šírenia sa znečistenia, ktoré sú zvyčaj-
ne realizované ako súčast’ analýzy rizika znečisteného územia vstupuje do výpočtov
aj retardačný faktor. Vyjadruje pomer rýchlosti prúdenia vody a šírenia znečistenia,
a je závislý od reaktivity a adsorpčnej kapacity. Preto sa pre rôzne typy horninového
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Obr. 7.5: Šírenie kvapalnej fázy l’ahkých ropných látok v horninovom prostredí, podl’a
ITRC (2009)

.

prostredia ako aj prúdiaceho roztoku jeho hodnota líši (Li et al., 2009). Posledným
významným vplyvom pri šírení znečistenia podzemnou vodou je proces degradácie,
ktorému sa podrobnejšie venuje nasledovná podkapitola 7.5.1.

Uvedené skupiny ropných látok sú l’ahšie ako voda, s výnimkou t’ažkých
vykurovacích olejov. Látky l’ahšie ako voda sa pri vertikálnom prestupe horninovým
prostredím kumulujú v priestore rozkyvu hladiny podzemnej vody (LNAPL - Light
Non-Aqueous Phase). Naopak látky t’ažšie ako voda sú schopné migrovat’ až na dno
zvodnenej vrstvy (DNAPL - Dense Non-Aqueous Phase). Ich odstraňovanie je preto
zložitejšie. Pri procese migrácie zanechávajú reziduálnu vol’nú fázu v celej vertikálnej
výške vodného stĺpca, ktorá d’alej pôsobí ako dlhodobý zdroj rozpusteného znečiste-
nia.

7.5.1 Degradácia ropných látok
Jedným z hlavných faktorov, ktorý ovplyvňuje dĺžku a spôsob vplyvu ropných

látok na životné prostredie je proces degradácie (zvetrávania). Je označením pre sú-
hrn abiotických a biotických vplyvov, pôsobiacich na znečistenie. Hlavnými faktormi
sú evaporácia, rozpúšt’anie a biodegradácia, avšak v niektorých prípadoch je mož-
né pozorovat’ aj výrazný vplyv emulzifikácie, fotooxidácie a prirodzenej disperzie
(Nollet, 2006). Výsledkom spoločného pôsobenia uvedených procesov je istý stupeň
transformácie ropných látok, ktorý je závislý od typu znečistenia a lokálnych fakto-
rov prostredia (teplota, pôdna vlhkost’, obsah živín a kyslíka). Mikrobiálna degradácia
(biodegradácia) uhl’ovodíkových palív pozostáva z dvoch na sebe navzájom závislých
mechanizmoch – príjmu mikróbmi a metabolickej degradácii. Výsledkom postupného
procesu zvetrávania sú produkty, medzi ktoré patria alkoholy, fenoly, aldehydy a kar-
boxylové kyseliny. Identifikácia výsledných produktov degradácie je vel’mi dôležitá
z hl’adiska hodnotenia rizika, ktoré predstavuje prítomnost’ znečistenia vo vode. Na-
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Obr. 7.6: Porovnanie vzoriek nafty v rôznom stupni degradácie (Macek a Milička,
2020)

.

priek tomu, že laboratórne analýzy preukázali vysoké koncentrácie ropného znečiste-
nia, je najmä v prípade starého znečistenia možné, že detegované látky nie sú ropnými
látkami, ale produktmi degradácie a z hl’adiska ohrozenia l’udského zdravia a zložiek
životného prostredia predstavujú ovel’a menšie riziko (Zemo et al., 2013). Na nasle-
dujúcom obrázku (Obr. 8.6) sú chromatografické záznamy vzoriek nafty, na ktorých je
zjavný úbytok n-alkánov. Záznam 1 je nedegradovaná nafta, so zvyšujúcim sa číslom
sa zvyšuje stupeň degradácie vzoriek. Na základe stupňa degradácie je možné približne
určit’ vek znečistenia a následne aj dĺžku pôsobenia zdroja, z ktorého znečistenie po-
chádza. Chromatografický záznam môže poskytnút’ aj údaje o charaktere znečistenia,
ktoré patria k podkladom pri jeho identifikácii.

Biodegradácia ropných látok závisí od viacerých faktorov, medzi ktoré za-
rad’ujeme druh ropnej látky, geologicko-pedologické pomery, hydrologické pomery a
typ mikrobiálneho procesu. Prebieha hlavne v aeróbnych, ale aj v anaeróbnych pod-
mienkach. Predstavuje proces, pri ktorom baktérie spotrebovávajú v závislosti od oxidačno-
redukčných podmienok prostredia kyslík bud’ vol’ne prístupný, prípadne rozpustený v
pórovej vode, resp. v anoxických podmienkach je pre baktérie kyslík dostupný napr.
v sulfátových iónoch. Pri metabolických pochodoch potom dochádza k biodegradácii
uhl’ovodíkov v poradí n-alkány – BTEX (benzén, toluén, etylbenzén a xylény) a d’alšie
monoaromatické zložky – rozvetvené a cykloalkány – PAU (polycyklické aromatické
uhl’ovodíky) – biomarkery terpány a sterány (Nollet, 2006). Postupujúca biodegradá-
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cia sa prejavuje vo zvýšení hustoty a viskozity ropy. V prípade prítomnosti znečistenia
vo vol’nej kvapalnej fáze biodegradácia neprebieha. Vysoká koncentrácia znečistenia
pôsobí na mikroorganizmy toxicky.

Evaporácia predstavuje uvol’ňovanie jednotlivých zložiek znečistenia z pev-
ného alebo kvapalného skupenstva do plynného. Pre povrchové úniky ropných látok
sú dôležitými faktormi, ovplyvňujúcimi evaporáciu teplota, rýchlost’ vetra a tlak pár
jednotlivých zložiek. Je dominantným procesom degradácie v čase bezprostredne po
úniku znečistenia. Počas prvých dní môže dôjst’ k zníženiu objemu až o 70 %, pričom
až 40 % objemu (predovšetkým l’ahšie uhl’ovodíky ako napr. benzín) môžu zdegrado-
vat’ úplne (Nollet, 2006). Rýchlost’ evaporácie prebiehajúcej pod zemským povrchom
je priamo závislá od pórovitosti pôdy, distribúcie pórov podl’a vel’kosti a teploty a zá-
roveň nepriamo úmerná volumetrickému obsahu vlhkosti (Hillel, 1980). V procese
rozpúšt’ania sa chemické zlúčeniny uvol’ňujú z vol’nej fázy ropných látok do vody.
Uplatní sa najmä v prípade, ak dôjde k intenzívnejšiemu kontaktu oboch médií. Látky
môžu byt’ rozpustené ako jednotlivé molekuly, alebo dispergované vo forme emulzie.
V forme emulzie môže byt’ rozpustené väčšie množstvo znečistenia, ako v pravom roz-
toku. Rozpustnost’ uhl’ovodíkov vo vode je rozdielna, rozpustnost’ zmesi uhl’ovodíkov
je daná súčtom rozpustností jednotlivých zložiek. Do určitej miery sa rozpúšt’ajú naj-
mä l’ahšie n-alkány a tiež aromatické zložky s nízkym bodom varu (BTEX), ktoré sú
vymyté medzi prvými. Rozpúšt’anie je ovplyvňované vlastnost’ami zvodneného pro-
stredia (efektívna pórovitost’ a rýchlost’ prúdenia podzemnej vody), fyzikálnymi vlast-
nost’ami znečistenia (vel’kost’ kontaktnej plochy medzi znečistením a vodou) a cha-
rakteristikou daného typu ropnej látky (efektívna rozpustnost’ vo vode) (Wiedemeier
et al., 1995). Pri určitom type lokalít (napr. čerpacie stanice PHM) je rozpúšt’anie látok
zo skupiny BTEX do podzemnej vody dominantným zdrojom znečistenia (Huntley a
Beckett, 1997).

7.6 Prípadová štúdia
Väčšina ropných látok, ktoré uniknú do životného prostredia sú pohonné hmoty. Môžu
to byt’ bodové havárie, alebo dlhodobé úniky z podzemných nádrží a produktovodov.
Od roku 2018 prebieha v rámci Štátneho programu sanácie environmentálnych zát’aží
na území Slovenska 18 sanácií na prioritných lokalitách. Z nich 14 sú aktívne alebo
neaktívne rušňové depá. Tento typ prevádzok sa vyznačuje vysokým stupňom zne-
čistenia. Na sanovaných lokalitách bol v monitorovacích vrtoch dlhodobo sledovaný
výskyt vol’nej fázy ropných látok. Jedna z lokalít je rušňové depo v Štúrove. Areál ruš-
ňového depa sa nachádza v okrajovej časti intravilánu mesta Štúrovo. Pracovisko bolo
zrušené. Na lokalite sa v minulosti manipulovalo s nebezpečnými látkami – nafta, olej.
Nafta bola skladovaná v troch podzemných jednoplášt’ových nádržiach, olej v sudoch
uložených v sklade olejov. Prvý dokumentovaný výskyt VFRL v monitorovacom vr-
te bol v roku 1987, v roku 1988 bola na lokalite vybudovaná siet’ monitorovacích
vrtov, pričom vo viacerých bol pozorovaný výskyt VFRL . V roku 2008 bol realizo-
vaný orientačný geologický prieskum, ktorý potvrdil vysoký stupeň znečistenia zemín
aj podzemnej vody. Následne bola lokalita dlhodobo monitorovaná odbermi vzoriek
podzemnej vody 2 – 4 krát ročne. Výsledky monitorovacích aktivít, realizovaných v
nasledovných rokoch, identifikovali na lokalite iba 4 monitorovacie vrty s dlhodobým
výskytom VFRL na hladine podzemnej vody. Tri sa nachádzali v blízkosti podzem-
ných nádrží na PHM. Z tohto dôvodu boli považované za primárny zdroj znečistenia.
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Jednoplášt’ové nádrže o objeme 3 x 100 m3 boli vybudované približne v roku 1970,
pričom bezpečná životnost’ tohto typu nádrží sa v literatúre uvádza od 15 – 25 rokov.
Na druhej strane, šírenie znečistenia v rozpustenej forme zaznamenané nebolo. Obsahy
ropných látok, prekračujúce legislatívne limity, boli zaznamenané iba ojedinele. V ro-
ku 2018 začali na lokalite sanačné práce, prvým krokom bol predsanačný prieskum.
Ten potvrdil vysoký stupeň znečistenia lokality, s výskytom VFRL v okolí podzem-
ných nádrží (Urban et al., 2019). Realizácia samotných sanačných prác začala v roku
2019 a bola zameraná predovšetkým na odstránenie VFRL z horninového prostredia.
Čerpaním vody z vrtov lokalizovaných v priestore okolo nádrží boli vytvárané hydrau-
lické depresie. V nich sa zhromažd’ovala VFRL , ktorá bola následne odčerpávaná.
Avšak v priebehu sanačných prác v rokoch 2019 – 2020 bol identifikovaný nový zdroj
znečistenia, a to v priestore pred starou budovou depa (ktorá bola asanovaná približ-
ne v čase výstavby novej budovy a umiestnenia podzemných nádrží, približne v roku
1970). Plošný rozsah znečistenia, identifikovaný počas sanačných prác, je takmer pät’-
násobne väčší, ako sa predpokladalo v pôvodnom sanačnom projekte z roku 2010.
Pôvodná plocha bola približne 800 m2. V priebehu sanačných prác sa však VFRL
objavila aj bez čerpania podzemnej vody v približne 10-tich novo vybudovaných vr-
toch. Plocha znečistenia VFRL , vykreslená na základe nových údajov predstavuje
takmer 3 800 m2. Ku koncu roku bolo na lokalite odčerpaných približne 5 m3 ropných
látok, pričom hrúbka VFRL vo vrtoch dosahovala viac ako jeden meter (bez podpor-
ného čerpania podzemnej vody). Napriek tomu však výskyt rozpusteného znečistenia
vo vzorkách z vrtov v smere prúdenia podzemnej vody zaznamenaný nebol. Výsledky
sanačných prác svedčia o komplexnosti sanačnej problematiky a nutnosti posudzovat’
každú lokalitu na základe jej lokálnych geologických charakteristík.
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8. Problematika banských vôd
Banská činnost’ je už po stáročia základom mnohých ekonomík po celom svete. Exis-
tujú napríklad dôkazy o t’ažbe medi na Cypre už z roku 4000 pred naším letopočtom a
tiež o t’ažbe na ložiskách pri Rio Tinto v Španielsku z rokov 1200 až 1500 pred naším
letopočtom (Leblanc et al., 2000). Aj v súčasnosti je v mnohých krajinách sveta t’až-
ba nerastných surovín jednou zo základných súčastí hospodárstva, pričom negatívny
vplyv banskej činnosti na široké spektrum zložiek životného prostredia je vel’mi dobre
známy. Znečistenie vôd vysokými koncentráciami kovov, nekovov a rádionuklidov bo-
li zaznamenané počnúc od Španielska a Portugalska (Nieto et al., 2007), po Austráliu
(Hogsden a Harding, 2012) a Južnú Afriku (Tutu et al., 2008).

Dôsledkom banskej činnosti a spracovávania vyt’ažených rúd nie je iba vel’-
ké množstvo vyrábaných materiálov, ale taktiež vel’ké množstvo odpadu, ktorý pri
týchto činnostiach vzniká. Slovensko je z historického hl’adiska známe vysokým po-
čtom dobývaných rudných ložísk. S nástupom nových technológií úpravy vyt’ažených
rúd došlo k masívnemu nárastu produkcie t’ažobného odpadu vo forme tzv. flotačných
kalov deponovaných na odkaliská. Tieto sú často zdrojom mnohých potenciálne toxic-
kých prvkov, ktoré sa za určitých podmienok môžu stat’ mobilnými a kontaminovat’
okolité životné prostredie. Zdroje nerastných surovín obsahujú rôzny podiel hodnotnej
zložky, ktorej množstvo sa môže pohybovat’ od 100 hm.% po vel’mi nízky percentuál-
ny podiel z pôvodnej vyt’aženej horniny. Napríklad pri t’ažbe a spracovávaní kovových
rúd je z pôvodnej rudy získavaný iba vel’mi malý podiel kovu a vel’ká väčšina vyt’aže-
ného materiálu po jeho spracovaní a zhodnotení končí ako banský odpad (Heikkinen
et al., 2008).

Najväčší podiel pevného, kvapalného a plynného odpadu, ktorý je produko-
vaný priemyselnou činnost’ou, tvorí práve banský odpad. V dôsledku banskej činnosti
vzniká ročne približne 15 000 až 20 000 miliónov ton pevného odpadu. Banský odpad
na celom svete zaberá plochu 100 miliónov hektárov, na ktorej je uložených niekol’ko
tisíc miliónov ton banského odpadu (Lottermoser, 2007). Banský odpad tvorí 15 % z
celkového vyprodukovaného odpadu v západnej Európe a 31 % z odpadu vyproduko-
vaného vo východnej Európe (Grangeia et al., 2011).

Banskou činnost’ou dochádza často k znečisteniu podzemných vôd kovmi,
síranmi a iónmi rádionuklidov, v dôsledku vylúhovania z banských odpadov, odkalísk
a banských diel. Vzhl’adom k zameraniu učebnice, bude v tejto kapitole pozornost’ ve-
novaná najmä procesom transformácie, mobilizácie a prestupu potenciálne toxických
prvkov z banských diel a odpadov do podzemných vôd. Popisovaný bude tiež vplyv
vlastností zvodneného prostredia a koloidov na procesy šírenia sa znečist’ujúcich látok.
V závere budú diskutované preventívne opatrenia zamedzujúce šíreniu sa znečistenia
z banskej činnosti a základné sanačné prístupy.

K znečisteniu podzemných vôd môže dôjst’ priamou infiltráciou výluhov
z banských diel a banských odpadov alebo v dôsledku podzemného ukladania ban-
ských odpadov (Roychoudhury a Petersen, 2014). Následne môže dochádzat’ k do-
tovaniu povrchových vôd kyslými banskými vodami s zo zvýšenými koncentráciami
kovov (ang. acid mine drainage, skr. AMD).

Kyslé banské vody (AMD) sú formované postupne nadväzujúcimi reakciami
(reakcie 8.1 až 8.4 nižšie) po tom, čo sú sulfidické minerály vplyvom banskej činnosti
vystavené oxidácii rozpusteným kyslíkom alebo iným oxidantom. Napr. v prípade od-
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Obr. 8.1: Koncepčný model procesu vyluhovania potenciálne toxických prvkov z od-
kaliska do podzemných vôd, podl’a Tutu et al. (2008)
.

kalísk proces začína vtedy, ked’ okysličené vody perkolujú jemno zrnitými odkalisko-
vým materiálom (kalmi) a sulfidový anión v pyrite je oxidovaný na síranový (reakcia
8.1) a a Fe2+ na Fe3+ (reakcia 8.2). Fe3+, ktoré je rozpustné pri hodnote pH nižšej
ako 3,5 následne pôsobí ako d’alšie oxidačné činidlo pre pyrit (rovnica 8.3). Pri hod-
note pH vyššej 3,5 dochádza k precipitácii Fe3+ na rôzne oxidy a hydroxidy ako je
Fe(OH)3 (rovnica 8.4) – reakcia, ktorou je pufrovaná hodnota pH kyslých banských
vôd na hodnote pH medzi 2,5 až 3,5 (España et al., 2005).

FeS+
7
2

O2 +H2O−−→ Fe2++2SO2−
4 +2H+ (8.1)

Fe2++
1
4

O2 +H+ −−→ Fe3++
1
2

H2O (8.2)

FeS2 +Fe3++8H2O−−→ 2Fe2++2SO2−
4 +16H+ (8.3)

Fe3++3H2O−−→ 2Fe(OH)3 +3H+ (8.4)

Takto udržiavané kyslé podmienky vedú k rozpúšt’aniu d’alších sulfidov, čo-
ho dôsledkom sú zvýšené koncentrácie iónov Ag, Au, Cd, Co, Mn, Ni, Hg, Mo, Se,
U, Th a Zn v banských vodách (Tutu et al., 2008). Vody presakujúce telesom haldy
alebo odkaliska dotuje prírodné vody potenciálne toxickými prvkami a ovplyvňuje ich
fyzikálno-chemické vlastnosti.Koncepčný model takéhoto procesu je na obr. 8.1

V tejto kapitole sa sústredíme na transformáciu a mobilitu potenciálne to-
xických prvkov pochádzajúcich z banskej činnosti v podzemných vodách. V d’alšom
pod termínom „podzemná voda” rozumieme ako vodu zvodnenej vrstvy, tak aj pórovú
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Obr. 8.2: Geochemické a hydrogeologické procesy prebiehajúce v telese odkaliska,
ktoré ovplyvňujú migráciu prvkov (Blowes a Ptacek, 1994)

.

vodu prítomnú v telesách odkalísk, háld alebo iných banských odpadov. Voda prítom-
ná v odkaliskách má svoje špecifiká a je ovplyvňovaná rôznymi faktormi. Z hl’adiska
nasýtenia odkaliskového materiálu vodou, podobne ako v prípade hydrogeologických
kolektorov, je možné v telese odkaliska vyčlenit’ pásmo prevzdušnenia a nenasýtenú
zónu, pričom nasýtená zóna obsahuje hlavne pôvodné nealterované minerály a na-
chádza sa pod hladinou podzemnej vody. Nad hladinou podzemnej vody sa nachádza
nenasýtená zóna, v ktorej prebieha väčšina oxidačných reakcií (Jambor, 1994). Prítom-
nost’ vody a oxidantov v telese odkaliska do vel’kej miery ovplyvňujú procesy, ktoré
v ňom prebiehajú, a tak významne vplýva na vylúhovatel’nost’ a mobilitu toxických
prvkov (obr. 8.2).

8.1 Transformácia znečist’ujúcich látok v podzemnej
vode banských oblastí a vplyv rôznych faktorov na
ich mobilitu

Rovnako ako už bolo opisované v kap. 6 „Znečistenie vôd anorganickými zne-
čist’ujúcimi látkami a spôsob ich šírenia a sanácie“, transformácia anorganických zne-
čist’ujúcich látok pochádzajúcich z banskej činnosti v podzemnej vode je ovplyvňo-
vaná viacerými fyzikálno-chemickými vlastnost’ami zvodneného prostredia, ako pH,
oxidačno-redukčný potenciál (Eh) alebo prítomnost’ organických látok (Roy a Dzom-
bak, 1997). Tieto vlastnosti prostredia majú vplyv na reakcie kontrolujúce transfor-
máciu znečist’ujúcich látok, ako precipitácia/ko-precipitácia a rozpúšt’anie, oxidácia
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a redukcia, sorpcia a desorpcia (Evanko a Dzombak, 1997).

8.1.1 Vplyv precipitácie a rozpúšt’ania sekundárnych minerálov
Vplyvu tvorby a rozpúšt’ania sekundárnych minerálov sme sa podrobnejšie ve-

novali v kapitole 6 „Znečistenie vôd anorganickými znečist’ujúcimi látkami a spôsob
ich šírenia a sanácie“. V tejto časti sa budeme venovat’ vplyvu precipitácie a rozpúšt’a-
nia sekundárnych minerálov ovplyvňujúcich mobilizáciu a remobilizáciu potenciálne
toxických prvkov vo vzt’ahu k banským vodám. K precipitácii sekundárnych minerá-
lov môže dochádzat’ v dôsledku nasledujúcich procesov (Nordstrom a Alpers, 1999):

• oxidácia a hydrolýza rozpusteného katiónu (Fe2+)

• hydrolýza rozpustených katiónov (napr. Fe3+, Al3+)

• reakcia prebiehajúca pri styku kyslých banských vôd s kyslost’ neutralizujúcimi
vodami, s alkalickými vodami alebo vodami s neutrálnou hodnotou pH

• oxidácia sulfidov,

• zvyšovanie koncentrácie rozpustených prvkov v banskej vode, spôsobené zvý-
šeným výparným režimom.

Vznikajúce sekundárne minerály môžu byt’ rozdelené na sírany, oxidy, hyd-
roxidy, arzeničnany, karbonáty, silikáty, či rýdze prvky. Typ a vlastnosti sekundárnych
minerálov primárne závisia od zloženia banského odpadu, resp. od vlastností prítom-
ných primárnych minerálov. Novovzniknuté sekundárne minerály bývajú stabilnejšie
a odolnejšie voči rozpúšt’aniu, ako ich prekurzory (Jambor, Blowes a Ptacek, 1994).

Precipitácia, koprecipitácia a rozpúšt’anie zohrávajú dôležitú úlohu pri hod-
notení mobility potenciálne toxických prvkov v podzemnej vode, zvlášt’ v prípade
podzemných vôd banských oblastí. Sulfidické minerály ako pyrit (FeS), sfalerit (ZnS),
galenit (PbS), či pyrotit (Fe1-xS) pôsobia ako vel’mi účinné imobilizačné minerály pre
rozpustené ióny Hg2+, Pb2+, Zn2+ a Cd2+, ktoré sa vyznačujú vel’kou sorpčnou afi-
nitou k týmto minerálom (Jean a Bancroft, 1986). Bolo preukázané ( napr. (Özverdi a
Erdem, 2006)), že odstraňovanie kovov z kyslých vôd (pH < 3) pyritom bolo riadené
precipitáciou sulfidov kovov v dôsledku prítomnosti H2S. Na rozdiel od toho k pre-
cipitácii hydroxidov kovov dochádza v zásaditých podmienkach. Vo viacerých ban-
ských lokalitách (Kristineberg – Švedsko, Kidd Creek, Kanada) bolo pozorované, že
adsorpcia a precipitácia sú hlavné procesy, ktorými sú kovy vo vodách imobilizované
((Müller et al., 2003; Al et al., 1997)).

Rozpustnost’ sekundárnych minerálov je rôzna, pričom niektoré minerály sú
l’ahko rozpustné, iné sú t’ažšie rozpustné alebo relatívne stabilné. Rozpustnost’ se-
kundárnych minerálov do vel’kej miery závisí na Eh-pH podmienkach prostredia a na
chemickom zložení roztoku (Jambor, Blowes a Ptacek, 1994). Napríklad jednoduché
hydratované sírany kovov sú l’ahko rozpustné vo vode, zatial’ čo hydroxy sírany že-
leza a hliníka sú relatívne nerozpustné. Medzi slabo rozpustné sekundárne minerály
patria aj sekundárne sírany a karbonáty, ako baryt (BaSO4), anglezit (PbSO4), celestit
(SrS4) a ceruzit (PbCO3). Tieto, relatívne slabo rozpustné minerály tak môžu efektívne
imobilizovat’ mnohé prvky (kovy alkalických zemín, olovo, atd’.) prítomné v roztoku.
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Tvorba sekundárnych minerálov je preto označovaná za najbežnejšiu formu fixácie
prvkov z roztokov (Lin, 1997).

V prostrediach znečistených kyslými banskými vodami je vel’mi bežná prí-
tomnost’ iónov Fe3+. Jeho precipitácia viacerými reakciami (reakcie 8.5 až 8.7) je
významným procesom atenuácie kovov v banských vodách prostredníctvom kopreci-
pitácie (Banks et al., 1997). Zlúčeniny Fe a Al sa napr. často využívané v úpravniach
vôd pre chemickú precipitáciu AsIII a AsV (Manceau et al., 1992).

Fe3++3H2O−−→ Fe(OH)3 +3H+) (8.5)

Fe3++2H2O−−→ αFeOOH+3H+) (8.6)

K++Fe3++2SO2−
4 +6H2O−−→ KFe3(SO4)2(OH)6)+6H+ (8.7)

Koncentrácia Fe3+ je naopak kontrolovaná precipitáciou sideritu (FeCO3)
(vid’ reakcia 8.8), reakciou, ku ktorej dochádza napr. v plytších banských odpadoch:

Fe2++HCO−3 −−→ FeCO3 +H+ (8.8)

Koncentrácia kovov vo vodách je tiež kontrolovaná precipitáciou minerál-
nych fáz v dôsledku zmeny pH prostredia, kedy dochádza k tvorbe nerozpustných
hydroxidov ako Pb(OH)2 a Cu(OH)2 alebo v dôsledku reakcií so sulfidmi a karbo-
nátmi, s ktorými kovy vytvárajú nerozpustné zlúčeniny (Özverdi a Erdem, 2006).

Pri vel’kom množstve sekundárnych minerálov dochádza k substitúcii iónov
železa a hliníka, za ióny iných kovov (napr. substitúcia iónov Fe v melanterite za ióny
Cu a Zn). Rozpúšt’aním takýchto sekundárnych minerálov tak dochádza k uvol’ňova-
niu vel’kého množstva kovov a polokovov do roztoku (Lin, 1997). Napr. McGregor
et al. (1989) zistili, že koncentrácie Ca a Mg v banských odpadoch v Copper Cliff,
Ontario, Kanada boli kontrolované rozpúšt’aním karbonátových a alumosilikátových
minerálov počas reakcií tlmiacich (pufrujúcich) pH prostredia. Rovnako napríklad zvý-
šené koncentrácie Mn vo vode môžu mat’ pôvod v rozpúšt’aní pyroxénov, chloritanov,
amfibolov alebo karbonátov, zvýšené koncentrácie Al a Si môžu mat’ pôvod vo zvet-
rávaní biotitu, ortopyroxénu a živcov, Ni a Zn v oxidácii a rozpúšt’aní pentlanditu
(Fe,Ni)9S8 a sfaleritu (ZnS). Koncentácie draslíku a dusíku vo vodách a roztokoch
sú na druhej strane kontrolované rozpúšt’aním alumosilikátových minerálov, i ked’ ich
koncentrácie sú limitované rovnováhou s jarositom KFe3(SO4)2(OH)6 a natrojarosi-
tom NaFe3(SO4)2(OH)6. K rozpúšt’aniu minerálnych fáz môže dochádzat’ tiež vply-
vom mikroorganizmov. Cummings et al. (1999) zaznamenali uvol’ňovanie arzenična-
nov v dôsledku rozpúšt’ania skoroditu (FeAsO4 ·2H2O) železo redukujúcou baktériou
Shewanella alga. Sekundárne minerály sa vyznačujú vel’kým merným povrchom, v
dôsledku čoho môže dochádzat’ k absorpcii a precipitácii vel’kého množstva poten-
ciálne toxických prvkov na ich povrchu (Berger et al., 2000).

Medzi sekundárne minerály, ktoré sú najbežnejšie pozorované v sedimentoch
banských odpadov a tiež vo výtokoch z banských diel je možné zaradit’ goethit α-
FeO(OH), ktorý je najbežnejším oxihydroxidom železa, d’alej jarosit KFe3(SO4)2(OH)6,
či sádrovec CaSO4 ·2H2O. Medzi menej bežné oxihydroxidy patrí lepidokrokit γ-
FeO(OH), akaganeit β -FeO(OH, Cl) a ferihydrit 5Fe2O3 ·9H2O alebo Fe5HO8 ·4H2O.
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Ďalšími častými sekundárnymi minerálmi sú napríklad sekundárny covellit CuS ale-
bo epsomit MgSO4 ·7H2O (Jambor, 1994; Jambor, Blowes a Ptacek, 1994; Jambor,
Nordstrom a Alpers, 1994).

Pri oxidácii primárnych minerálov banských oblastí často dochádza k tvorbe
povlakov alebo lemov na týchto mineráloch, teda k tvorbe tzv. terciárnych minerálov,
čo taktiež vplýva na mobilitu viacerých prvkov. Vzniknuté povlaky môžu obsahovat’
zvýšené koncentrácie niektorých prvkov, napr. arzénu, železa alebo antimónu. Tieto
zvýšené koncentrácie prvkov v povlakoch môžu vzniknút’ v dôsledku začlenenia tých-
to prvkov pôvodne prítomných v roztoku do povlakov počas ich tvorby (Majzlan et al.,
2011; Hiller et al., 2012). Autori Hiller et al. (2012) a Klimko et al. (2009) vo svojich
prácach taktiež pozorovali zvýšené koncentrácie napr. arzénu a antimónu v povlakoch
vytvorených na arzenopyrite, resp. berthierite.

Medzi terciárne precipitáty patria taktiež povlaky sadrovca, či najbežnejšie
sa vyskytujúce hydratované sírany železa (prípadne mangánu, zinku a hliníka), ktoré
môžu taktiež ovplyvňovat’ mobilitu prvkov (Jambor, 1994). Zrná terciárnych mine-
rálov môžu vznikat’ úplným nahradením rudy alebo precipitáciou z roztokov, nachá-
dzajúcich sa banských odpadoch, resp. odkaliskách (Majzlan et al., 2011; Hiller et al.,
2012).

8.1.2 Vplyv pH a oxidačno-redukčného potenciálu
Oxidačno-redukčné reakcie môžu byt’ poháňané chemicky alebo biologicky (Dhal

et al., 2013). Selénan SeO2−
4 môže byt’ redukovaný na elementárny selén Se0 hydroxi-

dom železnatým (Murphy, 1988) a na reduktívnu precipitáciu As zo znečistených vôd
je možné využit’ aj nula mocné železo (ZVI – zero valent iron) (Farrell et al., 2001).
Mikrobiálna oxidácia, resp. redukcia je vo viacerých prípadoch mnohonásobne rých-
lejšia, ako abioticky indukovaná oxidácia alebo redukcia (Jones et al., 2000). Oxidácia
AsIII na AsV napr. druhmi Thermus je približne 100-násobne rýchlejšia, ako abiotická
oxidácia AsIII na AsV (Gihring a Banfield, 2001).

Rôzne redoxné stavy As majú rôznu mieru dopadu na životné prostredie,
nakol’ko redoxný stav As ovplyvňuje formu vystupovania As vo vode. AsV, ktorý je
prevládajúcim redoxným stavom v aeróbnom prostredí, je silnejšie sorbovaný na mine-
rálne povrchy, a preto menej mobilný ako AsIII, ktorý je slabšie sorbovaný (Oremland
a Stolz, 2003). Bolo pozorované, že mikrobiálna redukcia AsV na AsIII v banských od-
padoch, resp. odkaliskách spôsobuje nárast koncentrácie AsIII uvol’nených z odpadov
do vodného prostredia a ako taká, zvýšuje remobilizáciu As z odpadu (Routh et al.,
2007).

V prostrediach ovplyvnených banskou činnost’ou je dôležitým a často prí-
tomným prvkov železo. Fe napr. ovplyvňuje mobilizáciu As. Pekným príkladom je
napr. štúdia, v ktorej autori Han et al. (2011) zistili, že FeII významne inhibuje od-
straňovanie AsIII väzbou na MnO2 v kyslých podmienkach (pH < 3). Predpokladajú,
že zlúčeniny FeIII formujú povlak. resp. lem na povrchoch MnO2, čo inhibuje prístup
iónov AsIII na oxidačné miesta na MnO2. Táto inhibícia bola zároveň závislá na prí-
tomnosti iónov FeII v prostredí a na tom, v akom čase je FeII prítomný v prostredí.
V prípade, že sa ióny FeII v prostredí nachádzajú pred tým, než sú v prostredí prítomné
AsIII, istým spôsobom menia povrch MnO2 a AsIII bol difundovaný prostredníctvom
schwertmannitových povlakov, resp. lemov vytvorených na MnO2 a taktiež bola mož-
ná oxidácia AsIII na AsV. V prípade, že k vstupu FeII a AsIII do prostredia dochádza
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naraz, dochádza ku konkurenčnej oxidácii týchto iónov, ktorá bráni kompletnej oxidá-
cii AsIII v dôsledku tvorby FeOHAs alebo FeAsO4 povlakov na povrchu MnO2.

Chróm je vo vodách prítomný najmä ako CrIII a CrVI. CrVI sa vyznačuje
vel’kou rozpustnost’ou a preto je mobilnejší, zatial’ čo CrIII má sklon k precipitácii vo
forme amorfného hydroxidu, ako napr. Cr(OH)3 a (Fe,Cr)OH3 v slabo kyslých a alka-
lických podmienkach. CrIII je zvyčajne oxidovaný na CrVI oxidmi mangánu. V skutoč-
nosti sú oxidy mangánu jedinými, prirodzene sa vyskytujúcimi anorganickými fázami
schopnými tejto reakcie, prebiehajúcej vo viacerých fázach (Rai et al., 1989; Eary a
Rai, 1987; Weaver et al., 2002). Oxidácia CrIII pyroluzitom (β -MnO2) je však poma-
lá ako v kyslom, tak aj v alkalickom prostredí. V kyslom prostredí je pravdepodobne
pomalá oxidácia dôsledkom výraznej sorpcie produktu oxidácie – CrVI na povrchu
pyroluzitu. Takáto sorpcia limituje kontakt neoxidovaných foriem (špeciácií) s povr-
chom pyroluzitu a blokuje tak d’alšiu oxidáciu (Eary a Rai, 1987; Fendorf et al., 1992).
V mierne kyslých až zásaditých podmienkach bola pomalá oxidácia výsledkom nízkej
rozpustnosti Cr(OH)3. Je zrejmé, že v zmysle rovnovážneho stavu bol uprednostňova-
ný CrIII. Rovnako ako v prípade As existuje skupina mikroorganizmov redukujúcich
v banských oblastiach CrVI na CrIII. Napr. pôvodné izoláty Acidobacter sp. zo Sukinda
Valley v Jaipure, India, boli schopné redukovat’ pôvodné koncentrácie CrVI = 5 mg.l−1

o 80 % počas 7 hodín (Samuel et al., 2012). Podobne bolo viac ako 90 % CrVI, z pô-
vodnej koncentrácie 100mg.l−1, redukovaných baktériou Bacillus sp. v banskej oblasti
s t’ažbou chrómu (Boula-Nuasahi, Orissa, India) za 144 hodín (pri pH=7 a teplote 35
°C) (Dhal et al., 2010).

Oxidačno-redukčné podmienky a hodnota pH prostredia vplývajú taktiež na
stabilitu sulfidických minerálov a minerálnych oxidov a hydroxidov mangánu, železa
a hliníka, ktoré môžu uvol’ňovat’ alebo adsorbovat’ potenciálne toxické prvky, a tak
vplývat’ na ich mobilitu. Sulfidické minerály sú väčšinou stabilné pri redukčných pod-
mienkach, zatial’ čo v prítomnosti kyslíka dochádza k ich oxidácii a tým k mobilizácii
viacerých potenciálne toxických prvkov. Oxihydroxidy železa, mangánu a hliníka sú
vo všeobecnosti stabilné pri neutrálnych až alkalických hodnotách pH prostredia, a k
ich rozpúšt’aniu dochádza v kyslých alebo silno alkalických podmienkach (Cheng a
Yeh, 1998).

Pri styku vôd s nízkou hodnotou pH s alkalickými minerálmi (napr. karbo-
nátmi) dochádza k ich neutralizácii a následne k adsorpcii alebo precipitácii mnohých
rozpustených kovov v podobe hydroxidov, oxihydroxidov a hydroxy síranov, väčšinou
na pevné fázy bohaté na obsah železa (Berger et al., 2000) (Berger et al., 2000; Munk
et al., 2002). Aj napriek tomu, že pri neutralizácii kyslých banských vôd dochádza k
sorpcii a precipitácii väčšiny kovov, neutrálne a alkalické banské vody (v oxidačných
podmienkach) väčšinou obsahujú výrazne zvýšené koncentrácie kovov (Cd, Cu, Hg,
Mn, Mo, Ni, Se, U, Zn) a polokovov (As, Sb) (Carroll et al., 1988; Lottermoser et al.,
1999; Younger, 2000).

Bližšie sa vplyvu pH a oxidačno-redukčných podmienok na mobilitu poten-
ciálne toxických prvkov, resp. kovov a polokovov, venujeme v kapitole 5 „Znečistenie
vôd anorganickými znečist’ujúcimi látkami a spôsob ich šírenia a sanácie“.

8.1.3 Vplyv adsorpcie a desorpcie
Rovnako vplyvu pH a oxidačno-redukčných podmienok na mobilitu kovov a po-

lokovov vo vodách, sme sa v kapitole 5 venovali aj vplyvu adsorpcie a desorpcie na
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Obr. 8.3: Kyselinové a bázické hydroxilové miesta na povrchoch oxidov kovov a ió-
novýmenné reakcie na rozhraní oxid – roztok. Vysvetlivka: ◦ – ióny kovov, • – ióny
kyslíka, a – kyselinové hydroxilové miesta, b – bázické hydroxilové miesta (Tamura
et al., 1996)

.

mobilitu potenciálne toxických prvkov. Nižšie uvádzame niektoré procesy, charakte-
ristické pre banské vody.

Koncentrácie potenciálne toxických prvkov sú v podzemných vodách ban-
ských oblastí významne ovplyvňované rôznymi minerálmi, ako sú napr. kryštalické
a tesno usporiadané minerály Fe, Al a Mn, prostredníctvom adsorpčných alebo iono-
výmenných reakcií. Tieto minerálne fázy sú významné kvôli ich vel’kému mernému
povrchu a povrchovým hydroxilovým skupinám vytvoreným z disociačnej chemisor-
pcie molekúl vody na ich povrchu (Brown et al., 2001; Kinniburgh et al., 1976). Po-
vrchové funkčné skupiny na oxidických minerálnych fázach podliehajú protonačným
(reakcia 8.9) a deprotonačným (reakcia 8.10) reakciám, ktoré sú závislé na hodnote pH
(Gao a Mucci, 2001). Povrchy oxidov sú pozitívne nabité a pripravené pre adsorpciu
aniónov pri nižších hodnotách pH, zatial’ čo pri vyšších hodnotách pH sú negatívne
nabité a pripravené pre adsorpciu katiónov (Gao a Mucci, 2001; Tamura et al., 1996):

FeOH+H+ −−→ FeOH+
2 (8.9)

FeOH−−→ FeO−+H+ (8.10)

Adsorpcia iónov z roztoku (8.3) je tak akousi „snahou prostredia“ o udržanie elek-
trickej neutrality ako na povrchu oxidov, tak aj v roztoku (ionovýmenná reakcia) (Ta-
mura et al., 1996).

Adsorpcia dvojmocných iónov na povrchy oxidov vrátane goethitu a hydra-
tovaných oxidov železa a mangánu bola popísaná vo viacerých štúdiách. Borah a Sena-
pati (2006) popísali vplyvy rôznych faktorov na adsorpciu Cd2+ na pyrit. Podl’a nich
miera desorpcie Cd narastala so zmenšujúcou sa vel’kost’ou častíc pyritu a bola maxi-
málna pri teplote 30°C a pH = 6. Pri tejto hodnote pH boli ióny Cd2+ prevládajúcimi
iónmi v roztoku a odstraňovanie Cd prebiehalo procesom výmeny medzi H+ a Cd2+

iónmi na povrchu pyritu. Podobné zistenia uvádzajú (Forbes et al., 1976) pri adsorpcii
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Cd2+, Co2+, Pb2+ a Zn2+ na goethit a Gadde a Laitinen (1974) pri adsorpcii Pb2+,
Cd2+, Zn2+ a Tl+ na hydratované oxidy železa a mangánu. K výmene iónov môže do-
chádzat’ tiež na mineráloch so stálym nábojom ako sú zeolity v prípade, že znečistená
voda príde do kontaktu s ílovými minerálmi (Nagy a Kónya, 1992; Nagy et al., 1997;
Das a Bandyopadhyay, 1992). Adsorpcia nie je vždy sprevádzaná stratou protónov. Pri
adsorpcii AsO3−

4 na goethit, napríklad FeAsO4H20 a FeAsO4H− boli dominantnými
špeciáciami pri pH < 5, resp. pH 5 – 8, pri reakcii, ktorá nebola sprevádzaná stratou
protónov z povrchu goethitu (Gao a Mucci, 2001).

Určenie spôsobu viazania sa potenciálne toxických prvkov je nevyhnutné pre
predpovedanie ich správania sa v podzemnej vode. Podl’a toho, či sú potenciálne to-
xické prvky, resp. kovy a polokovy v banských vodách, ale aj všeobecne vo vodách
sorbované elektrostatickými, vodíkovými alebo kovalentnými väzbami, určuje to pev-
nost’ ich väzby a stabilitu, pri zmenách fyzikálno-chemických vlastností prostredia.
Potenciálne toxické prvky viazané elektrostatickými väzbami sú l’ahko desorbovatel’-
né pri narušení, resp. zmenách vlastností prostredia (napr. pH a iónová sila). Potenciál-
ne toxické prvky viazané vodíkovými väzbami sú sorbované stredne silno, zatial’ čo
potenciálne toxické prvky viazané kovalentnými väzbami sú silno viazané a sú t’až-
šie desorbovatel’né a koloidný transport môže byt’ hlavným procesom ich transportu
podzemnou vodou.

8.1.4 Vplyv transportu koloidov na mobilitu znečist’ujúcich látok
v podzemných vodách ovplyvnených banskou činnost’ou

Mobilita znečist’ujúcich látok v podzemných vodách bola subjektom pozorova-
nia mnohých výskumov. Rané modely mobility znečist’ujúcich látok rozdel’ovali zne-
čist’ujúce látky iba medzi dve fázy: rozpustená fáza (mobilná) a sorbovaná fáza (imo-
bilná). Avšak, ked’ boli znečist’ujúce látky zaznamenané vo väčších vzdialenostiach
od zdroja znečistenia, ako bolo predikované týmito modelmi, vyvolaná bola potreba
hodnotenia aj tretej fázy, tzv. koloidnej fázy, ktorá aj v banských oblastiach zohráva
dôležitú úlohu pri šírení sa znečistenia vodami (obr. 8.4) (McGregor et al., 1989; Bro-
wn et al., 2001; Dai et al., 1995; McCarthy a Zachara, 1989; Kersting et al., 1999).
Buddemeier a Hunt (1988) pozorovali, že koloidy boli zodpovedné za transport Mn,
Co, Ce a Eu z testovacieho miesta pre muníciu v Nevade do vzdialenosti 300 m od
miesta zneškodňovania. Podobné zistenia boli potvrdené Kersting et al. (1999), k po-
dobným záverom prispel aj Hochella et al. (2005) v prípade transportu As, Cu, Pb a Zn
z najväčšieho úložiska nebezpečného odpadu obsahujúceho odpad z banskej činnosti
v USA.

Pre účinné šírenie sa znečist’ujúcich látok prostredníctvom koloidov musia
byt’ splnené tri kritériá:

(i) v prostredí musia byt’ generované koloidy,

(ii) medzi znečist’ujúcimi látkami a koloidmi musí byt’ vytvorená silná väzba,

(iii) kompozity koloidov a znečist’ujúcich látok musia byt’ účinne transportované po-
dzemnou vodou (Grolimund et al., 1996; Ryan a Elimelech, 1996).

Koloidy sú častice vel’kostného rozsahu od 1 nm do 1 µm (Hassellov a
von der Kammer, 2008). Koloidy môžu byt’ organické (napr. humínové kyseliny a mik-
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Obr. 8.4: Schematické znázornenie transportu znečist’ujúcich látok. Vysvetlivka: Zne-
čist’ujúce látky (•) sú rozpustené vo vode alebo adsorbované na mobilné fázy (koloidy)
alebo imobilné fázy (Tamura et al., 1996)

.

roorganizmy) alebo anorganické (napr. oxihydroxidy kovov, karbonáty, silikáty a fos-
fáty (Hassellov a von der Kammer, 2008; Schemel et al., 2000; Webster et al., 1998).
Anorganické koloidy sú obzvlášt’ dôležité pri transporte znečist’ujúcich látok v pod-
zemných vodách znečistených banskou činnost’ou. V týchto prostrediach sú koloidy
formované bud’ biogénne, ako výsledok spracovania rúd alebo precipitáciou presý-
tených roztokov (Schemel et al., 2000; Chapman et al., 1983). Podl’a Webster et al.
(1998) sú koloidy formované v kyslých banských vodách efektívnejšie sorbenty ako
čisté minerály v dôsledku prítomnosti síranov a vplyvu bakteriálnej aktivity na tie-
to syntézy. K mobilizácii koloidov dochádza tiež pri narušení prirodzených vlastnos-
tí prostredia ako napr. pH, iónová sila alebo rýchlost’ prúdenia (napr. infiltráciou at-
mosférických vôd po výdatnejšom zrážkovom období). Zmeny pH sú zvlášt’ dôležité
v prostrediach ovplyvnených výskytom kyslých banských vôd, nakol’ko pH ovplyv-
ňuje formovanie koloidov Fe a Al. pH rovnako ovplyvňuje povrchový náboj koloidov,
sorpčnú afinitu znečist’ujúcich látok k povrchom koloidov a suspenziu alebo precipi-
táciu koloidov (Schemel et al., 2000; Kimball a Axtmann, 1995).

Mobilizáciu koloidov ovplyvňuje tiež iónová sila roztoku v dôsledku jej vply-
vu na elektrickú dvojvrstvu iónov v zmysle teórie Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek.
Podl’a tejto teórie mobilizácia koloidov narastá so znižujúcou sa iónovou silou, preto-
že elektrostatická dvojitá vrstva okolo koloidov expanduje, čo spôsobuje väčšie odpu-
dzovanie medzi rovnako nabitými koloidmi. Zvýšenie iónovej sily roztoku na druhej
strane vedie ku kompresii dvojitej vrstvy a tak k zníženiu odpudivých síl a agregácie
a koalescencie koloidov (Kanti a Khilar, 2006; Nightingale a Bianchi, 1977). Tým-
to spôsobom môže dochádzat’ k retardácii transportu vplyvom sedimentácie koloidov.
Bolo napr. zistené (Kimball a Axtmann, 1995), že v študovanej oblasti ovplyvnenej
banskou činnost’ou bol transport As, Cd , Cu, Mn, Pb a Zn v povrchových tokoch
sprostredkovaný koloidmi Fe, avšak po prvých 50 km dochádzalo k postupnému zni-
žovaniu koncentrácie koloidov v koryte toku najmä vplyvom agregácie a sedimentácie
koloidov. Postupná retardácia transportu mohla byt’ spôsobená tiež upchávaním a blo-
kovaním pórov v transportnej matrici koloidmi (Torkzaban et al., 2015).
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8.2 Spôsoby sanácie vôd znečistených banskou činnos-
t’ou

Činnostiam predchádzajúcim realizácii sanácie, ako aj všeobecným zásadám sa-
načných prístupov a najbežnejšie používaným metódam sanácie vôd znečistených anor-
ganickými znečist’ujúcimi látkami sme sa venovali v kap. 6 „Znečistenie vôd anorga-
nickými znečist’ujúcimi látkami a spôsob ich šírenia a sanácie“. Nižšie sa venujeme
najmä sanácii kyslých banských vôd a stručne uvádzame základné spôsoby sanácie
banských vôd.

Metódy sanácie kyslých banských vôd môžu byt’ (Walton-Day, 2003; John-
son a Hallberg, 2005):

• aktívne: aktívnou metódou je napríklad neutralizácia vápnením, ktorá si vyžadu-
je kontinuálne dodávanie chemických reagentov, aktívnu obsluhu a monitorova-
nie a mechanické zariadenia na miešanie zmesi,

• pasívne: pasívnou metódou je napr. mokradný systém, bioreaktory, ktoré využí-
vajú chemické a biologické procesy na redukovanie rozpustených koncentrácii
kovov a neutralizujú aciditu. Tieto metódy si vyžadujú malé množstvo alebo
žiadne reagenty, nevyžadujú takú aktívnu obsluhu a údržbu a nie sú tak náročné
na mechanizáciu.

Zachytávanie a úprava, resp. čistenie kyslých banských vôd môže byt’ rea-
lizované bud’ bežne využívanými metódami alebo sofistikovanými systémami. Kon-
venčnými metódami úpravy kyslých banských vôd sú precipitácia hydroxidov použi-
tím haseného vápna (CaO), hydratovaného vápna (Ca(OH)2), lúhu sodného (NaOH)
alebo uhličitanu sodného (Na2CO3) (Evanko a Dzombak, 1997) alebo činidiel pre zrá-
žanie sulfidov ako NaS, NaHS, BaS, FeS alebo H2S (Hammack et al., 1994). Zrážanie
sulfidov je vhodnejšie, nakol’ko sulfidy sú vo všeobecnosti menej rozpustné ako hydro-
xidy a ako také umožňujú väčšiu mieru precipitácie (v tomto prípade musí byt’ zvážený
zápach a toxicita H2S). Vo všeobecnosti je dekontaminácia kyslých vôd vel’mi zložitý
a finančne náročný problém.

Klasickou metódou je napríklad zachytávanie kyslých vôd v lagúnach a pri-
dávanie drveného kalcitu. Bežne využívané metódy zahŕňajú tiež evaporáciu, neutrali-
záciu, mokrad’ové systémy a kontrolované vypúšt’anie a riedenie v prírodných nezne-
čistených vodách.

Sofistikovanými metódami sú napr. osmóza (napr. odstraňovanie kovov z vôd
membránami), elektrodialýza (napr. selektívne odstraňovanie kovov membránami), ió-
nová výmena (napr. odstraňovanie kovov z vôd rôznymi ióno výmennými médiami
ako živice alebo polyméry), elektrolýza (napr. odstraňovanie kovov z vôd prostredníc-
tvom elektród), biosorpcia (napr. odstraňovanie kovov prostredníctvom biologickým
bunkovým materiálom), bioreaktor (napr. nádrž s obsahom kolónií kovy redukujúcich
baktérií alebo sírany redukujúcich baktérií spôsobujúcich precipitáciu kovov v podo-
be sulfidov), aerované bioreaktory a horninové filtre (napr. odstraňovanie mangánu
z banských vôd), vápencové reaktory (napr. katalyzované rozpúšt’anie vápenca v CO2
tlakovom reaktore) a extrakcia rozpúšt’adlom (napr. odstraňovanie špecifických kovov
rozpúšt’adlami) (Shelp et al., 1995; Sibrell et al., 2000; Brown et al., 2002; Greben a
Maree, 2005; Johnson a Younger, 2005; Watten et al., 2005). Mnohé z inovatívnych
prístupov sanácie nie sú konvenčne používanými a sú využívané iba v jednotlivých
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banských oblastiach alebo sú ešte stále v štádiu vývoja. Či už bežne využívané, alebo
sofistikované systémy sanácie banských vôd, obe sú navrhnuté na:

• redukovanie objemu,

• zvýšenie pH,

• zníženie koncentrácie rozpustených kovov a síranov,

• zníženie bioprístupnosti kovov v roztoku,

• oxidovanie alebo redukovanie roztoku,

• zber, zneškodnenie alebo izoláciu banskej vody alebo iného kalu s vysokým ob-
sahom kovov.

Ďalšia skupina metód je založená na princípe spomalenia tvorby kyslých vôd
tým, že obmedzuje dotáciu kyslíku. Prieniku kyslíku k banským odpadom je možné
zabránit’ prekrytím odpadu jemnozrnnými vrstvami na ich povrchu (ílová alebo sil-
tová vrstva), ktoré si udržujú vysokú saturáciu vodou (Elberling a Nicholson, 1996).
Na povrch banských odpadov môže byt’ navezená tiež vrstva organických odpadov
(kompost, odpad z výroby cukru, spracovania dreva, atd’.), v ktorej dochádza k spotre-
be kyslíku ešte pred prienikom k povrchu sulfidov. Problémom však v takomto prípade
môže byt’ vznik metylovaných zlúčenín kovov vo vel’mi redukčnom prostredí (Blowes
et al., 1991).

Je možné zhrnút’, že základnými princípmi sanácie vôd znečistených ban-
skou činnost’ou sú nasledujúce (Lottermoser, 2007):

• Neutralizácia – zahŕňa sústredenie priesakov (výluhov), výber vhodného che-
mického činidla a miešanie kyslých vôd s činidlom. V tomto procese dochádza
k neutralizácii acidity a kovy a sírany sú odstraňované z vody a precipitované vo
forme kalu.

• Iné chemické metódy sanácie – vody so zvýšenými koncentráciami Sb, As, Cr,
Fe, Mn, Hg, Mo a Se si vyžadujú sanáciu s použitím chemických činidiel iných
ako pri neutralizácii. Tieto metódy nevyužívajú tradičné zavedenie alkalické-
ho reagentu. Využívanými sú nekonvenčné priemyselné vedl’ajšie produkty ako
struska alebo sú založené na oxidácii, redukcii, precipitácii, adsorpcii alebo na
procese výmeny katiónov.

• Anoxické vápencové drény – pozostávajú z plytkých priekop (drénov) naplne-
ných drveným vápencom a prekrytých plastickou a nepriepustnou zeminou ale-
bo sedimentom. Tieto drény sú utesnené voči atmosférickému kyslíku za účelom
udržiavania prítomného železa vo forme Fe2+. Toto bráni oxidácii Fe2+ na Fe3+

a jeho hydrolýze. Výsledkom je zvýšenie hodnoty pH na neutrálne až alkalické
hodnoty, pričom tiež nedochádza k adsorpcii na precipitované fázy Fe3+.

• Mokradné systémy – mokrade sú bohaté na organické látky, vodou saturované
plytké nádrže, ktorých princíp je založený na viacerých chemických, fyzikálnych
a biochemických procesoch (napr. precipitácia sulfidov, oxidačné a redukčné re-
akcie, katiónová výmena a adsorpcia na organické látky, bioakumulácia a iné),
ktorými dochádza k atenuácii prvkov a neutralizácii kyslých vôd.
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• Utesňovanie štôlní – štôlne, tunely, šachty sú častým zdrojom kyslých banských
vôd. Utesňovanie týchto diel, prípadne budovanie drenážnych systémov bráni
výtoku kyslých banských vôd do prostredia, prípadne odvádza vody do podze-
mia.

• Čerpanie a čistenie podzemnej vody – podzemné vody znečistené banskou čin-
nost’ou sú na rozdiel od výtokov a povrchových vôd t’ažšie zachytávatel’né. Pre
ich sanáciu sa používa napr. ex-situ metóda, tzv. ang. pump-and-treat metóda,
ktorá je založená na čerpaní znečistenej podzemnej vody a jej čistení na povrchu
v sanačnej technológii.

• In situ metódy sanácie podzemných vôd – využívajú výhodu prirodzenej hydro-
geológie prostredia. V niektorých prípadoch je možná aj prirodzená neutralizácia
a redukcia kontaminantov, pri prirodzenom prestupe podzemných vôd prostre-
dím. Prirodzene môžu byt’ potenciálne toxické prvky atenuované tiež procesmi
rozpúšt’ania, adsorpcie, precipitácie, disperzie alebo biodegradácie. Relatívne
mladšou metódou sanácie vôd znečistených banskou činnost’ou je realizácia per-
meabilných reaktívnych stien s náplňou reagentu (napr. organický materiál alebo
karbonáty) (obr. 8.5). Permeabilné reaktívne bariéry sú umiestnené v smere šíre-
nia mraku znečistenia a preto musia mat’ vyššiu priepustnost’, aby nedochádzalo
k ich obtekaniu. V takejto stene dochádza k redukcii síranov na sulfidy, k preci-
pitácii Fe a d’alších prvkov vo forme sekundárnych minerálov a k neutralizácii
iónov H+.

Obr. 8.5: Schematické znázornenie sanácie podzemných vôd znečistených banskou
činnost’ou permeabilnou reaktívnou bariérou (Jambor, Nordstrom a Alpers, 1994)

.

Faktom však ostáva: vždy je podstatne náročnejšie a finančne nákladnejšie riešit’
problémy s kyslými banskými vodami po tom, čo už vznikli, ako regulovat’ proces ich
vzniku technológiami zamedzujúcimi oxidáciu sulfidov.
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9. Znečistenie vôd d’alšími
znečist’ujúcimi látkami

V predošlých kapitolách sme sa venovali znečisteniu vôd znečist’ujúcimi látka-
mi podl’a základného rozdelenia, a to organickými a anorganickými znečist’ujúcimi
látkami. V tejto kapitole sa pre zmenu venujeme znečisteniu vôd mikroorganizmami,
znečisteniu vôd vplyvom skládok a znečisteniu vôd novo identifikovanými znečist’u-
júcimi látkami.

9.1 Mikrobiálne znečistenie vôd
Transport a život mikroorganizmov v horninovom prostredí ovplyvňujú viaceré

vlastnosti prostredia, v ktorom sa nachádzajú, ako aj samotné vlastnosti mikroorganiz-
mov. Na úvod si však najprv v skratke zadefinujeme mikroorganizmy a patogény.

Mikroorganizmy sú mikroskopické organizmy, do ktorých patria riasy, bak-
térie, huby, prvoky, vírusy a antivírusové látky (Singleton a Sainsbury, 1993). Patogé-
ny sú mikroorganizmy, ktoré pri priamej interakcii (pri infekcii) s iným organizmom
spôsobujú ochorenie tohto organizmu. Striktná definícia patogénov vyníma tie mik-
roorganizmy, ktoré spôsobujú ochorenia nepriamo syntézou toxínu, ktorý môže byt’
následne požitý iným organizmom (Singleton a Sainsbury, 1993).

Schopnost’ patogénov spôsobit’ poškodenie hostitel’ovi je kontrolovaná kom-
bináciou faktorov, najmä povahou organizmu (napríklad jeho virulenciou) a susceptibi-
litou hostitel’a. Voda je dôležitým transportným médiom rôznych druhov patogénnych
mikroorganizmov, pričom niektoré z nich sú prirodzenými organizmami vodného pro-
stredia a niektoré môžu byt’ do vodného prostredia zavedené infikovaným hostitel’om.
Vo všeobecnosti patogénne mikroorganizmy, ktoré predstavujú najväčší problém pre
verejné zdravie pochádzajú z fekálií l’udí a zvierat.

Najbežnejšie vodou prenášané patogény, ktoré sa vyznačujú fekálno-orálnym
spôsobom infekcie sú uvedené v tab. 9.1 nižšie, pričom vodou prenášané patogény mô-
žu byt’ podl’a ich chemických, fyzikálnych a fyziologických charakteristík rozdelené
do štyroch širších skupín, v poradí ich zvyšujúcej sa funkčnej komplexnosti, na vírusy,
baktérie, prvoky a cudzopasné červy.

V rámci prevádzky vodných zdrojov sa síce opatreniami na ochranu vodných zdro-
jov a úpravou pitnej vody (čistenie, dezinfekcia) sa prevádzkovatelia snažia zamedzit’
prítomnosti patogénov, napriek tomu je ich prítomnost’ často kontrolovaná stanove-
ním mikrobiologických parametrov. Nie vždy sa však ich podarí stanovit’, napríklad
použitím nevhodnej analytickej metódy a môžu byt’ prítomné v koncentráciách kto-
ré predstavujú neakceptovatel’nú mieru nebezpečenstva. Navyše v skúmanom vodnom
prostredí môžu byt’ prítomné aj doposial’ neznáme mikroorganizmy. Pre prekonanie
tohto problému je využívaná skupina mikroorganizmov pre indikovanie potenciálnej
prítomnosti mikroorganizmov (Gleeson a Gray, 1997).

Zdrojmi fekálneho znečistenia podzemnej vody sú napr. priesaky z kanali-
začných systémov a stôk, hnojiská pri chovoch zvierat, odpadové vody alebo kaly
z čistiarní aplikované v pol’nohospodárstve.

Hydrogeológovia a mnohí hygienici považovali z pohl’adu prítomnosti mik-
roorganizmov podzemné vody za relatívne bezpečné. Na rozdiel od povrchových vôd,
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Tabul’ka 9.1: Patogénne mikroorganizmy prítomné v podzemnej vode, predstavujúce
potenciálne riziko (podl’a (Macler a Merkle, 2000).

Organizmus Vyvolané zdravotné účinky
Vírusy

Coxsackievírus

zvýšená teplota, zápal hltana, žihl’avka, choroby dý-
chacej sústavy, hnačka, hemoragický zápal spojiviek,
myokardióza, zápal osrdcovníka, aseptický zápal moz-
gových blán, encefalitída, na inzulíne závislý reaktívny
diabetes, ochorenia rúk, nôh a úst

Echovírus
choroby dýchacej sústavy, aseptický zápal mozgových
blán, žihl’avka, horúčka

Norovírus gastroenteritída
Hepatitída A horúčka, nevol’nost’, žltačka, zlyhanie pečene
Hepatitída E horúčka, nevol’nost’, žltačka, smrt’

Črevný adenovírus
choroby dýchacej sústavy, haemoragický zápal spoji-
viek, gastroenteritída

Kalcivírus gastroenteritída
Astrovírus gastroenteritída

Baktérie

Escherichia coli
gastroenteritída, hemolyticko-uremický syndróm (ente-
rotoxický E. coli)

Shigella spp. gastroenteritída, dyzentéria, reaktívna artritída
Campylobacter jejuni gastroenteritída, syndróm Guillain-Barré
Yersinia spp. hnačka, reaktívna artritída
Legionella spp. „Legionárska choroba“, Pontiacká horúčka
Vibrio cholerae cholera

Prvoky
Cryptosporidium parvum hnačka
Giardia lamblia chronická hnačka

ktoré sú relatívne zranitel’nejšie voči priamemu znečisteniu z viacerých zdrojov, po-
dzemné vody sú pred bezprostredným znečistením chránené nadložnou vrstvou pô-
dy, resp. pásmom prevzdušnenia. Predpokladá sa, že v týchto nadložných vrstvách sú
patogénne mikroorganizmy atenuované prevládajúcimi fyzikálno-chemickými a bio-
logickými podmienkami prostredia. Riziko transportu patogénov do podzemnej vody
a tým ohrozenie verejného zdravia bolo preto považované za nízke. V dôsledku toho je
mnoho zdrojov podzemných vôd využívaných pre verejné zásobovanie pitnou vodou,
s minimálnou úrovňou úpravy (zvyčajne chlórovaním), alebo bez akejkol’vek úpravy.
Napriek tomu už v minulosti bolo potvrdené, že mikrobiálne znečistenie podzemnej
vody je rozsiahlejšie, ako sa odborníci prvotne domnievali. Rovnako, ako v prípade
štúdií znečistenia chemickými látkami v 80-tych rokoch: „čím viac sa hl’adá, tým viac
sa nájde“.

Častým prípadom znečistenia podzemných vôd patogénnymi mikroorganiz-
mami je náhle havarijné a najčastejšie človekom vyvolané priame prepojenie zdro-
ja kontaminácie s rezervoárom podzemnej vody. Takýmto prepojením môže byt’ ne-
dostatočné sanitárne zabezpečenie prameňov, studní a vrtov, nedopatrením spôsobené

134



potrubné prepojenie medzi zdrojom znečistenia a miestom odberu podzemnej vody,
zlomy a praskliny v horninovom prostredí (v pásme prevzdušnenia) umožňujúce pre-
nikanie patogénom priamo do podzemnej vody. Pre obmedzenie vstupu patogénov do
podzemnej vody je často dostatočné vhodné zabezpečenie studní a prameňov.

Vel’mi významnou bariérou pri prieniku mikroorganizmov do podzemnej vo-
dy je pásmo prevzdušnenia a najmä jeho vrchná vrstva, v ktorej je biologická aktivita
najväčšia a kde dochádza v rôznej miere k atenuácii mikroorganizmov, ktorá je ovplyv-
nená prítomnost’ou prvokov a iných predátorských organizmov, rýchlymi zmenami
pôdnej vlhkosti a teploty, intenzitou slnečného žiarenia, či konkurenciou aplikovaných
mikrobiálnych prípravkov. Vo všeobecnosti je však transport patogénnych mikroorga-
nizmov cez pásmo prevzdušnenia do podzemnej vody podmienená prítomnost’ou vlh-
kosti. V prípade, že sa v pásme prevzdušnenia nachádza dostatok vlhkosti, patogény
sa do podzemnej vody transportujú najmä mechanizmami sedimentácie, difúzie a mik-
robiálnym pohybom. Napr. v prostredí laboratórnych experimentov bola vlhkost’ na
úrovni 10 až 15 percent vyhodnotená ako dostatočná pre prežívanie rôznych kmeňov
črevných vírusov (Bagdasaryan, 1964; Hurst et al., 1980).

Po prestupe mikroorganizmov pásmom prevzdušennia až do nasýtenej zó-
ny zvodneného horninového prostredia, sú tieto mikroorganizmy atenuované proces-
mi ako odumierania, adsorpcie, filtrácie, predácie a rozpúšt’ania. Mikroorganizmy sú
vo zvodnenom prostredí transportované procesmi advekcie, disperzie a difúzie. Na
transport patogénov zvodneným prostredím významne vplýva heterogenita zvodne-
ného prostredia a vel’ké zmeny hydraulickej konduktivity. Faktory, najvýznamnejšie
ovplyvňujúce transport a atenuáciu mikroorganizmov v podzemných vodách, sú uve-
dené v tabul’ke 9.2 nižšie.

Tabul’ka 9.2: Faktory ovplyvňujúce transport a atenuáciu mikroorganizmov v pod-
zemnej vode (West et al., 1998).

Vlastnosti mikroorganizmu Vlastnosti zvodnenej vrstvy/pôdy (prostredia)
Tvar Disperzia
Hustota Vel’kost’ pórov (medzizrnová a puklinová)
Miera inaktivácie (odumieranie) Filtračná/efektívna pórovitost’
(I-)reverzibilná adsorpcia Obsah organického uhlíka

Fyzikálna filtrácia

Teplota, chemické vlastnosti podzemnej vody
(pH, atd’.), minerálne zloženie zvodnenej vrstvy-
/pôdy, prítomnost’ predátorskej mikroflóry (bakté-
rie, huby, riasy, atd’.), vlhkost’, tlak

Potenciál mikroorganizmov prítomných v hnojiskách, fekáliách a odpado-
vých vodách, kontaminovat’ podzemné vody, závisí od viacerých faktorov, medzi kto-
ré patria fyzikálne vlastnosti danej lokality (napr. textúra pôdy), hydraulické vlastnosti
(napr. miera aplikácie odpadových vôd alebo hnoja, cykly schnutia a zmáčania), envi-
ronmentálne vlastnosti prostredia (napr. zrážky, teplota) a vlastnosti jednotlivých pato-
génov prítomných vo vode.

Faktory ovplyvňujúce transport a atenuáciu patogénov v horninovom pro-
stredí boli predmetom mnohých prehl’adových štúdií (Vaughn et al., 1983; Yates et al.,
1985; Yates a Yates, 1988; Bitton a Harvey, 1992; Robertson a Edberg, 1997; Schijven
a Hassanizadeh, 2000), pričom tieto sú sumarizované v tabul’ke 9.3 nižšie.
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Tabul’ka 9.3: Faktory ovplyvňujúce transport a atenuáciu pa-
togénov v horninovom prostredí (Vaughn et al., 1983; Yates
et al., 1985; Yates a Yates, 1988; Bitton a Harvey, 1992; Ro-
bertson a Edberg, 1997; Schijven a Hassanizadeh, 2000).

Faktor Vírus - vplyv
na prežitie

Vplyv na mig-
ráciu vírusov

Baktéria -
vplyv na
prežitie

Vplyv na mig-
ráciu baktérií

Teplota
perzistencia je
dlhšia pri niž-
ších teplotách

neznámy
perzistencia je
dlhšia pri niž-
ších teplotách

neznámy

Mikrobiálna
aktivita

premenlivý:
niektoré vírusy
sú výrazne
neaktívnejšie
v prítomnosti
istých mikro-
organizmov,
v prípade
niektorých
vírusov platí
opak alebo
prítomnost’
organizmov
nemá žiadny
vplyv

neznámy

predpokladá
sa, že prí-
tomnost’
autochtónnych
mikroorganiz-
mov zvyšuje
mieru inakti-
vácie črevných
baktérii; po-
tenciálna sy-
nergia baktérii
s niektorý-
mi prvokmi
môže znižo-
vat’ mieru
inaktivácie

neznámy

Obsah vlh-
kosti

niektoré mik-
roorganizmy
prežívajú dlh-
šie vo vlhších
pôdach a ešte
dlhšie v sa-
turovaných
podmienkach;
v nenasýte-
ných pôdach
dochádza
k inaktivá-
cii vírusov
na rozhraní
vzduch-voda

migrácia víru-
sov sa zvyšuje
v nasýtenom
prostredí,
pri prúdení
podzemných
vôd

väčšina bakté-
rií prežíva dlh-
šie vo vlhkých
pôdach ako v
suchších

migrácia bak-
térií sa zvy-
šuje v nasýte-
nom prostredí,
pri prúdení po-
dzemných vôd
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pH

väčšina črev-
ných vírusov
je stabilná
v rozmedzí pH
3 až 9; i ked’
prežívanie
vírusov môže
byt’ dlhšie pri
neutrálnych
hodnotách pH

nízke pH väč-
šinou zvyšuje
mieru sor-
pcie vírusov
v pôdach;
pri vysokej
hodnote pH
dochádza
k desorpcii
vírusov a tým
k zvýšeniu ich
migrácie

väčšina črev-
ných baktérií
prežíva dlh-
šie v blízko
neutrálnych
podmienkach

pri nízkom
pH dochádza
k zvyšovaniu
adsorpcie
v pôdach a vo
zvodnenej zó-
ne; tendencia
baktérií viazat’
sa na povr-
chy pevných
častíc môže
znižovat’ ich
uvol’ňovanie
pri vysokých
hodnotách pH

Prítomnost’
solí a kon-
centrácia

niektoré katió-
ny môžu pre-
dĺžit’ prežíva-
nie niektorých
vírusov

zvýšená ió-
nová sila
okolitého
média vo
všeobecnos-
ti zvyšuje
sorpciu

neznámy

zvyšujúca sa
iónová sila
okolitého
média vo
všeobecnos-
ti zvyšuje
sorpciu

Asociácia s
pôdou

asociácia
s pôdou vo
všeobecnosti
zvyšuje život-
nost’ vírusov,
i ked’ väzba
na povrchy
niektorých mi-
nerálov môže
spôsobovat’
inaktiváciu
vírusov

migrácia
niektorých
vírusov je
znižovaná
interakciou
s s pôdnymi
časticami

adsorpcia na
pevné povrchy
znižuje mieru
inaktivácie;
koncentrácia
baktérií na
povrchoch
pevných častíc
môže byt’
o niekol’ko
rádov vyššia
ako v roztoku

migrácia
niektorých
baktérií je
znižovaná
interakciou
s s pôdnymi
časticami

Pôdne vlast-
nosti

pravdepodobne
súvisí so stup-
ňom sorpcie
vírusu

v hrubozrn-
ných pôdach
dochádza
k vyššej mig-
rácii vírusov;
na povrchovo
nabitých čas-
ticiach, ako
íly, dochádza
k intenzívnej-
šej adsorpcii
vírusov

pravdepodobne
súvisí so stup-
ňom adsorpcie
baktérií

v hrubozrn-
ných pôdach
dochádza
k vyššej mig-
rácii baktérií;
na povrchovo
nabitých čas-
ticiach, ako
íly, dochádza
k intenzívnej-
šej adsorpcii
baktérií
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Obr. 9.1: Bežné nakladanie so splaškovými vodami (a) a hlavné prebiehajúce reakcie
(b) (Nicholson, 1995).

9.2 Znečistenie vôd splaškovými vodami
So znečistením a transportom patogénnych mikroorganizmov súvisí aj proble-

matika znečist’ovania podzemných vôd splaškovými odpadovými vodami z rôznych
záchytných jám žúmp, septikov a iných akumulácií splaškových a fekálnych vôd.
V pásme prevzdušnenia dochádza k rozkladu odpadu v nádrži, v ktorej je redukčné
prostredie. Organický uhlík sa tu pri metanogenéze premieňa na CH4 a CO2 a zároveň
tu dochádza k transformácii organického dusíku a vzniku NH+

4 . Tekutý odpad z ná-
drže potom tečie do drenážneho pol’a (trativodu), kde je oxidačné prostredie. Tu do-
chádza k produkcii CO2 spojené s jeho odplynením a k nitrifikácii NH+

4 na dusičnany
(obr.9.1).

Pri rozklade organickej hmoty tiež dochádza k produkcii fosfátov, ktoré sa
môžu v redukčnom prostredí vyzrážat’ ako minerál vivianit, Fe3(PO4)2 ·8H2O a v oxi-
dačnom prostredí ako strengit, FePO4 ·2H2O a variscit, AlPO4 ·2H2O. Ďalším me-
chanizmom znižujúcim koncentráciu fosfátov je ich adsorpcia. Tá sa znižuje so zvy-
šujúcim sa pH, pretože fosfáty sú prítomné vo forme aniónu. Pri nízkej hodnote pH
a v oxidačnom prostredí je teda ich mobilita nižšia ako pri vysokej hodnote pH a tiež
z dôvodu, že FeIII potrebné k vyzrážaniu strengitu má pri vysokom pH vel’mi níz-
ku koncentráciu (Šráček et al., 2002). Atenuácia fosfátov v blízkosti zdroja je podl’a
Robertsona et al. (1998) výsledkom vyzrážania minerálov a vo väčšej vzdialenosti od
zdroja ako dôsledok adsorpcie.

Pri rozklade organickej hmoty tiež dochádza k produkcii fosfátov, ktoré sa
môžu v redukčnom prostredí vyzrážat’ ako minerál vivianit, Fe3(PO4)2 ·8H2O a v oxi-
dačnom prostredí ako strengit, FePO4 ·2H2O a variscit, AlPO4 ·2H2O. Ďalším me-
chanizmom znižujúcim koncentráciu fosfátov je ich adsorpcia. Tá sa znižuje so zvy-
šujúcim sa pH, pretože fosfáty sú prítomné vo forme aniónu. Pri nízkej hodnote pH
a v oxidačnom prostredí je teda ich mobilita nižšia ako pri vysokej hodnote pH a tiež
z dôvodu, že FeIII potrebné k vyzrážaniu strengitu má pri vysokom pH vel’mi níz-
ku koncentráciu (Šráček et al., 2002). Atenuácia fosfátov v blízkosti zdroja je podl’a
Robertsona et al. (1998) výsledkom vyzrážania minerálov a vo väčšej vzdialenosti od
zdroja ako dôsledok adsorpcie.
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Hlavným kontaminantom septických systémov sú teda dusičnany, ktoré sú
v oxidačnom prostredí vel’mi mobilné. Ďalšími znečist’ujúcimi látkami sú chloridy
a v komunálnych odpadových vodách môžu byt’ prítomné aj tenzidy a fenoly a tiež
vel’mi nebezpečné chlórované a ropné uhl’ovodíky, pesticídy a d’alšie jedovaté pros-
triedky vyhodené z domácností, kancelárií, malých výrobných prevádzok, atd’. Prob-
lematika znečistenia vôd priemyselnými odpadovými vodami je odlišná, nakol’ko väč-
šinou prevažuje jedna, alebo niekol’ko znečist’ujúcich látok, ktoré sú používané alebo
vznikajú pri určitom technologickom procese , kde sa používa prevádzková voda (pre
chladenie, oplachovanie, umývanie a pod.).

9.3 Znečistenie vôd skládkovými výluhmi
Neustály globálny rast populácie je neoddelitel’ne spojený s rastom produkcie

odpadu (USEPA, 2014; NEA, 2018). Tieto odpady pozostávajú z komunálneho odpa-
du, stavebného odpadu, chemického a nebezpečného odpadu, kalov a popolov (Bjerg
et al., 2003; Östman et al., 2006). Miestom pre ukladanie komunálneho a priemysel-
ného odpadu na celom svete dlho boli a aj v súčasnosti sú skládky odpadu (Reinhard
et al., 1984; Eggen et al., 2010).

Podl’a Európskej environmentálnej agentúry je v členských štátoch EU pri-
bližne 2,5 milióna potenciálne kontaminovaných území a kontaminácia je vo väčšine
prípadov dôsledkom likvidácie a ukladania odpadov (Liedekerke van et al., n.d.).

Nevhodné ukladanie odpadu a zabezpečenie skládok spôsobuje negatívne do-
pady na podzemné a povrchové vody ako aj d’alšie zložky životného prostredia, na-
kol’ko jedným z najzávažnejších problémov je vznik výluhov a priesakov zo skládok
tuhého komunálneho odpadu. Výluhy z odpadov môžu obsahovat’ rozpustné aj neroz-
pustné organické a anorganické produkty z fyzikálnych, chemických, hydrolytických
a fermentačných procesov prebiehajúcich v skládkach (Lema et al., 1988; Slack et al.,
2005; Bhalla et al., 2013; Peng, 2017). Hlavným environmentálnym problémom výlu-
hov zo skládok je znečist’ovanie podzemných vôd. Mnoho tisícok skládok, aktívnych,
či uzatvorených, bolo riadených s nedostatočným ohl’adom na ochranu podzemných
vôd (Reinhard et al., 1984). Podobne sa v minulosti nedbalo na vhodnost’ miesta za-
loženia skládky z geologického hl’adiska (Hamer, 2003). Pokial’ je teleso skládky v
kontakte so zvodneným horninovým prostredím pod hladinou podzemných vôd, alebo
je tesnost’ hornín v pásme prevzdušnenia nedostatočná, tak je únik skládkových výlu-
hov do podzemných vôd nevyhnutný (Zanoni, 1972). Znečist’ovanie podzemných vôd
takýmto spôsobom môže pretrvávat’ dekády až storočia (Bjerg et al., 2003; Cozzarelli
et al., 2011; Bhalla et al., 2013). Posúdenie rizika prevádzkovania skládky odpadu za-
hŕňa charakterizáciu chemického zloženia vody a následne monitorovanie kvality vody
v priestore a čase. Charakter a obsahy znečist’ujúcich látok vo výluhu sa na jednotli-
vých skládkach značne líšia, čo je spôsobené viacerými faktormi, ako zloženie odpadu,
ročné obdobie, hydrológia územia, stupeň zhutnenia, vek odpadu, spôsob skládkova-
nia a postup vzorkovania (Lema et al., 1988; Christensen et al., 2001; Kjeldsen et al.,
2002; Bjerg et al., 2003).

Vo výluhoch zo skládok tuhého komunálneho odpadu sa môžu nachádzat’
rôzne znečist’ujúce látky, ktoré môžu byt’ rozdelené do štyroch skupín: organická hmo-
ta, anorganické makrokomponenty, t’ažké kovy a xenobiotické organické zlúčeniny
(XOCS) (Kjeldsen et al., 2002).
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Stupeň stabilizácie skládky, ktorý odráža vek skládky, je rozhodujúci pre kva-
litu, resp. zloženie výluhu zo skládky, čo následne ovplyvňuje stupeň znečistenia po-
dzemných vôd. Uzavreté skládky sa správajú ako vel’korozmerné anaeróbne reaktory
so štyrmi hlavnými fázami (Kulikowska a Klimiuk, 2008):

1. fáza: aeróbna degradácia organickej hmoty,

2. fáza: značná produkcia rozpustných organických kyselín, amino kyselín, zlúče-
nín s nízkou mólovou hmotnost’ou a plynov,

3. fáza: rozsiahla produkcia metánu,

4. fáza: znižovanie biologickej aktivity vplyvom znižovania množstva živín.

V značne pokročilej fáze po rozklade väčšiny organickej hmoty, môže dôjst’
k obnoveniu aeróbnych podmienok.

Vplyvom rozkladných procesov a tvorby výluhov zo skládky dochádza v ko-
lektore pod skládkou a v blízkosti skládky k vel’kému množstvu reakcií. Rozklad or-
ganickej hmoty je možné zjednodušene popísat’ ako (9.1):

CH2O+O2 −−⇀↽−− CO2 +H20 (9.1)

Pri tejto reakcii dochádza k tvorbe redukčného prostredia s nízkou hodnotou
Eh a zároveň dochádza k zvýšeniu parciálneho tlaku PCO2 v dôsledku čoho dochádza
k poklesu pH.

V redukčnom prostredí potom dochádza k rozpúšt’aniu minerálov MnIV ako
MnOOH a FeIII ako sú goethit a Fe(OH)3. V podzemnej vode tak dochádza k zvýše-
niu koncentrácie Mn2+ a Fe2+ a často taktiež d’alších kovov ako Pb2+, Zn2+, Cd2+,
pretože tieto boli predtým v oxidačnom prostredí sorbované na Fe(OH)3 a MnOOH.
Vel’ká čast’ redukovaného železa však nemusí byt’ rozpustená vo vode, ale môže sa
vyzrážat’ vo forme minerálov. Bolo zistené, že iba približne 2 % redukovaného železa
bolo prítomného v rozpustenej forme a zvyšná čast’ bola viazaná v pevnej fáze, vo
forme minerálov ako je pyrit a siderit (Heron a Christensen, 1995; Šráček et al., 2002).

V blízkosti skládky, ale aj priamo v nej môže dochádzat’ k metanogenéze
v zmysle rovnice 9.2:

2CH2O−−⇀↽−− CH4 +CO2 (9.2)

Reakcia 9.2 prebieha v extrémne redukčnom prostredí, kedy už všetky ostat-
né elektrónové akceptory ako O2, NO−3 , Fe(OH)3 a SO2−

4 boli spotrebované. V kon-
taminačnom mraku zo skládok (vid’ obr. 9.2)sa potom vytvára typická redoxná zonál-
nost’, kedy je zóna s najnižšou hodnotou Eh v tesnej blízkosti skládky a prostredie sa
potom stáva oxidačnejším, až k hodnotám Eh, ktoré sú typické pre neznečistený kolek-
tor (Baedecker a Back, 1984). Redoxná sekvencia zodpovedá spotrebe elektrónových
akceptorov v neznečistenom systéme prúdenia, ale poradie je obrátené, čo znamená,
že najredukčnejšia zóna je najbližšie pri skládke a v smere prúdenia sa prostredie stáva
menej redukčným. Výnimkou je zóna s NH+

4 medzi metánom a redukovanou sírou,
ktorá by mala byt’ nižšie po smere prúdenia. Toto je spôsobené nízkou mobilitou NH+

4
z dôvodu jeho adsorpcie.

Skládky sa tiež často vyznačujú zvýšenými koncentráciami Na+ a Cl−. Za-
tial’ čo Cl− je ovplyvnené len advekciou a disperziou, dochádza k vytláčaniu Ca2+
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Obr. 9.2: Redoxná zonálnost’ mraku znečistenia šíriaceho sa zo skládky (Deutsch,
1997).

a Mg2+ z adsorpčných miest z dôvodu vysokej koncentrácie Na+ vo vode. V dô-
sledku toho dochádza k zvýšeniu tvrdosti vody v mraku znečistenia (Nicholson et al.,
1983). V prípade iónovej výmeny by ekvivalentové koncentrácie vymenených katió-
nov v (mmeq.l−1) mali byt’ rovné, čo znamená, že ak sa napr. v smere prúdenia zvýši
koncentrácia Ca2+ vo vode o 2 mmeq.l−1, mala by koncentrácia Na+ klesnút’ o rov-
nakú hodnotu (Šráček et al., 2002).

9.4 Znečistenie vôd emergentnými znečist’ujúcimi lát-
kami

Stále citlivejšími analytickými metódami dochádza k identifikácii prítomnosti,
v minulosti neidentifikovaných, prevažne organických mikropolutantov v prírodných
vodách a zdrojoch pitných vôd. Termín „emergentné“, príp. „novo objavujúce sa zne-
čist’ujúce látky“ (ang. emerging contaminants) je vo všeobecnosti používaný pre také
látky, ktoré v minulosti neboli známe alebo brané do úvahy ako významné znečist’ujú-
ce látky pre podzemné vody, ktoré sú však v súčasnosti identifikované vo stále väčšom
rozsahu. Mnoho emergentných znečist’ujúcich látok ostáva bez regulácie, avšak počet
takýchto znečist’ujúcich látok, ktoré budú regulované a pre ktoré budú stanovované li-
mity, bude v najbližších dekádach pomaly narastat’. Existuje vel’ké množstvo zdrojov
a rôznych ciest, akými môže dochádzat’ k vstupu týchto látok do životného prostredia
vrátane pol’nohospodárstva, či mestských aglomerácií. Niektoré z týchto znečist’ujú-
cich látok môžu mat’ negatívny vplyv na l’udské zdravie a životné prostredie, aj preto
je lepšie poznanie ich osudu v životnom prostredí nevyhnutné. Medzi v súčasnosti
najviac študované znečist’ujúce látky patria pesticídy a ich metabolity. Medzi d’alšie
organické mikropolutanty patria napr. aj farmaceutiká, hormóny a mnohé priemyselné
chemikálie a medziprodukty.

Nižšie uvádzame prehl’ad zdrojov v novo objavujúcich sa znečist’ujúcich
látok, ich základných fyzikálno-chemických vlastností, informácie o ich správaní sa
a mobilite vo vodnom prostredí a s tým spojenými rizikami. Niektoré z týchto látok sú
študované intenzívnejšie ako ostatné. Napríklad vel’a informácií je známych o pesticí-
doch, avšak podstatne menej informácií je známych napr. o farmaceutikách. Rovnako

141



zdravotné riziko je v prípade niektorých látok dobre dokumentované, ale ich transport
zvodneným prostredím nie je dostatočne preštudovaný a perzistencia niektorých látok
v životnom prostredí je neznáma.

9.4.1 Nanomateriály
Nanomateriály sú materiály s vel’kost’ou aspoň jednej dimenzie menšou ako jedna
desatina mikrometra alebo akékol’vek iné materiály so štruktúrou navrhnutou v na-
norozsahu alebo materiály s vel’kost’ou menšou ako jeden mikrón. Umelo vytvorené
nanočastice sú používané v rôznych produktoch osobnej starostlivosti ako napr. v opa-
l’ovacích krémoch ale napr. aj umelých bedrových protézach (Colvin, 2003). Nanoma-
teriály sa l’ahko transportujú zvodneným prostredím a môžu slúžit’ ako vektory pre iné
znečist’ujúce látky, čím zvyšujú ich mobilitu vo vode a v pôde (M.N, 2006).

9.4.2 Pesticídy
Pesticídy sú využívané na regulovanie a ničenie škodcov a v životnom prostredí

sa môžu vyskytovat’ ako syntetické chemikálie alebo prírodné látky. Jednotlivé druhy
pesticídov sa rozlišujú podl’a účelu ich využitia alebo potenciálneho vplyvu na životné
prostredie. Po vstupe pesticídov do životného prostredia, sú tieto degradované abiotic-
kými a biotickými procesmi. Zatial’ čo pôvodné „východiskové“ zlúčeniny pesticídov
sú podrobne zahrnuté vo viacerých regulačných schémach, požiadavky na hodnotenie
produktov transformácie pôvodných pesticídov doposial’ nie sú podrobnejšie definova-
né. Na potenciálnu hrozbu metabolitov pesticídov po prvý krát upozornili Kolpin et al.
(2005) ktorí zistili, že metabolity atrazínu a metalochlóru sa v podzemných vodách vy-
skytujú vo vyšších koncentráciách ako pôvodné pesticídy. Metabolity pesticídov môžu
byt’ toxickejšie ako pôvodné pesticídy, pričom z počiatočného štúdia toxicity vyplý-
va, že až 30 % metabolitov môže byt’ toxickejších ako pôvodné pesticídy (Sinclair a
Boxall, 2003). Zložitá detekcia týchto metabolitov vyplýva z ich malej molekulovej
vel’kosti a zo skutočnosti, že sú polárnymi látkami.

Vzhl’adom k nedostatočným analytickým možnostiam a citlivosti analytic-
kých metód, sú vel’mi pravdepodobne v podzemných vodách prítomné, avšak nie de-
tekované, niektoré pôvodné pesticídy a vel’a metabolitov pesticídov. Pesticídy pred-
stavujú nebezpečenstvo pre pitnú vodu a životné prostredie tiež kvôli ich neúplnému
odstraňovaniu z vôd, počas ich čistenia.

Pesticídy sa do podzemných vôd dostávajú bud’ vplyvom havarijných únikov
v miestach ich priemyselnej výroby, ale ešte častejšie sú transportované z miesta ich
aplikácie vodou, vetrom, alebo prachom. Mobilita a perzistencia pesticídov v životnom
prostredí sú dobre známe, nakol’ko prijatie nových pesticídov na trh si vyžaduje série
štandardizovaných laboratórnych a terénnych testov.

Osud pesticídov a ich prestup do podzemných vôd závisí od ich perzistencie
a ich schopnosti sorpcie v pôdach. Rovnako ako v prípade iných organických látok
transport pesticídov do podzemných vôd závisí na obsahu organickej hmoty a ílových
minerálov v pôde a na priepustnosti pôdy. Vo všeobecnosti v pôdach s miernym až
vysokým obsahom organickej hmoty a ílových minerálov dochádza k adsorpcii pes-
ticídov na pôdne častice, čo znižuje ich vylúhovanie do podzemnej vody. Pesticídy
môžu byt’ degradované viacerými procesmi. Vystavenie pesticídov slnečnému žiare-
niu spôsobuje ich fotolýzu ešte pred tým, ako vstúpia do pôd a následne podzemnej
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vody. Ďalším spôsobom degradácie je hydrolýza, teda degradácia chemickej látky pri
jej reakcii s vodou na povrchu, v pôde alebo v podzemnej vode. Čím dlhší je pol-
čas hydrolýzy, tým je pravdepodobnejšie, že pesticíd bude transportovaný do podzem-
nej vody. Biodegradácia – enzymatická reakcia poháňaná mikroorganizmami prebieha
v najväčšej miere v biologicky aktívnych pôdach. Chlórované pesticídy a triazínové
herbicídy sú voči biodegradácii najrezistentnejšími a môžu byt’ v prostredí prítomné
aj niekol’ko rokov po ich aplikácii. I ked’ mobilita niektorých organochlórovaných in-
sekticídov je limitovaná ich vysokou hydrofóbnost’ou a ich perzistencia je dôsledkom
ich akumulácie v tukových tkanivách zvierat, vrátane rýb a l’udí. Pesticídy na báze
fosforu hydrolyzujú rýchlejšie pri zvýšenej pH hodnote a teda dochádza k znižovaniu
ich toxicity (Graham-Bryce, 1981). Vyššia rozpustnost’ pesticídov nemusí zákonite
korelovat’ s nižším stupňom perzistencie, avšak pevnejšie sorbované pesticídy bývajú
perzistentnejšie. Biodegradovatel’nost’ pesticídov závisí od ich molekulovej štruktúry
a ich dĺžka polčasu rozpadu v pôdach môže byt’ od pár dní po roky. Dĺžka polčasu roz-
padu niektorých pesticídov sa zvyšuje po ich prestupe z pôd do zvodneného prostredia
(Lavy et al., 2008; Chilton et al., 2000).

9.4.3 Farmaceutiká
Farmaceutiká sa do životného prostredia dostávajú primárne l’udským vylučovaním,
skládkovaním a zneškodňovaním nepoužitých farmaceutík, či používaním farmaceutík
v pol’nohospodárstve (Poynton a Vulpe, 2009). V podzemných a povrchových vodách,
ktoré sú dotknuté likvidáciou odpadových vôd, bol identifikovaný široký rozsah rôz-
nych farmaceutických produktov (Barnes et al., 2008; Miller a Meek, 2006):

• veterinárne a l’udské antibiotiká: napr. ciprofloxacin, erythromycin, sulfametho-
xazole, tetracycline,

• iné lieky na predpis: napr. kodeín, salbutamol, karbamazepín,

• lieky bez predpisu: acetaminofén (paracetamol), ibuprofén,

• jódované röntgenové kontrastné látky: iopromid, iopamidol.

Medzi d’alšie farmaceutiká, potenciálne rizikové pre povrchové a podzemné
vody, patria liečivá pre liečbu a prevenciu chrípky (tamiflu), preparáty používané pri
chemoterapii ako 5-fluorourcil alebo cyklofosfamid (Buerge et al., 2006; Johnson et al.,
2008; Moldovan, 2006; Singer et al., 2007), či ilegálne drogy ako kokaín a amfetamín
(Kasprzyk-Hordern et al., 2008; Zuccato et al., 2008).

Tieto látky sú svojou povahou biologicky aktívne látky, pričom toxicita a ich
d’alšie riziká sú stanovované ako súčast’ procesu ich registrácie.

Ešte stále nemáme dostatok poznatkov o osude a správaní sa farmaceutík pri
ich prestupe zvodneným horninovým prostredím. Zistenia viacerých štúdii z nedáv-
nej minulosti naznačujú, že prechodom farmaceutík horninovým prostredím dochádza
k podstatnej atenuácii väčšiny aktívnych farmaceutických látok v oblastiach, kde sú
povrchové vody a splaškové vody vypúšt’ané do podzemných vôd. I ked’, v oblas-
tiach, kde sú podzemné vody ovplyvnené povrchovými vodami umelým dopĺňaním,
polárne a aktívne farmaceutické zlúčeniny, ako napr. kyselina klofibrová (látka regu-
lujúca krvné lipidy), karbamazepín a primidon (antiepileptiká) a iódované röntgenové
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kontrastné látky môžu migrovat’ horninovým prostredím a boli detekované v podzem-
nej vode v Nemecku a v USA (Heberer et al., 1998; Kuehn a Mueller, 2000; Drewes
et al., 2001).

9.4.4 Endokrínne disruptory
Záujem verejnosti o rôzne znečist’ujúce látky životného prostredia, ktoré sa sprá-

vajú podobne ako estrogény a iné pohlavné hormóny sa neustále zväčšuje. Tieto lát-
ky interferujú s endogénnymi endokrínnmi systémami s potenciálnymi nepriaznivými
účinkami na l’udské zdravie. Už v minulosti bolo hodnotených viac ako 70 000 che-
mických látok, ktoré môžu mat’ potenciál narúšat’ endokrínny systém (Bradley a Za-
charewski, 1998). Takýmito látkami sú bud’ priemyselne produkované syntetické che-
mikálie (ako čistiace látky, pesticídy, potravinárske prísady, antikoncepčné preparáty,
kozmetické látky) a prírodné látky (ako napr. steroidné hormóny, rastlinami produko-
vané estrogény, rastlinné doplnkové látky a kovy). Zatial’ čo endokrínne disruptory sú
z vel’kej časti organické zlúčeniny, je potrebné si uvedomit’, že aj niektoré anorganic-
ké látky, ako sú kovy boli preukázané ako látky, potenciálne narúšajúce endokrínny
systém.

Steroidné pohlavné hormóny ako estradiol, estrón a testosterón sú hormo-
nálne aktívne látky zvláštneho záujmu, pretože sú do životného prostredia prirodzene
vylučované z l’udských a živočíšnych zdrojov a taktiež sú vo vel’kej miere využíva-
né ako liečivá (napr. antikoncepčné pilulky). Z vel’kého počtu syntetických látok, pri
ktorých boli preukázané endokrínne účinky, už viaceré nie sú komerčne využívané vo
viacerých krajinách, ako napr. niektoré organochlórované pesticídy (napr. DDT, endo-
sulfán, dieldrin, toxafén) a polychlórované bifenily. Iné hormonálne aktívne zlúčeniny,
ako fenoly a ftaláty sú celosvetovo používané aj nad’alej v rôznych priemyselných ap-
likáciách. Zdravotné účinky hormonálne aktívnych zlúčenín spočívajú vo väzbe týchto
zlúčenín na receptory steroidných hormónov, ktoré regulujú základné mechanizmy gé-
novej regulácie. Narušenie tohto mechanizmu môže predovšetkým vplývat’ na repro-
dukčné zmeny. Tieto látky môžu spôsobovat’ tiež vývojové chyby, neurobehaviorálne
abnormality, imunologické deficity, poruchy metabolizmu a pubertálneho vývoja de-
tí, karcinogenézu, ako aj negatívne ekologické účinky (Kioumourtzoglou et al., 2018;
Grandjean et al., 2017; Martin et al., 2017; Henley et al., 2007; Li et al., 2018).

Je známe, že pri expozícii vysokým koncentráciám endokrínnych disrupto-
rov môže dôjst’ k negatívnym účinkom na l’udské zdravie, avšak miera negatívnych
účinkov na l’udský organizmus pri vystavení koncentráciám, bežne prítomným v pod-
zemných vodách nie je ani v súčasnosti dostatočne známa.

Vo všeobecnosti majú prírodné a syntetické steroidné hormóny až niekol’ko
tisíckrát silnejší účinok ako priemyselné chemikálie, pesticídy a kovy (Khan a Ongerth,
n.d.) (Khan a Omgerth, 2000).

Zdrojom endokrínnych disruptorov v podzemnej vode je vypúšt’anie splaš-
kov a hnoja, alebo úniky rôznych syntetických látok do životného prostredia.

Vel’mi dôležitú úlohu v kontrolovaní koncentrácií endokrínnych disruptorov
v povrchových a podzemných vodách zohrávajú špecifické procesy úpravy vôd a ich
účinnost’, v čistiarňach odpadových vôd (Drewes a Shore, 2001). Transport endokrín-
nych disruptorov do podzemných vôd závisí na ich hydrofóbnosti a degradovatel’nosti.
Väčšina vysoko účinných zlúčenín ako sú steroidy, sú hydrofóbne a degradovatel’né,
pričom miera degradácie endokrínnych disruptorov závisí na teplote, pôdnych vlast-
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nostiach a ich molekulových hmotnostiach (IUPAC, 2003).

9.4.5 Perfluóralkylové a polyfluóralkylové látky (PFAS)
Tieto látky sú prítomné v ekosystémoch na celom svete s identifikovanými 5000

rôznymi formami výskytu, pričom podrobnejšie študované boli doposial’ iba niektoré
(Bolan et al., 2021; Simon et al., 2019; Naidu et al., 2020). Medzi najviac produ-
kované a zároveň najviac študované PFAS patria kyselina perfluórooktánová (PFOA)
a perfluórooktánový sulfonát (PFOS) (Fàbrega et al., 2014). Perfluórované zlúčeniny
sú produkované už vyše 60 rokov a vzhl’adom k ich špecifickým fyzikálno-chemickým
vlastnostiam, akými sú napr. termostabilita, či znižovanie povrchového napätia boli
využívané najmä ako povrchovo aktívne látky (napr. ako súčast’ funkčných membrán
turistického oblečenia), polyméry, či ako súčast’ hasiacich pien na hasenie požiarov
(Hepburn et al., 2019; USEPA, 2019). Odkedy boli PFAS v životnom prostredí na via-
cerých miestach sveta analyzované v koncentráciách rádovo vyšších ako je odporúčaná
limitná dávka, vzrástol aj záujem o poznanie správania sa týchto látok, ako aj vývoj
rôznym metód pre ich odstránenie zo životného prostredia. PFAS boli okrem iných
nepriaznivých účinkov na l’udské zdravie spájané aj s rakovinou, imunitnou disfunkci-
ou detí, obezitou, chorobami štítnej žl’azy (Grandjean et al., 2012; Melzer et al., 2010;
Halldorsson et al., 2012; Barry et al., 2013). L’udská populácia môže byt’ týmto látkam
vystavená prostredníctvom prijímanej stravy, vrátane pitnej vody, ako aj vplyvom vnú-
torných prostredí znečistených týmito látkami (Sjogren et al., 2016; Zhou et al., 2019).
Významným zdrojom PFAS pre l’udí je tiež kontakt so znečistenými kuchynskými
riadmi a obalmi na jedlo (Domingo, 2011).

Distribúcia PFAS medzi vodu, ovzdušie, sedimenty, pôdu a biotu závisí od
ich fyzikálno-chemických vlastností prostredia a jednotlivých PFAS, pričom PFAS
s dlhším ret’azcom sú skôr sorbované v pôdach a sedimentoch, zatial’ čo PFAS s krat-
ším ret’azcom sa vyskytujú skôr v rastlinách a planktóne (Seo et al., 2019; R et al.,
2019; Dalahmeh et al., 2018; Rayne a Forest, 2009). Vzhl’adom na pevnú väzbu medzi
uhlíkom a fluórom nie sú PFAS l’ahko degradovatel’né fyzikálnymi, chemickými alebo
biologickými procesmi (Simon et al., 2019; Wei et al., 2017; Xiao et al., 2017).

Mnohé PFAS obsahujú hydrofilnú funkčnú skupinu, ako karboxyláty alebo
sulfonáty a oba, hydrofóbne a lipofilné fluóralkylové ret’azce s rôznou dĺžkou uhlí-
kového ret’azca. Tieto lipofilné ret’azce môžu byt’ fluórované čiastočne (poly-) alebo
úplne (per-). Aniónové vlastnosti určitých PFAS, ako napr. perfluóroalkyl karboxylové
kyseliny (PFCA) a perfluóroalkyl sulfonické kyseliny (PFSA) určujú ich rozpustnost’
vo vode a rovnako sorpciu na pôdne častice a sedimenty, čo vedie k ich rozšíreniu a mo-
bilite v životnom prostredí. PFAS sú vel’mi mobilné, pričom rozpustenejšími sú PFAS
s kratším uhlíkovým ret’azcom, zatial’ čo PFAS s dlhším fluóruhlíkovým ret’azcom
sa vyznačujú výraznejšou sorpčnou afinitou. Čím viac atómov vodíka je v alkylovom
ret’azci nahradených fluórom, tým je zlúčenina menej reaktívnejšia. Práve silná kova-
lentná väzba medzi uhlíkom a fluórom je dôsledkom vel’kej rezistentnosti týchto látok
voči hydrolýze, fotolýze, mikrobiálnej degradácii a metabolizmu v živočíchoch (Rah-
man et al., 2014; Lindstrom et al., 2011). Polčas rozpadu PFOS a PFOA vo vodách
je odhadovaný na viac ako 41, resp. 92 rokov (USEPA, 2016). V skutočnosti je však
možné, že tieto látky pri prirodzených podmienkach prostredia nepodl’ahnú degradácii
nikdy (Blum et al., 2015). V územiach znečistených PFAS sú významným zdrojom
znečistenia podzemných vôd najmä nadložné zeminy a sedimenty, v ktorých sú PFAS
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sorbované. PFAS sa do podzemných vôd môžu šírit’ tiež vypúšt’aním prečistených od-
padových vôd z ČOV, infiltráciou znečistených povrchových vôd, alebo vypúšt’aním
odpadových vôd z priemyselných prevádzok, v ktorých sa vyrábajú tieto látky, alebo
sa s nimi nevhodne nakladá. Významným zdrojom znečistenia podzemných vôd PFAS
sú tiež priesaky zo skládok odpadov (Hepburn et al., 2019; Brusseau et al., 2013; Fili-
povic a Berger, 2014).

Šírenie sa PFAS zvodneným prostredím je významne ovplyvňované jej lito-
lógiou, vlastnost’ami samotných zlúčenín PFAS a fyzikálno-chemickými vlastnost’ami
prostredia. Bolo preukázané, že PFAS sú mobilnejšie vo zvodnenom prostredí s niž-
ším obsahom ílov, nakol’ko v prostrediach s vyšším obsahom ílov sú PFAS účinnej-
šie adsorbované prítomnými ílmi. V dôsledku toho môže dochádzat’ k výraznejšiemu
znečisteniu podzemných vôd v priepustnejších prostrediach, ktoré sú práve kolektormi
a rezervoármi pitných vôd (Liu et al., 2018; Fl’aková et al., 2010).

Ešte do nedávnej minulosti boli tieto látky používané bez akýchkol’vek legis-
latívnych opatrení a regulatív a určených limitných koncentrácií v životnom prostredí.
Ešte aj v súčasnosti nemáme dostatočné množstvo informácií o zdrojoch, osude a vply-
ve PFAS na životné prostredie.

Za najefektívnejšiu metódu odstraňovania PFAS z podzemných, povrcho-
vých a pitných vôd je označovaná najmä jej sanácia ex-situ napr. adsorpciou na aktív-
ne uhlie, iónovou výmenou, reverznou osmózou, nanofiltráciou a taktiež membránové
a elektrochemické metódy, ktoré sú však relatívne nákladné. Vhodnejšou a menej ná-
kladnejšou by bola sanácia vôd in-situ. Tieto metódy však doposial’ nie sú natol’ko
vyvinuté, aby boli dostatočne efektívne (Kucharzyk et al., 2017; Rahman et al., 2014;
Frankovská et al., 2010).

9.4.6 Posypové soli
Posypové soli sú d’alšími anorganickými znečist’ujúcimi látkami, ktoré môžu

prestupovat’ do podzemných vôd. Takýmito znečist’ujúcimi látkami sú napr. chlori-
dy, ktorých pôvod je často spojený so solením ciest počas zimného obdobia. Aktívnou
rozmrazujúcou látkou je často NaCl. Katióny Na+ nie sú obvykle príliš mobilné, preto-
že dochádza k ich adsorpcii na íloch. Naopak chloridy neadsorbujú a nedochádza k ich
vyzrážavaniu a preto sa podzemnou vodou šíria na vel’ké vzdialenosti. Prienik chlo-
ridov do podzemných vôd pri cestách má pulzný charakter, pretože v období topenia
a intenzívnejších zrážok dochádza k infiltrácii vody s vysokou koncentráciou chloridov
a po zbytok roka potom k prieniku chloridov do podzemných vôd takmer nedochádza
(Šráček et al., 2002).

9.4.7 Detergenty
Do podzemných vôd prenikajú tiež detergenty, ktoré sa vyskytujú v odpadových vo-
dách. Detergenty môžu byt’ vo forme katiónov, aniónov alebo nepolárnych zlúčenín.
Nakol’ko pHZPC (pH bodu nulového náboja) bežných minerálov sa nachádza v kyslej
oblasti, zvýšenou mobilitou sa vyznačujú surfaktanty vo forme aniónov. Znečistenie
podzemných vôd z detergentov je spôsobené najmä detergentami používanými v mi-
nulosti – napr. záporne nabitý detergent na báze surfaktantu ABS (alkyl benzén sulfo-
nátu). Tento je značne mobilný a v mraku znečistenia sa nachádza v jeho prednej časti.
Toto súvisí najmä s tým, že detergenty vyrábané v minulosti neboli biodegradovatel’né.
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Detergenty vyrábané po roku 1964 ako LAS (lineárny alkyl sulfonát) sa už rozkladá
pomerne rýchlo a detergenty používané v súčasnosti v prípravkov na umývanie riadu,
v pracích práškoch a podobne sú pomerne dobre biodegradovatel’né a neprispievajú
preto k dlhodobej kontaminácii (Šráček et al., 2002).

9.4.8 Ďalšie emergentné znečist’ujúce látky
Ďalšími emergentnými znečist’ujúcimi látkami vôd sú napr. aj látky, ktoré sa

nachádzajú v bežne konzumovaných nápojoch a v cigaretách - kofeín a nikotín. Pri-
márnou cestou, ktorou vstupujú do životného prostredia, je vypúšt’anie odpadových
vôd. Extrakty z tabaku sú už dlho používane proti savému hmyzu a ich toxikológia je
dobre známa (Feurt et al., 1958).

Technický nikotín bol vyvíjaný od 80-tych rokov minulého storočia a široko
používaný ako insekticíd a neonikotínoidný pesticíd, pričom jeho negatívny vplyv na
hmyz je dobre známy. V porovnaní s inými alkaloidmi sa nikotín sa vyznačuje vysokou
toxicitou pre l’udí. Od roku 2018 EÚ zakázala používanie troch hlavných neonikotíno-
idov (clothianidin, imidacloprid a thiamethoxam) vo vonkajšom prostredí (Carrington,
2018). Kofeín a nikotín sú vo zvýšených koncentráciách často stanovované v podzem-
ných vodách ovplyvnených vypúšt’aním odpadových vôd (Godfrey et al., 2007; Seiler
et al., 1999). V miestach vypúšt’ania splaškových odpadových vôd boli v podzemných
vodách stanovené vysoké koncentrácie umelých sladidiel ako acesulfam, sacharin, cy-
klamát a sukralóza (Van Stempvoort et al., 2011).

Prípravky osobnej starostlivosti sú tiež bežne transportované do vodného pro-
stredia z čistiarní odpadových vôd. Medzi tieto látky patria:

• DEET – N, N-diethyl-meta-toluamid - najbežnejšia aktívna zložka repelentov
proti hmyzu,

• parabény – alkylové estery kyseliny p-hydroxybenzoovej, ktoré sú od 30-tych
rokov minulého storočia využívané ako baktériostatické a fungistatické látky
v liečivách, kozmetike a potravinách,

• triklosan – baktéricíd a protiplesňová zložka využivaná v domácej drogérii ako
zubná pasta a mydlo,

• polycyklické pižmá – tonalid a galaxolid sú používané ako vonné látky v širokej
škále umývacích a čistiacich prostriedkoch a prípravkoch osobnej starostlivosti,

• UV filtre a opal’ovacie krémy – z organických filtrov sú bežne používané benzo-
fenóny a metoxycinamáty.

Všetky tieto vyššie uvedené látky majú toxické alebo estrogénne účinky. Bo-
lo zistené, že DEET inhibuje aktivitu enzýmu centrálneho nervového systému hmyzu
a cicavcov (Corbel et al., 2009). Tieto látky sú degradované na polárnejšie metabolity
počas úpravy vôd. Väčšina zlúčenín používaných ako opal’ovacie krémy, sú lipofilné,
konjugované aromatické zlúčeniny, ktoré sú však vo vodnom prostredí často detekova-
né (Jeon et al., 2006).

Medzi d’alšie emergentné znečist’ujúce látky podzemných a povrchových
vôd, ktoré sa dostali do pozornosti odbornej verejnosti v nedávnej minulosti, najmä
kvôli ich širokému výskytu a potenciálne toxickým účinkom, patria tiež priemyselné
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aditíva a vedl’ajšie produkty ako okysličovač paliva metyltercbutyléter, monomér pre
výrobu polykarbonátu a epoxidových živíc – bisfenol A a F, palstifikátor polymérov
n-butylbenzénsulfónamid, ftaláty, komplexotvorné činidlá ako benzotriazol, toxické
chlórované organické látky ako dioxíny. Emergentnými látkami sú tiež prídavné lát-
ky do potravín ako trietylcitrát, butylovaný hydroxyanizol (BHA) alebo butylovaný
hydroxytoluén (BHT), citral a iné, z ktorých niektoré môžu pôsobit’ ako oxidovadlá
alebo endokrinne disruptory. Rakovinu hrubého čreva, močového mechúra, konečníka
alebo pŕs, zvýšenú frekvenciu narodenia mŕtveho plodu a defekty u novorodencov mô-
žu spôsobovat’ látky ako trihalometány a kyselina halogénoctová, ktoré sú vedl’ajšími
produktami úpravy vôd (King et al., 2000; Cantor et al., 1998). Zvýšená pozornost’ je
venovaná tiež surfaktantom, hormónom a sterolom, či retardantom horenia.
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10. Stav znečistenia povrchových a
podzemných vôd v SR a vo svete a
informačné systémy
V tejto kapitole informujeme o aktuálnom stave znečistenia vôd na Slovensku a vo
svete, ako aj o informačných systémoch a legislatíve iba v stručnej podobe, nakol’ko
aktuálnost’ informácií o stave znečistenia vôd, ako aj súvisiaca legislatíva sú závislé
od toho, kedy sa vám táto učebnica dostáva do rúk.

10.1 Stav znečistenia vôd na Slovensku

10.1.1 Stav znečistenia podzemných vôd
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) sleduje kvalitu podzemných vôd

v rámci národného monitorovacieho programu od roku 1982.
Potreba sledovat’ kvalitu podzemných vôd vyplýva zo súčasnej platnej le-

gislatívy SR a EÚ. Koncepcia Monitorovania kvality podzemných vôd je súčast’ou
Komplexného monitorovacieho systému životného prostredia SR v zmysle Uznesenia
vlády č. 449/1992.

V rokoch 1995 – 2006 bola kvalita podzemných vôd hodnotená podl’a STN
75 7111 v 26 vodohospodársky významných oblastiach (aluviálne náplavy, mezozoic-
ké, neovulkanické komplexy), ktoré tvorili objekty základnej siete SHMÚ, doplnené
vrtmi a prameňmi využívaných a nevyužívaných zdrojov. Plán sledovania kvality bol
každoročne upresnený z hl’adiska potrieb vodného hospodárstva a s prihliadnutím ku
kapacitným možnostiam a k vymedzeným finančným prostriedkom. Od roku 2007 sa
kvalita podzemných vôd monitoruje v rámci základného a prevádzkového monitoro-
vania.

Monitorovanie kvality podzemných vôd predstavuje systematické sledovanie
a hodnotenie kvality a stavu podzemných vôd.

Základné monitorovanie podzemných vôd sa vykonáva v správnych úze-
miach povodí na základe charakterizácie a vyhodnotenia vplyvov l’udskej činnosti a
ich dosahov na kvalitu podzemných vôd. Základné monitorovanie podzemných vôd
trvá najmenej jeden rok počas obdobia, na ktoré sa vzt’ahuje Vodný plán Slovenska.
V útvaroch podzemných vôd, v ktorých sa predchádzajúcim monitorovaním preukázal
dobrý chemický stav a ktoré súčasne nie sú vystavené vplyvom, ktoré by mohli zme-
nit’ ich chemický stav na nevyhovujúci, základné monitorovanie podzemnej vody trvá
najmenej jeden rok počas obdobia, na ktoré sa vzt’ahujú tri po sebe nasledujúce Vodné
plány Slovenska.

Prevádzkové monitorovanie podzemných vôd sa vykonáva vo všetkých út-
varoch alebo v skupinách útvarov podzemnej vody, ktoré sú na základe ich charakte-
rizácie, vyhodnotenia vplyvov a výsledkov základného monitorovania identifikované
ako rizikové z hl’adiska nedosiahnutia environmentálnych ciel’ov. Výberom monito-
rovacích miest sa zohl’adňuje aj zabezpečí reprezentatívnost’ získaných monitorova-
ných údajov pre celý útvar podzemnej vody alebo skupinu útvarov podzemnej vody
(www.enviroportal.sk).
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Výber parametrov na hodnotenie kvality podzemných vôd bol prispôsobený
požiadavkám RSV a nariadeniu vlády SR č. 496/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu urče-
nú na l’udskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na l’udskú spotrebu, v ktorom
je zapracovaná Smernica Rady 98/83/ES (www.enviroportal.sk).

Od roku 2007 sa kvalita podzemných vôd monitoruje v kvartérnych a pred-
kvartérnych útvaroch podzemných vôd v rámci základného a prevádzkového monito-
rovania. Hodnotenie stavu podzemnej vody pozostáva z hodnotenia kvantitatívneho a
chemického stavu.

Od roku 2005 do roku 2015 boli v obidvoch typoch monitorovania zazname-
nané nepriaznivé oxidačno-redukčné podmienky. Najčastejším nevyhovujúcim ukazo-
vatel’om vo všetkých kvartérnych útvaroch bolo percentuálne nasýtenie kyslíkom.

Medziročne boli v oboch typoch monitorovania zaznamenané nepriaznivé
oxidačno-redukčné podmienky, načo poukazujú prekročené hodnoty ukazovatel’ov Mn
a Fecelk.(www.shmu.sk).

V roku 2019 sa kvalita podzemných vôd monitorovala v 176 objektoch zá-
kladného monitorovania, pričom pokryté boli všetky vodné útvary podzemných vôd
aspoň jedným odberným miestom (s výnimkou 2 útvarov, v ktorých je potrebné do-
budovat’ objekty monitorovacej siete). Jedná sa o objekty štátnej monitorovacej siete
SHMÚ alebo pramene, ktoré nie sú ovplyvnené bodovými zdrojmi znečistenia. Vzor-
ky podzemných vôd v týchto objektoch boli odobraté v závislosti od typu horninového
prostredia a to 1-krát v 76 objektoch (75 predkvartérnych a 1 kvartérny), 2-krát v 46
objektoch (5 predkvartérnych a 41 kvartérnych) a 4-krát v 54 predkvartérnych krasovo
- puklinových objektoch.

V roku 2019 sa vo všetkých kvartérnych vodných útvaroch nachádzal aspoň
jeden objekt nevyhovujúci požiadavkám uvedených v nariadení vlády, kde najčastej-
ším nevyhovujúcim ukazovatel’om bolo percentuálne nasýtenie vody kyslíkom.

Početnost’ prekročení prípustnej koncentrácie (najvyššej prípustnej koncen-
trácie) definované Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ
SR) 247/2017 Z.z.. V objektoch základného monitorovania boli v roku 2019 hodno-
ty pH v rozpätí limitných hodnôt s výnimkou 17 vzoriek, vodivost’ prekročila indi-
kačnú hodnotu 21-krát z celkového počtu 384 stanovení. V podzemných vodách ob-
jektov základného monitorovania vystupuje do popredia problematika nepriaznivých
oxidačno-redukčných podmienok, na čo poukazuje prekračovanie prípustných koncen-
trácií celkového Fe (39-krát), Fe2+ (32-krát), Mn (60-krát), a NH+

4 (15-krát). Okrem
týchto ukazovatel’ov došlo k prekročeniu v prípade SO2−

4 (20-krát), NO−3 (12-krát),
Na (7-krát), CHSKMn (6-krát), Cl− (3-krát) a TOC (11-krát). Zo stopových prvkov bo-
li zaznamenané zvýšené koncentrácie Sb (5-krát), Hg (5-krát), As (4-krát), Al (4-krát)
a Pb (3-krát).

Znečistenie špecifickými organickými látkami má v objektoch základného
monitorovania iba lokálny charakter a v roku 2019 boli prekročenia limitných koncen-
trácií zaznamenané v skupine polyaromatických uhl’ovodíkov. Koncentrácie naftalénu
(7-krát) a fenantrénu (3-krát) prekročili stanovený limit. V skupine prchavé alifatic-
ké uhl’ovodíky limitnú hodnotu prekračuje chloretén (7-krát) a zo skupiny prchavých
aromatických uhl’ovodíkov benzén (2-krát). Z pesticídov neboli v roku 2019 namerané
zvýšené koncentrácie.

Ďalšie špecifické organické látky boli stanovené pod limitnú hodnotu defino-
vanú Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) 247/2017
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Z.z..

Početnost’ prekročených ukazovatel’ov v objektoch v objektoch základného
monitorovania podl’a nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z. v roku 2019 uvádzame v
grafe na obr. 10.1. Pre porovnanie vid’ v grafe na obr. 10.2 početnost’ prekročených vy-
braných ukazovatel’ov v objektoch základného monitorovania podl’a nariadenia vlády
SR č. 496/2010 Z. z. v roku 2018.

Obr. 10.1: Početnost’ prekročených vybraných ukazovatel’ov v objektoch základného
monitorovania podl’a nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z. v roku 2019 (zdroj: SH-
MÚ).

Obr. 10.2: Početnost’ prekročených vybraných ukazovatel’ov v objektoch základného
monitorovania podl’a nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z. v roku 2018 (zdroj: SH-
MÚ).

Prevádzkové monitorovanie bolo vykonávané vo všetkých útvaroch podzem-
ných vôd, ktoré boli vyhodnotené ako rizikové z hl’adiska nedosiahnutia dobrého che-
mického stavu. V roku 2019 sa v rámci prevádzkového monitorovania na území Slo-
venska sledovalo 220 objektov (mimo územia Žitného ostrova), u ktorých je predpo-
klad zachytenia prípadného prieniku znečistenia do podzemných vôd od potenciálne-
ho zdroja znečistenia alebo ich skupiny. Frekvencia odberu vzoriek bola v závislosti
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od horninového prostredia 1-krát v 31 objektoch (1 predkvartérny a 30 kvartérnych),
2-krát v 174 objektoch (17 predkvartérnych a 157 kvartérnych) a 4-krát v 15 predkvar-
térnych krasovo - puklinových objektoch. Vzorky boli odoberané v jarnom a jesennom
období, kedy by mali byt’ zachytené extrémne stavy podzemných vôd. Oblast’ Žitného
ostrova tvorí samostatnú čast’ pozorovacej siete SHMÚ, pretože zohráva dôležitú úlo-
hu v rámci celého procesu monitorovania zmien kvality vôd na Slovensku, nakol’ko
predstavuje významnú zásobáreň pitnej vody pre naše územie. Z tohto dôvodu bolo
do prevádzkového monitorovania zaradených aj 10 jednoúrovňových a 28 viacúrovňo-
vých piezometrických vrtov (74 úrovní) sledovaných v roku 2019 1 až 4-krát ročne.
V oblasti Žitného ostrova boli vzorky podzemných vôd odobraté 1-krát v 1 objekte,
2-krát v 43 objektov, 3-krát v 3 objektoch a 4-krát v 37 objektoch.

V objektoch prevádzkového monitorovania, vrátane územia Žitného ostrova,
boli hodnoty prípustnej koncentrácie (najvyššej prípustnej koncentrácie) definované
Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) 247/2017 Z.z..
V roku 2019 hodnoty vodivosti namerané v teréne prekročili indikačnú hodnotu danú
nariadením vlády 68-krát z celkového počtu 683 stanovení, pH s výnimkou 5 vzoriek
bolo v rozpätí limitných hodnôt. K najčastejšie prekračovaným ukazovatel’om pat-
ria Mn, celkové Fe a dvojmocné Fe, čo poukazuje na pretrvávajúci nepriaznivý stav
oxidačno-redukčných podmienok. Okrem týchto ukazovatel’ov indikujú vplyv antro-
pogénneho znečistenia na kvalitu podzemných vôd prekročené limitné hodnoty Cl− a
SO2−

4 . Charakter využitia krajiny (pol’nohospodársky využívané územia) sa premie-
ta do zvýšených obsahov oxidovaných a redukovaných foriem dusíka v podzemných
vodách, z nich sa na prekročení najviac podiel’ali NH+

4 (60-krát) a NO−3 (56-krát). V
objektoch prevádzkového monitorovania bola v roku 2019 prípustná hodnota stanove-
ná vyhláškou prekročená v skupine stopových prvkov ukazovatel’mi As (33-krát), Sb
(7-krát), Se (3-krát), Hg (3-krát), Al (2-krát) a Pb (1-krát).

Početnost’ prekročených ukazovatel’ov v objektoch v objektoch prevádzkového
monitorovania podl’a nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z. v roku 2019 uvádzame
v grafe na obr. 10.3.

Pre porovnanie uvádzame v grafe nižšie na obr. 10.4 početnost’ prekročených vy-
braných ukazovatel’ov v objektoch prevádzkového monitorovania podl’a nariadenia
vlády SR č. 496/2010 Z. z. v roku 2018.

Prítomnost’ špecifických organických látok v podzemných vodách je indi-
kátorom ovplyvnenia l’udskou činnost’ou. V objektoch prevádzkového monitorovania
boli v roku 2019 zaznamenané prekročenia limitnej hodnoty, určené vyhláškou MZ
SR, v rôznych skupinách špecifických organických látok. Najčastejšie boli prekroče-
nia limitných hodnôt zistené u ukazovatel’ov zo skupiny polyaromatických uhl’ovo-
díkov (naftalén, fenantrén, acenaftén, fluorantén, pyrén, fluorén, benzo(b)fluorantén,
benzo(k)fluorantén, benzo(a)pyrén, dibenzoantracén), v skupine prchavých alifatic-
kých uhl’ovodíkov boli prekročené limitné hodnoty týmito ukazovatel’mi – tetrach-
lóretén (PCE), suma PCE a TCE (trichlóretén), chloretén a 1,2-dichlóretán (1,2 DCA).
Najvyššie namerané hodnoty koncentrácie tetrachlóreténu (PCE), ktoré presahovali li-
mitnú hodnotu vyhlášky boli zaznamenané v objekte 309390 Moldava nad Bodvou
v oboch odberových cykloch. Ďalej v skupine prchavých aromatických uhl’ovodíkov
prekročili limitnú hodnotu dichlórbenzény (1.2, 1.3 a 1.4) a benzén. Najčastejšie pesti-
cídy s koncentráciami nad limitnú to boli terbutryn, desetylatrazín, prometryn, atrazín
(ATZ), S-metolachór a suma pesticídov. Vplyv antropogénnej činnosti na kvalitu po-
dzemných vôd vyjadrujú aj zvýšené koncentrácie CHSKMn (21-krát). V skupine vše-
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če
tn

os
t’

pr
ek

ro
če
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Obr. 10.4: Početnost’ prekročených vybraných ukazovatel’ov v objektoch prevádzko-
vého monitorovania podl’a nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z. v roku 2018 (zdroj:
SHMÚ).

obecných organických látok boli hodnoty celkového organického uhlíka prekročené
47-krát a limitná hodnota NEL indexu bola v roku 2019 prekročená 8-krát.

V grafe na obr. 10.5 uvádzame početnost’ prekročených vybraných špecific-
kých organických látok v objektoch prevádzkového monitorovania v roku 2018.

Odberné miesta s prekročenou limitnou koncentráciou uhl’ovodíkov PrAlU
(prchavé alifatické uhl’ovodíky), PAU (polyaromatické uhl’ovodíky) a PrAU (prchavé
aromatické uhl’ovodíky) v zmysle vyhlášky MZ SR 247/2017 v podzemných vodách
v roku 2019 sú uvedené v mape na obr. 10.6 a s prekročenou limitnou koncentráciou
pesticídov v zmysle vyhlášky vyššie sú uvedené v mape na obr. 10.7.

Ako vyplýva z účelu monitorovacieho programu, pozorovacie objekty zá-
kladného monitorovania sú situované v oblastiach neovplyvnených l’udskou činnos-
t’ou, preto aj podzemné vody vykazujú lepšiu kvalitu v porovnaní s objektami pre-
vádzkového monitorovania navrhnutými tak, aby zachytili pôsobenie výrazných zdro-
jov znečistenia podzemných vôd.

10.1.2 Hodnotenie stavu útvarov podzemnej vody
Hodnotenie stavu útvarov podzemných vôd je vykonávané hodnotením ich che-

mického stavu a kvantitatívneho stavu.
Z celkového počtu 75 útvarov podzemných vôd bolo v r. 2018 vyhodnote-

ných:

• 11 útvarov podzemných vôd v zlom chemickom stave – 7 kvartérnych a 4 pred-
kvartérnych,

• 64 útvarov podzemných vôd v dobrom chemickom stave.

Dobrý chemický stav bol indikovaný v 85,7 % útvarov podzemných vôd, t. j.
77,9 % z celkovej plochy útvarov. Zlý stav bol indikovaný v 14,3 % útvarov podzemnej
vody t. j. 22,1 % z celkovej plochy útvarov.
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Obr. 10.5: Početnost’ prekročených vybraných špecifických organických znečist’ujú-
cich látok v objektoch prevádzkového monitorovania v roku 2018 (zdroj: SHMÚ).

Obr. 10.6: Kvalita podzemných vôd na Slovensku v roku 2019 - koncentrácie uhl’ovo-
díkov PrAlU, PAU a PrAU (zdroj: SHMÚ).
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Obr. 10.7: Kvalita podzemných vôd na Slovensku v roku 2019 - koncentrácie pesticí-
dov (zdroj: SHMÚ).

Hodnotením kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd je posúdenie
dopadu dokumentovaných vplyvov na útvar podzemnej vody ako celku. Základným
ukazovatel’om kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd bol stanovený ustálený
režim hladiny podzemných vôd (resp. výdatnosti prameňov), medzi d’alšie patrili bi-
lančné hodnotenie množstiev podzemných vôd a zmeny režimu podzemných vôd na
základe výsledkov programu monitorovania. V rámci SR boli do zlého kvantitatívneho
stavu zaradené 4 útvary podzemných vôd 10.8.

Kvalita podzemných vôd v kvartérnych a predkvartérnych útvaroch na Slovensku
v roku 2019 s vyznačením objektov nevyhovujúcim požiadavkám Vyhlášky MZ SR
247/2017 sú uvedené na obr. 10.9, resp. obr. č. 10.10.

10.1.3 Stav znečistenia povrchových vôd
Hodnotenie kvality povrchových vôd SR sa vykonáva na základe údajov zís-

kaných v procese monitorovania stavu vôd. Monitoring kvality povrchových vôd SR
sa rozdelil v zmysle vyhlášky MPŽPRR SR č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých
ustanovení vodného zákona na monitoring:

• základný,

• prevádzkový,

• prieskumný,

• monitoring chránených území (CHÚ).

Pre prioritné látky a niektoré d’alšie látky bolo hodnotené dodržanie envi-
ronmentálnej normy kvality (ENK) podl’a nariadenia vlády SR č. 167/2015 Z. z. Kva-
litatívne ukazovatele sledované vo všetkých monitorovaných miestach (základných a
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Obr. 10.8: Útvary podzemnej vody v kvartérnych sedimentoch v dobrom a zlom kvan-
titatívnom stave (zdroj: SHMÚ).

prevádzkových) sú hodnotené podl’a nariadenia vlády SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky
na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Metodicky je základom hodnotenia kvality povrchových vôd sumarizácia vý-
sledkov klasifikácie v zmysle STN 75 7221 „Kvalita vody. Klasifikácia kvality povr-
chových vôd“, ktorá kvalitu vody hodnotí v 8 skupinách ukazovatel’ov (A-skupina –
kyslíkový režim, B-skupina – základné fyzikálno-chemické ukazovatele, C-skupina –
nutrienty, D-skupina – biologické ukazovatele, E-skupina – mikrobiologické ukazova-
tele, F-skupina – mikropolutanty, G-skupina – toxicita, H-skupina – rádioaktivita) a s
použitím sústavy medzných hodnôt zarad’uje vody podl’a ich kvality do piatich tried
(I. trieda – vel’mi čistá voda až V. trieda – vel’mi silno znečistená voda, pričom ako
priaznivá kvalita vody je považované úroveň I., II. a III. triedy kvality ).

Do roku 2007 bola kvalita povrchových vôd hodnotená STN 75 221 v 5 trie-
dach kvality a 8 skupinách ukazovatel’ov. V rokoch 1995 – 2007 IV. a V. triedu kvality
vykazovalo 40 – 60 % miest odberov pre skupiny F - mikropolutanty a E – biologické
a mikrobiologické ukazovatele.

Od roku 2007 sa kvalitatívne ukazovatele povrchových vôd sledujú podl’a
schváleného Programu monitorovania stavu povrchových vôd a vyhodnocujú podl’a
prílohy č. 1 NV č. 269/2010 Z.z v ukazovatel’och A,B,C,D a E. Často prekračova-
ným ukazovatel’om vo všetkých povodiach bol dusitanový dusík a hydrobiologické a
mikrobiologické ukazovatele.

V roku 2015 požiadavky na kvalitu povrchových vôd podl’a NV č. 269/2010
Z.z. spĺňanali vybrané všeobecné ukazovatele a ukazovatele rádioaktivity, nad’alej boli
prekračované limity v skupine syntetických a nesyntetických látok a hydrobiologic-
kých a mikrobiologických ukazovatel’och.

Kvalitatívne ukazovatele povrchových vôd v roku 2019 boli monitorované
podl’a schváleného Programu monitorovania stavu vôd na rok 2019. Monitorovaných
bolo 457 miest v základnom a prevádzkovom režime. Počet monitorovaných miest
povrchovej vody podl’a čiastkových povodí v roku 2019 je uvedený v tab. 10.1 Spra-
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vidla je frekvencia monitorovania rovnomerne rozložená počas kalendárneho roka, t.
j. 12-krát ročne v súlade s programom monitorovania. Nižšiu frekvenciu sledovania
majú niektoré biologické ukazovatele, ktoré sa sledujú sezónne (s ročnou frekvenciou:
2 – 7 krát do roka), ukazovatele rádioaktivity (s ročnou frekvenciou: 4-krát do roka) a
relevantné látky s frekvenciou 4-krát ročne (www.shmu.sk).

Tabul’ka 10.1: Počet monitorovaných miest povrchovej vody podl’a čiastkových
povodí v roku 2019 (zdroj: SHMÚ).

Čiastkové
povodie Počet monitorovaných miest podl’a typu monitorovania

Základné
Prevádzko-

vé

Základné aj
prevádzko-

vé

Chránené
oblasti,

Pitná voda
Spolu

Povodie
Moravy

9 10 12 31

Povodie
Dunaja

7 2 12 21

Povodie
Váhu

15 81 54 22 172

Povodie
Hrona

21 12 7 40

Povodie
Ipl’a

1 17 12 30

Povodie
Slanej

6 12 3 21

Povodie
Bodrogu

4 22 21 19 66

Povodie
Hornádu

11 13 18 42

Povodie
Bodvy

2 5 5 12

Povodie
Dunajca a
Moravy

2 7 13 22

Spolu 36 174 160 87 457

Požiadavky na kvalitu povrchových vôd uvedené v NV boli splnené vo všet-
kých monitorovaných miestach v nasledovných ukazovatel’och:

• všeobecné ukazovatele (čast’ A): horčík (Mg), fenolový index, povrchovo ak-
tívne látky aniónové (PAL-A), kobalt (Co), selén (Se), vanád (V), chlórbenzén
(CB), dichlórbenzény (DCB), 2,4,6-trichlórfenol (2,4,6-TCP),

• ukazovatele rádioaktivity (čast’ D): celková objemová aktivita alfa a beta, trí-
cium, stroncium, cézium.

Požiadavky na kvalitu povrchových vôd uvedené v NV pre skupiny nesyntetických
a syntetických látok (čast’ B a C) neboli splnené (tab. XY a XY) v ukazovatel’och:
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• As, Cd, Hg, Zn, Cu, Pb, fluórantén,oktylfenol ((4-(1,1’,3,3’-tetrametylbutyl)fenol)).

Zo skupiny hydrobiologických a mikrobiologických ukazovatel’ov (čast’ E) neboli
splnené požiadavky uvedené v NV v nasledovných ukazovatel’och:

• sapróbny index biosestónu, abundancia fytoplanktónu, chlorofyl a, koliformné
baktérie, termotolerantné koliformné baktérie, črevné enterokoky a kultivova-
tel’né mikroorganizmy pri 22 °C.

Najviac prekročení limitných hodnôt podl’a Prílohy č. 1 NV vo všeobecných
ukazovatel’och bolo v ukazovateli dusitanový dusík vo všetkých čiastkových povo-
diach.

Tabul’ka 10.2: Počet monitorovaných miest a ukazovatele
nespĺňajúce všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vo-
dy v roku 2019, podl’a nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z.,
čast’ A a E (zdroj: SHMÚ).

Medz.
povodie

Čiastk.
povodie

Počet monit. miest v
čiastk. povodí

Ukazovatele, ktoré nespĺňajú požiadavky
na kvalitu povrcho.vody podl’a prílohy č.1

sledované
nespĺň.
požiad.

všeobecné
ukazovatele (A)

hydrobiol. a mikrobiol.
ukazovatele (E)

Dunaj Morava 30 27

O2,CHSKCr,
BSK5,EK*, pH,
N−NH+

4 , N−NO−2 ,
N−NO−3 , Ncelk,
Pcelk, Ca, Al, AOX,
RL105, Mn, TOC

abundancia fytoplankónu,
chlorofyl-a, sapróbny
index
biosestónu,kultivovatel’né
mikroorganizmy pri 22 °C

Dunaj Dunaj 21 20

O2,CHSKCr,
BSK5,EK*, pH,
N−NH+

4 , N−NO−2 ,
N−NO−3 , Ncelk, Ca

kultivovatel’né
mikroorganizmy pri 22 °C

Dunaj Váh 155 121

O2,CHSKCr,
BSK5,EK*, pH,
N−NH+

4 , N−NO−2 ,
N−NO−3 , Pcelk,
Cl−, SO2−

4 , Ca, Al,
AOX, TOC

abundancia fytoplankónu,
črevné enterokoky,
termotolerantné kol.
baktérie, sapróbny index
biosestónu,chlorofyl-a,
kultivovatel’né
mikroorganizmy pri 22 °C

Dunaj Hron 33 22

O2,CHSKCr,
BSK5,EK*, pH,
N−NH+

4 , N−NO−2 ,
N−NO−3 , Pcelk,
AOX,

sapróbny index
biosestónu, kultivovatel’né
mikroorganizmy pri 22 °C

Dunaj Ipel’ 30 16

O2,CHSKCr,EK*,
pH, N−NH+

4 ,
N−NO−2 , N−NO−3 ,
Pcelk, AOX,

sapróbny index
biosestónu, chlorofyl-a,
kultivovatel’né
mikroorganizmy pri 22 °C

161



Dunaj Slaná 30 16
O2,CHSKCr,EK*,
N−NO−2 , Pcelk, Ca,
AOX

koliformné baktérie,črevné
enterokoky,
termotolerantné
kol.baktérie,
kultivovatel’né
mikroorganizmy pri 22 °C

Dunaj Bodrog 48 40

O2,CHSKCr,
BSK5,EK*,
N−NH+

4 , N−NO−2 ,
N−NO−3 , Pcelk, Ca,
Fe, Mn, Al, AOX,
NEL-UV

abundancia fytoplankónu,
sapróbny index
biosestónu,
termotolerantné
kol.baktérie, črevné
enterokoky, chlorofyl-a,
koliformné baktérie,
kultivovatel’né
mikroorganizmy pri 22 °C

Dunaj Hornád 24 21

O2,CHSKCr,
BSK5,EK*,
N−NH+

4 , N−NO−2 ,
N−NO−3 , Pcelk,
RL105, Ca, Al,
AOX, NEL-UV

abundancia fytoplankónu,
sapróbny index
biosestónu,
termotolerantné
kol.baktérie, črevné
enterokoky, chlorofyl-a,
koliformné baktérie,
kultivovatel’né
mikroorganizmy pri 22 °C

Dunaj Bodva 7 7
O2,CHSKCr,EK*,
N−NO−2 , N−NO−3 ,
Ca, AOX, NEL-UV

abundancia fytoplankónu,
chlorofyl-a, sapróbny
index biosestónu,črevné
enterokoky,
termotolerantné kol.
baktérie, kultivovatel’né
mikroorganizmy pri 22 °C

Dunaj
Dunajec
a
Poprad

9 7 N−NO−2 , AOX
koliformné
baktérie,termotolerantnéc
col. baktérie 22 °C

Tabul’ka 10.3: Ukazovatele nespĺňajúce všeobecné požia-
davky na kvalitu povrchovej vody v roku 2019, podl’a na-
riadenia vlády č. 269/2010 Z. z., čast’ B a C (zdroj: SHMÚ)

Medziná-
rodné
povodie

Čiastkové
povodie

Ukazovatele, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu povrchovej vody
podl’a prílohy č.1

nesyntetické látky (B) syntetické látky (C)

Dunaj Morava Ni(RP)

FLU (RP), Oktylfenol (RP), B(a)P (RP)*,
B(b)fluórantén (RP)*, B(k)fluórantén

(RP)*, B(ghi)perylén (RP)*, Indenopyrén
(RP)*, TBT (RP)*
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Dunaj Dunaj
Oktylfenol (RP/RP*),B(a)P (RP)*,

B(b)fluórantén (RP)*, B(ghi)perylén
(RP)*, Indenopyrén (RP)*, TBT (RP)*

Dunaj Váh As (RP),Cu (RP),Cr (RP)

FLU (NPK,RP), Oktylfenol (RP*), B(a)P
(RP)*, B(b)fluórantén (RP)*,

B(k)fluórantén (NPK,RP*), B(ghi)perylén
(RP,NPK)*, Indenopyrén (RP)*, TBT

(RP)*, CHCl3

Dunaj Hron As (RP),Cd (RP),Zn (RP)

PCP (RP), Oktylfenol (RP)*, FLU
(RP,NPK), B(a)P (RP)*, B(k)fluórantén

(RP)*, B(b)fluórantén (RP)*,
B(ghi)perylén (RP)*, Indenopyrén (RP*)

Dunaj Ipel’
Cd (RP,NPK),Pb (RP),Zn
(RP)

B(a)P (RP)*, B(b)fluórantén (RP)*,
B(ghi)perylén (RP)*, Indenopyrén (RP)*

Dunaj Slaná

FLU (RP), Oktylfenol (RP)*, B(a)P
(RP*), B(b)fluórantén (RP*),

B(ghi)perylén (RP*), Indenopyrén (RP*),
TBT (RP)*

Dunaj Bodrog

FLU (RP), Oktylfenol (RP)*, B(a)P
(RP*), B(b)fluórantén (RP*),

B(ghi)perylén (RP*), Indenopyrén (RP*),
TBT (RP)*

Dunaj Hornád
Ni (RP, NPK),Pb (RP), Zn
(RP)

FLU (RP), Oktylfenol (RP)*, CN (RP),
B(a)P (RP)*, B(b)fluórantén (RP)*,
B(k)fluórantén (RP)*, B(ghi)perylén

(RP)*, Indenopyrén (RP)*

Dunaj Bodva

abundancia fytoplankónu, chlorofyl-a,
sapróbny index biosestónu,črevné

enterokoky, termotolerantné kol. baktérie,
kultivovatel’né mikroorganizmy pri 22 °C

Dunaj
Dunajec a
Poprad

Zn (RP)
Oktylfenol (RP)*, B(a)P (RP)*,

B(ghi)perylén (RP)*
Pozn.:

RP - prekročenie ročného priemeru

NPK - prekročenie najvyššej prípustne koncentrácie

* - potenciálne nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podl’a nariadenia vlády 269/2010 Z. z. a 167/2015 Z.z. (<

12 meraní za rok)ext

V roku 2019 prioritné látky a niektoré d’alšie látky boli hodnotené podl’a
nariadenia vlády SR č. 167/2015 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblas-
ti vodnej politiky. Najvyššia prípustná koncentrácia environmentálnej normy kvality
(ENK) bola prekročená pre Cd, Hg a Pb. Ročný priemer ENK bol prekročený pre
fluórantén a oktylfenol ((4-(1,1’,3,3’-tetrametylbutyl)fenol)) (www.shmu.sk).

V zmysle požiadaviek smernice 2000/60/ES (rámcová smernica o vode) je
kvalita vody vyjadrovaná ekologickým a chemických stavom útvarov povrchových
vôd.

Znečist’ovanie povrchových vôd spôsobené vypúšt’aním odpadových vôd sa
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Obr. 10.11: Podiel počtu útvarov povrchových vôd v jednotlivých triedach ekologic-
kého stavu / potenciálu (zdroj: VÚVH).

postupne znižuje. Od roku 1995 klesá objem vypúšt’aných odpadových vôd do povr-
chových vôd aj napriek medziročným výkyvom. V roku 2018 klesla produkcia odpa-
dových vôd oproti roku 1995 o 48,9 %, oproti roku 2005 o 32,3 % a oproti roku 2017
klesla o 2,4 %. V roku 2018 množstvá znečistenia charakterizovaného parametrami
BSK5, CHSKCr, Pcelk. poklesli, Ncelk bol približne na rovnakej úrovni predchádzajú-
ceho roku.

V roku 1993 bolo napojených na verejné kanalizácie 51,5 % obyvatel’ov, v
roku 2005 bol zaznamenaný nárast na 56,7 % a v roku 2018 to bolo 68,40 % (MŽP SR
a SAŽP, 2018).

10.1.4 Hodnotenie stavu útvarov povrchových vôd
Hodnotenie ekologického stavu útvarov povrchových vôd za referenčné obdobie

2009 – 2012 bolo vykonané v 1 510 prirodzených vodných útvaroch povrchových
vôd. Najlepšia situácia z pohl’adu ekologického stavu bola zaznamenaná v čiastkových
povodiach Poprad a Dunajec, Bodrog, Hornád, Slaná, Hron a Váh.

Vel’mi dobrý a dobrý ekologický stav bol zaznamenaný v 56,29 % s dĺžkou
8 073,43 km. V priemernom ekologickom stave sa nachádzalo 34,77 % vodných útva-
rov, čo predstavuje dĺžku 7 565,46 km. Zlý a vel’mi zlý stav bol stanovený v 8,94 %
vodných útvarov s dĺžkou 2 159,41 km (obr. 10.11).

Hodnotenie chemického stavu útvarov povrchových vôd v období rokov 2009
– 2012 bolo vykonané v 1 510 vodných útvaroch. Dobrý chemický stav dosahovalo 1
473 (97,5 %) vodných útvarov Slovenska a 37 (2,5 %) vodných útvarov nedosahovalo
dobrý chemický stav (obr. 10.12).

Celkovo 3,2 % dĺžky vodných útvarov SR nedosahuje dobrý chemický stav.
Najnepriaznivejší stav je v čiastkovom povodí Bodvy (18,2 %) a v čiastkovom povodí
Slanej, kde 8,7 % dĺžky nedosahuje dobrý chemický stav. Najväčší podiel vodných
útvarov s dobrým chemickým stavom k celkovému počtu vodných útvarov v povodí
je v povodí Moravy, Dunaja a Popradu a Dunajca. V absolútnom vyjadrení je najviac
vodných útvarov (počet aj dĺžky) dosahujúcich dobrý chemický stav, ale aj nedosahu-
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Obr. 10.12: Podiel počtu útvarov povrchových vôd dosahujúcich / nedosahujúcich dob-
rý chemický stav (zdroj: VÚVH).

júcich dobrý chemický stav v čiastkovom povodí Váhu a Bodrogu vzhl’adom na ich
väčšiu rozlohu.

Zákon NR SR č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumu-
lácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje chránené oblasti pri-
rodzenej akumulácie vôd (chránené vodohospodárske oblasti), činnosti ktoré sú v ich
území zakázané, a opatrenia na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd priro-
dzene sa vyskytujúcich v chránenej vodohospodárskej oblasti. Chránenou vodohospo-
dárskou oblast’ou v zmysle tohto zákona je vymedzené významné územie prirodzenej
akumulácie povrchových a podzemných vôd, na ktorom sa prirodzeným spôsobom
tvoria a obnovujú zásoby povrchových vôd.

Chránenými vodohospodárskymi oblast’ami sú územia:

a Žitného ostrova,

b Strážovských vrchov,

c Beskýd a Javorníkov,

d Vel’kej Fatry,

e Nízkych Tatier (západná čast’ a východná čast’).

f Horného povodia Ipl’a, Rimavice a Slatiny,

g Muránskej planiny,

h Horného povodia rieky Hnilec,

i Slovenského krasu (Plešivecká planina a Horný vrch),

j Vihorlatu.

Mapu chránených vodohospodárskych území uvádzame na obr. 10.13. Za účelom
ochrany týchto chránených vodohospodárskych oblastí tento zákon ustanovuje isté ob-
medzenia a opatrenia.
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Obr. 10.13: Mapa chránených vodohospodárskych oblastí v zmysle zákona NR SR č.
305/2018 Z. z..

10.1.5 Mimoriadne zhoršenie alebo ohrozenie kvality vôd
Slovenská inšpekcia životného prostredia, útvar inšpekcie ochrany vôd (d’alej

len „inšpekcia“) ako odborný kontrolný orgán, prostredníctvom ktorého Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky vykonáva hlavný vodoochranný dozor vo
veciach ochrany vôd podl’a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slo-
venskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov (d’alej len „vodný zákon“). V rámci hlav-
ného štátneho vodoochranného dozoru inšpekcia okrem iného preberá aj hlásenie o
mimoriadnych zhoršeniach kvality vôd alebo mimoriadnych ohrozeniach kvality vôd
(d’alej len „MZV“).

Každý, kto zistí príznaky MZV, t.j. náhle, nepredvídané a závažné zhoršenie
alebo závažné ohrozenie kvality vôd, je povinný, bez zbytočného odkladu ohlásit’ túto
skutočnost’ inšpekcii. Napr. v roku 2019 na základe prijatých hlásení Odboru inšpekcie
ochrany vôd (OIOV) zaevidovali 199 oznámení o možných príznakoch MZV, pričom
v 80 prípadoch sa šetrením nezistilo naplnenie znakov MZV podl’a ustanovenia § 41
ods. 1 vodného zákona a preto boli vyradené z evidencie. Zo 119 udalostí, ktoré na-
plnili znaky MZV, sa v 45 prípadoch MZV prejavilo na povrchových vodách a v 74
prípadoch boli znečistené alebo ohrozené podzemné vody.

V roku 2019 z celkového počtu MZV, ktoré naplnili znaky MZV (119) bo-
li v 92 prípadoch (77,3 %) zistení pôvodcovia MZV. Úspešnost’ zistených pôvodcov
MZV úzko súvisí so včasným ohlasovaním MZV. Príčinou vzniku MZV v roku 2019
bol predovšetkým únik znečist’ujúcich látok do prostredia súvisiaceho s vodou, vráta-
ne vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov. Najvýznamnejšia
skupina znečist’ujúcich látok, ktorá v roku 2019 spôsobila MZV, boli ropné látky a to
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až v 79 prípadoch (66,4 %). Ďalšou významnou skupinou, ktoré sa podiel’ali na vzniku
MZV boli odpadové vody a ich vypúšt’anie do povrchových vôd alebo podzemných
vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy, čo predstavovalo 11 prípadov (9,2 %)
(www.sizp.sk) (obr. 10.14).

Obr. 10.14: Prehl’ad o druhoch znečistenia, ktoré zapríčinili mimoriadne zhoršenie vôd
v SR v roku 2019 (zdroj: SIŽP).

Z riešenia MZV v roku 2019 vyplynulo, že medzi najčastejšie príčiny vzni-
ku MZV možno zaradit’ dopravu a prepravu znečist’ujúcich látok a to v 51 prípadoch
(42,8 %), nedovolené zaobchádzanie so znečist’ujúcimi látkami predstavovalo 16 prí-
padov (13,4 %) (išlo najmä o nedostatočnú údržbu a zlý technický stav zariadení na
skladovanie znečist’ujúcich látok, či zlé technické riešenie). V 12 prípadov MZV bolo
zapríčinené zlyhaním l’udského faktora (išlo najmä o nezodpovednost’ a nedodržanie
technických postupov pri zaobchádzaní so znečist’ujúcimi látkami) a d’alšie prípady
MZV, ktoré neboli významné z hl’adiska počtu MZV, boli zapríčinené mimoriadnou
udalost’ou ako sú požiar, výbuch, poveternostné vplyvy a krádeže pohonných hmôt a
transformátorov. V 20 prípadoch MZV sa nedala zistit’ príčina vzniku MZV, nakol’ko
išlo aj o oneskorené hlásenie MZV (www.sizp.sk).

10.2 Stav znečistenia vo svete
V Európe v súčasnosti iba 40 % útvarov povrchových vôd dosahuje dobrý eko-

logický stav. Značne degradované sú tiež mokrade, rovnako ako 80 až 90 % lužných
(povodňových) oblastí.

Jazerá a vody pobrežných oblastí sa vyznačujú lepším ekologickým stavom
ako rieky a brakické vody. Vo všeobecnosti prírodné útvary vôd dosahujú lepší ekolo-
gický stav ako umelé alebo výrazne upravené vodné útvary. Kvalita vôd v povodiach
riek sa v rámci Európy líši. V husto osídlenej strednej Európe je vel’ké množstvo vod-
ných útvarov v zlom ekologickom stave, zatial’ čo vody v severnej Škandinávii, Škót-
sku a v niektorých častiach východnej a južnej Európy dosahujú vody povodí riek lepší
ekologický stav (obr. 10.15).

Základnom hodnotenia ekologického stavu vôd je princíp „one out, all out“,
teda ak je jeden hodnotený prvok kvality nevyhovujúci, úroveň celkového ekologic-
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kého stavu prestáva byt’ dobrou, z čoho vyplýva, že stav jednotlivých prvkov môže
byt’ lepší ako celkový ekologický stav. Celkovo má 50 – 70 % vodných útvarov riek
vysoký alebo dobrý stav v prípade niekol’kých prvkov kvality, zatial’ čo iba 40 % riek
dosahuje dobrý alebo lepší ekologický stav.

Obr. 10.15: Obrázok 15: Porovnanie ekologického stavu riečnych vodných útvarov
Európy v roku 2018 (EEA, 2018e).

V rámci celej Európy dochádza k významnej strate mokradí. Medzi rokmi
2000 až 2018 sa už aj tak malá plocha mokradí zmenšila o d’alšie 1 %. Odhaduje sa,
že 70 až 90 % lužných (povodňových) oblastí je degradovaných (Tockner a Stanford,
2002; EEA, 2016).

Znečistenie vôd nutrientami alebo znečist’ujúcimi chemickými látkami vy-
voláva obavy v rámci celej Európy. Vo väčšine povrchových vôd Európy je pozoro-
vaný pokles koncentrácie biologickej spotreby kyslíka (BSK5) a ortofosfátov, spojený
so znečistením povrchových vôd priemyselnými odpadovými vodami a splaškovými
vodami. Podobný pokles je pozorovaný v prípade d’alších priemyselných emisií, k zní-
ženiu koncentrácií dochádza taktiež v prípade dusíka, ktorý je spojený najmä s pol’-
nohospodárskou činnost’ou, i ked’ koncentrácie dusíka v povrchových a podzemných
vodách klesajú ovel’a pomalšie (obr. 10.16), (EEA, 2019). Bolo preukázané, že dusič-
nany sú hlavnou znečist’ujúcou látkou, ovplyvňujúcou až 18 % plochy útvarov pod-
zemných vôd, i ked’ 74 % útvarov podzemných vôd Európy dosiahlo dobrý chemický
stav (EEA, 2018b). V posledných dekádach došlo vd’aka aplikácii legislatívnych opat-
rení k zníženiu emisií niektorých znečist’ujúcich látok do vôd (EC, 1976; 2000; EU,
2010; EEA, 2018b).
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Obr. 10.16: Trend vo vývoji koncentrácií BSK5, ortofosfátov a dusičnanov v riekach a
koncentrácií dusičnanov v podzemných vodách (EEA, 2019).

Koncentrácia mnohých „starších látok“, t.j. látok, ktoré už viac nie sú vyrá-
bané a používané, sa vo vodách postupne znižuje, práve dôsledkom toho, že tieto látky
už viac nie sú emitované do ŽP. Avšak dochádza k rozširovaniu emergentných znečis-
t’ujúcich látok, ktoré je a aj v budúcnosti bude potrebné monitorovat’ a hodnotit’ ich
riziko pre l’udí a životné prostredie.

Hodnotenie kvality vôd v Európe preukázalo, že relatívne malé množstvo
znečist’ujúcich látok je zodpovedných za to, že mnohé útvary vôd nedosahujú dobrý
chemický stav. Ide najmä o ortut’, polybrómované difenylétery, polyaromatické uhl’o-
vodíky. Celkovo 38 % povrchových vôd v Európe dosiahli dobrý chemický stav (obr.
10.17) (EEA, 2018a).

Tieto výsledky však musia byt’ interpretované s ohl’adom na isté špecifi-
ká. Členské štáty EÚ si zvolili rôzne stratégie pre interpretáciu výsledkov hodnotenia
prítomnosti ortuti vo vodách. Ortut’ a polybrómované difenylétery sú všadeprítom-
né, avšak iba niektoré krajiny ich zahrnuli do hodnotenia. Skupina štyroch prioritných
znečist’ujúcich látok a skupín látok (vrátane olova) je v Smernici o environmentálnych
normách kvality definovaná ako všadeprítomná. Ich koncentrácie sa vo vodách budú
znižovat’ iba vel’mi pomaly a ich zaradenie v rámcovej smernici o vode môže svo-
jim spôsobom zakrývat’ vývoj stavu iných látok. Ak by sme tieto všadeprítomné látky
z hodnotenia chemického stavu vôd vynechali, iba 3 % povrchových vôd Európy by
nedosahovali dobrý chemický stav (EEA, 2018a;e).

Odber a spotreba vody v Európe dosahuje 243 000 miliónov m3 a je rozde-
l’ovaná medzi štyri hlavné odvetvia:

1 voda využívaná v domácnostiach (14 %),

2 voda využívaná v priemysle a pri banskej činnosti (18 %),

3 chladiaca voda v energetickom priemysle (28 %),
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Obr. 10.17: Porovnanie chemického stavu riečnych vodných útvarov Európy v roku
2018 (EEA, 2018d).

4 voda využívaná v pol’nohospodárstve (40 %).

Spotreba a účel využívania vôd sa z geografického hl’adiska vel’mi líši. V zá-
padnej Európe je väčšina vody spotrebovávaná pre zabezpečovanie vody pre domác-
nosti, ako chladiaca voda a pre zabezpečovanie banskej činnosti, zatial’ čo v južnej
Európe a v Turecku je voda využívaná najmä v pol’nohospodárstve. Voda je odoberaná
z povrchových a podzemných zásob vôd (76 % vs. 24 %). Celkovo 89 % európskych
útvarov podzemných vôd dosahuje dobrý kvantitatívny stav. Vo všeobecnosti klesla
spotreba vody v Európe od roku 1990 do roku 2015 o 19 % a priemerný odber vôd
predstavuje 13 % z obnovitel’ných zásob pitných vôd. Táto priemerná hodnota však
rovnako zakrýva vel’ké regionálne rozdiely najmä v krajinách s obmedzenými zásoba-
mi pitnej vody ako Cyprus, Malta a Španielsko, kde je pitná voda získavaná odsol’ova-
ním morskej vody. Míl’nik EÚ pre efektívne využívanie európskych zdrojov, že odber
vôd by mal byt’ nižší ako 20 % z obnovitel’ných zásob vôd nebol v lete roku 2015
dosiahnutý v 36 riečnych povodiach, čo predstavuje 19 % územia Európy. V dôsledku
toho bolo v lete roku 2015 približne 30 % európskej populácie vystavenej nedostat-
ku vody v porovnaní s rokom 2014, kedy bolo nedostatku vody vystavených približne
20 % európskej populácie (EEA, 2018c). Naviac väčšina z 11 % útvarov podzem-
ných vôd, ktoré nedosahujú dobrý kvantitatívny stav, sa nachádza na Cypre, v Malte
a v Španielsku. Neuspokojivý stav je taktiež v Spojenom Král’ovstve, kde viac ako 50
% útvarov podzemných vôd nedosahuje dobrý kvantitatívny stav (EEA, 2018d).

Úroveň znečistenia vôd vo Svete je vysoká, odhliadnuc od výšky životnej
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úrovne tej ktorej časti Sveta. Na obr. 10.18 nižšie je uvedená globálna miera rizika
zníženej kvality vôd, hodnotená na základe troch hlavných indikátorov kvality vôd:
dusíka (dusičnany – dusitany), jednej z najvýznamnejších znečist’ujúcich látok z hl’a-
diska rozsahu, dosahu, trendu rozširovania a vplyvu; elektrickej mernej vodivosti –
miery salinity vôd; a biologickej spotreby kyslíka – široko používaného ukazovatel’a
kvality vôd.

Obr. 10.18: Rizikové oblasti zníženia kvality vôd vo vzt’ahu k indikátorom - biologická
spotreba kyslíka, koncentrácia dusíka a hodnota elektrickej vodivosti (Damania et al.,
2019). Pozn.: Pre oblasti vyznačené sivou farbou chýba údaj jedného z parametrov.

Z obrázku zobrazujúceho potenciálne riziko znižovania kvality vôd je možné
pozorovat’, že znečistenie vôd nielenže neklesá s hospodárskou úrovňou a rastom nie-
ktorých častí Sveta, ale rozsah znečistenia vôd má tendenciu zvyšovania sa s rastúcou
prosperitou oblasti (Damania et al., 2019). Iba v samotných USA sa dostáva do život-
ného prostredia viac ako 1000 nových chemických látok ročne, alebo približne 3 nové
chemické látky denne (EPA, 2019).

Zo samostatného hodnotenia rizikových oblastí zvýšenej elektrickej vodivos-
ti vo vodách (obr. 10.19) vyplýva, že zasol’ovaním vôd, ktoré je významným prob-
lémom súčasnosti, je postihnutá väčšina povrchových vôd Sveta – od nízko polože-
ných pobrežných oblastí Bangladéšu, po arídne oblasti na blízkom východe a mestá
na západe Austrálie, kde ako uvádza Murphy (1999) dochádza z dôvodu zasol’ovania
k strate plochy vel’kej ako jedno futbalové ihrisko za hodinu. Primárnym dôvodom
zasol’ovania je vzájomne prepojený súbor viacerých antropogénnych tlakov, ako napr.
zavlažovanie, vylúhovanie umelých hnojív, odtok spôsobený výraznými (búrkovými)
zrážkami a vypúšt’anie komunálnych splaškových vôd (Damania et al., 2019).

Vel’mi znepokojujúci je tiež stav znečistenia vôd vo Svete plastami. Od roku
1950 vyprodukovalo l’udstvo 8,3 miliardy ton plastu, ktorých 91 % nebolo recyklova-
ných (Geyer et al., 2017). Odhaduje sa, že iba v pobrežných oblastiach končí v oce-
ánoch každý rok 4,8 až 12,7 miliónov ton plastového odpadu, s ktorým je nesprávne
nakladané (Jambeck et al., 2015). Každý rok vstupujú z riek do oceánov milióny ton
plastov, pričom 20 riek najviac znečistených plastami sa nachádza najmä v Ázii, tvo-
riacich 67 % globálnych riečnych emisií plastov (obr. 10.20) (Lebreton et al., 2017).
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Obr. 10.19: Rizikové oblasti zvýšenej hodnoty elektrickej vodivosti (Damania et al.,
2019). Pozn.: Pre oblasti vyznačené sivou farbou chýba údaj.

I ked’ prirodzená degradácia týchto plastov bude trvat’ storočia, či dokonca tisícročia,
plasty budú pomaly degradovat’ na čoraz menšie časti. V rozsahu problému, aký mik-
roplasty vo vodách predstavujú, existuje istá neistota, avšak nedávne štúdie zistili, že
mikroplasty, definované ako kúsky, ktoré sú menšie ako 5 mm, teda zhruba priemeru
ryže, boli detekované v 80 % vzoriek sladkých vôd z celého Sveta (Tyree a Morri-
son, 2017), v 81 % vzoriek pitnej vody z vodovodu (Kosuth et al., 2018) a dokonca
v 93 % vzoriek balenej vody (Mason et al., 2018)). Mikroplasty boli pozorované tiež
v odl’ahlých horských oblastiach, do ktorých sú donesené dažd’om (Allen et al., 2019).

Obr. 10.20: Miesta a hmotnost’ plastov vstupujúcich z riek do oceánov (Lebreton et al.,
2017). Pozn. MPW = neprávne nakladanie s plastom (ang. mismanaged plastic waste).

Problematika znečistenia vôd farmaceutikami bola bližšie popísaná v pre-
došlej kapitole. Farmaceutiká prítomné vo svetových zásobách vôd sú mimoriadne
vážnym problémom súčasnosti, pričom ich spotreba za posledné desat’ročia extrémne
vzrástla – ako priamy dôsledok zvyšujúcej sa svetovej prosperity. Medzi rokmi 2000
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a 2015 vzrástla iba spotreba antibiotík o 65 % a ich spotreba dosahuje 34,8 miliárd dá-
vok denne. Takmer celé toto zvýšenie nastalo v krajinách s nízkym a stredným príjmom
(Klein et al., 2018). Jednou z ciest, akými sa farmaceutiká dostávajú do vôd, je priame
vypúšt’anie niektorých aktívnych ingrediencií na výrobu farmaceutík do vôd priamo z
výroby liečiv. V čistiarňach odpadových vôd, slúžiacich vel’kému regiónu na výrobu
liečiv v Patanchere v Indii, boli analyzované koncentrácie antibiotika Ciprofloxacinu
1000-násobne vyššie, ako je koncentrácia toxická pre niektoré baktérie (Larsson et al.,
2007). Na obr. 10.21 nižšie je uvedené riziko vyplývajúce zo zvýšených koncentrácií
antibiotika Ciprofloxacinu vo vodách v roku 1995 a 2015.

Obr. 10.21: Riziko vyplývajúce zo zvýšených koncentrácií antibiotika Ciprofloxacinu
vo vodách (Oldenkamp et al., 2019). Pozn.: Legenda uvádza pomer medzi predpokla-
danými koncentráciami Ciprofloxacinu vo vodných tokoch ku koncentráciám, ktoré
nepredstavujú žiadny negatívny efekt na životné prostredie. Hodnoty väčšie ako 1 teda
naznačujú, že predpokladané koncentrácie Ciprofloxacinu v životnom prostredí sú nad
úrovňou, pri ktorej by bolo možné začat’ pozorovat’ negatívne účinky

Od roku 1990 sa znečistenie vôd zhoršilo vo väčšine riek v latinskej Ameri-
ke, Afrike a Ázii, pričom závažné znečistenie vôd patogénmi ovplyvňuje až približne
štvrtinu riek v Latinskej Amerike, okolo 10 až 15 % riek v Afrike a približne tretinu až
polovicu riek v Ázii. Počet obyvatel’ov vidieckych oblastí, ktorých zdravie je ohrozené
pri kontakte s takto znečistenými povrchovými vodami môže byt’ v latinskej Amerike
približne 8 až 25 miliónov l’udí, v Afrike 32 až 164 miliónov l’udí a 31 až 134 miliónov
l’udí v Ázii.
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Rieky Latinskej Ameriky, Afriky a Ázie sú znečistené tiež organickými zne-
čist’ujúcimi látkami, ktorými je znečistená sedmina týchto riek. Znečistenie riek or-
ganickými znečist’ujúcimi látkami ohrozuje obživu a potravinovú bezpečnost’ týchto
oblastí, nakol’ko ryby sú jednou zo základných zložiek stravy miestneho obyvatel’stva.

I ked’ je znečistenie vôd v týchto oblastiach vážnym problémom a dochá-
dza k postupnému zhoršovaniu stavu, väčšina vôd týchto oblastí je v dobrom stave.
Znečistenie patogénmi je nízke približne v polovici až dvoch tretinách riek, znečis-
tenie organickými znečist’ujúcimi látkami je nízke vo viac ako troch štvrtinách riek
a až v deviatich desatinách riek latinskej Ameriky, Afriky a Ázie je salinita vôd nízka
(Damania et al., 2019).

Celosvetová spotreba vody sa za posledných 100 rokov zvýšila 6-násobne
a neustále rastie, približne o 1 % ročne, v dôsledku rastu populácie, hospodárskeho
rastu a zmeny spotrebitel’ských vzorcov. V kombinácii so zhoršujúcim sa stavom kva-
lity vôd, s nestálymi a meniacimi sa zásobami vôd a dopadmi klimatických zmien sa
zvyšuje riziko nedostatku kvalitnej vody v regiónoch, už v súčasnosti zat’ažených ne-
dostatkom vody a k zhoršeniu stavu v regiónoch s bohatými zásobami kvalitnej vody
(Programme, 2020).

10.3 Právna úprava vodného hospodárstva, ochrany akos-
ti a množstva vôd v SR

• Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ná-
rodnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vod-
ný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 230/2005 Z.z., zákona
č. 479/2005 Z.z., zákona č. 532/2005 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona
č. 514/2008 Z.z., zákona č. 515/2008 Z z., zákona č. 384/2009 Z.z. , záko-
na č. 134/2010 Z.z. ,zákona č. 556/2010 Z.z., zákona č. 258/2011 Z.z., záko-
na č. 408/2011 Z.z., zákona č. 306/2012 Z.z., zákona č. 180/2013 Z.z., záko-
na č. 35/2014 Z.z., zákona č. 409/2014 Z.z. , zákona č. 262/2015 Z.z., záko-
na č. 303/2016 Z.z., zákona 277/2017 Z.z. , zákona č. 51/2018 Z.z., zákona č.
177/2018 Z.z. a zákona č. 284/2018 Z.z., zákona č. 305/2018 Z.z. a zákona č.
74/2020 Z. z. /Poznámka: Ústavný zákon č. 306/2014 Z.z., ,ktorým sa dopĺňa
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov – čl.
4 ods. 2 „Preprava vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území
Slovenskej republiky cez hranice Slovenskej republiky dopravnými prostriedka-
mi alebo potrubím sa zakazuje“.

• Zákon č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

• Nariadenie vlády SSR č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie
vôd na Žitnom ostrove v znení nariadenia vlády SSR č. 52/1981 Zb.

• Nariadenie vlády SSR č. 13/1987 Zb. o niektorých chránených oblastiach priro-
dzenej akumulácie vôd.

• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje
výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spo-
platňovaním užívania vôd v znení nariadenia vlády č. 367/2008 Z.z. a 394/2016
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Z.z. /Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Sloven-
skej republiky č. 755/2004 Z.z. (uverejnené v čiastke 16 zo 4. februára 2005).

• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Sloven-
skej republiky č. 398/2012 Z.z.

• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2010 Z.z., ktorým sa ustanovu-
jú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd v znení nariadenia č.
452/2019 Z. z.

• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú
technické špecifikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd

• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2011 Z. z o hodnotení chemického
stavu útvaru podzemných vôd v znení nariadenia vlády č. 213/2016 Z.z.

• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 167/2015 Z.z. o environmentálnych
normách kvality v oblasti vodnej politiky /Poznámka: Redakčné oznámenie o opra-
ve tlačovej chyby - čiastka č. 67 z 29. 9.2015

• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 174/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú
citlivé oblasti a zranitel’né oblasti

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 29/2005 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských
zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných
pásmach vodárenských zdrojov

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018
Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečist’ujúcimi lát-
kami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho
zhoršenia vôd

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 101/2005
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone vodnej stráže v znení zákona
č. 345/2012 Z.z. /Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby č.
53b/2005 Z.z.

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 211/2005
Z.z. , ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných to-
kov a vodárenských vodných tokov

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 433/2005
Z.z., kterou sa ustanovujú podrobnosti o využívaní hydroenergetického poten-
ciálu vodných tokov

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 457/2005
Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti manipulačného poriadku vodnej stavby

• Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 199/2008 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Program pol’nohospodárskych činností vo vyhlásených zra-
nitel’ných oblastiach v znení vyhlášky č. 462/2011 Z.z. /Poznámka: Vyhláška
vydaná podl’a § 81 ods. 4 vodného zákona.
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• Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení
vodného zákona v znení vyhlášky č. 212/2016 Z.z.

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 73/2011 Z.z.
, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o stanovení významných a trvalo vzostup-
ných trendov koncentrácií znečist’ujúcich látok a podzemných vodách a o po-
stupoch na ich zvrátenie

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 220/2012
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej
situácie /Poznámka: Vyhláška vykonáva § 40 ods. 4 zákona č. 179/2011 Z.z.
o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z.z. o ria-
dení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení
neskorších predpisov.

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného
dohl’adu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru v
znení vyhlášky č. 265/2020 Z. z.

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 242/2016
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia,
environmentálnych ciel’och, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní

10.4 Smernice rady EÚ
• Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení mestských odpadových

vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES z 27. februára 1998;

• Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečiste-
ním dusičnanmi z pol’nohospodárskych zdrojov v znení nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003;

• Smernica Rady 98/83/EHS z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej pre l’ud-
skú spotrebu (pitná voda) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003;

• Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000 usta-
novujúca rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky;

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006
o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality;

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o ria-
dení kvality vody určenej na kúpanie;

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hod-
notení a manažmente povodňových rizík;

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008
o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky;
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• Smernica Komisie 2009/90/ES z 31. júla 2009, ktorou sa v súlade so smernicou
Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES ustanovujú technické špecifikácie
pre chemickú analýzu a sledovanie stavu vôd.
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Čížek, Z. (1992), Chlorované uhlovodíky : těkavé. Sborník Aktuální ekologické otázky,
BIJO.

Elberling, B. a Nicholson, R. (1996), ‘Fleld determlnation of sulphide oxidation rates
in mine tailings’, Water Resources Research 32, 1773– 1784.

EPA (2019), ‘Nutrients in freshwater (csi 020)’.
URL: https://www.epa.gov/reviewing-new-chemicals-under-toxic-substances-
control-act-tsca/statistics-new-chemicals-review

183



EPA, U. (2001), ‘Source water protection practices bulletin: Managing smallscale
application of pesticides to prevent contamination of drinking water. epa 816-f-01-
031’.
URL: https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/901U0G00.PDF?Dockey=901U0G00.PDF

España, J., Pamo, E., Santofimia, E., Aduvire, O., Reyes, J. a Barettino, D. (2005),
‘Acid mine drainage in the iberian pyrite belt (odiel river watershed, huelva,
sw spain): Geochemistry, mineralogy and environmental implications’, Applied
Geochemistry 20, 1320–1356.

EU (2010), ‘Directive 2010/75/eu of the european parliament and of the council of 24
november 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control)
(oj l 334, 17.12.2010)’.
URL: Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24
November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and con-
trol) (OJ L 334, 17.12.2010)

Fl’aková, R., Ženišová, Z., Seman a M (2010), ‘Chemická analýza vody v hydrogeoló-
gii’.

Farrell, J., Wang, J., O’Day, P. a Conklin, M. (2001), ‘Electrochemical and spectros-
copic study of arsenate removal from water using zero-valent iron media’, Environ-
mental Science & Technology 35, 2026–2032.

Fàbrega, F., Kumar, V., Schuhmacher, M., Domingo, J. L. a Nadal, M. (2014), ‘Pbpk
modeling for pfos and pfoa: validation with human experimental data’, Toxicology
letters 230, 244–251.

Fendorf, S., Fendorf, M., Sparks, D. a Gronsky, R. (1992), ‘Inhibitory mechanisms of
cr(iii) oxidation by δ -mno2’, Journal of Colloid and Interface Science 153(1), 37 –
54.
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/002197979290296X

Fetter, C. (1999), Contaminant hydrogeology, Prentice-Hall.

Feurt, S. D., Jenkins, J. H., Hayes, F. A. a Crockford, H. A. (1958), ‘Pharmacolo-
gy and toxicology of nicotine with special reference to species variation’, Science
127, 1054–1055.

Filipovic, M. a Berger, U. (2014), ‘Are perfluoroalkyl acids in waste water treatment
plant effluents the result of primary emissions from the technosphere or of environ-
mental recirculation?’, Chemosphere 129, 74–80.

Fingas, M., ed. (2011), Oil spill science and technology, Gulf Professional Publishing.

Flühler, H., Ferlin, P., Selim, H., a R, S. (1985), ‘Transport von fluorid, bromid und
chlorid in bodensäulen und in einem natürlich gelagertem boden’, Zeitschrift der
Deutschen Geologischen Gesellschaft Band 136, 375–383.

Forbes, E. A., Posner, A. M. a Quirk, J. P. (1976), ‘Inhibitory mechanisms of cr(iii)
oxidation by δ -mno2. j.’, Journal of Soil Science 27, 154–166.

184



Frankovská, J., Kordík, J., Slaninka, I., Jurkovič, ., Greif, V., Šottník, P., Dananaj, I.,
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versita Jana Evangelisty Purkyně.
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