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Banské lokality = environmentálne záťaže ?

lokality po ťažbe nerastných surovín zaradené medzi

EZ = 10,5 % zo všetkých evidovaných EZ

podľa „Systematická identifikácia environmentálnych

záťaží v Slovenskej republike“

pravdepodobné EZ = 3,5 %

zo sanovaných lokalít iba 2,8 %
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Banské lokality – systematický prieskum

Typ EZ Kraj Názov EZ

PP EZ KI Nižná Slaná - odkalisko a haldy

Markušovce – okolie – ťažba rúd

Rudňany – ťažba a úprava rúd

Slovinky – ťažba a úprava rúd

P EZ BL Pezinok – oblasť rudných baní a starých banských diel, vrátane odkalísk

P EZ KI, PV Poproč – Petrova dolina

Smolník – ťažba pyritových rúd

Merník – ortuťové bane

„Systematická identifikácia environmentálnych záťaží v Slovenskej republike“ (Paluchová et al., 2008) 2006–2008
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) z poverenia MŽP SR - systematická identifikácia environmentálnych záťaží

identifikované EZ viazané na banské lokality (vrátane odkalísk)

Z celkového počtu identifikovaných EZ na Slovensku (1819 lokalít v REZ) bolo charakterizovaných cca 100 ako vysoko rizikových lokalít, ktoré
predstavujú závažné nebezpečenstvo pre zdravie človeka a životné prostredie. Z tohto počtu približne 20 lokalít reprezentuje environmentálne
záťaže viazané na ťažobné činnosti (rudy, nerudné suroviny, ropa a zemný plyn, odkaliská).

V nadväznosti na schválený Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2010 – 2015) (ŠPS EZ) a prijatie zákona č. 409/2011 Z. z. o
niektorých opatreniach na úseku EZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol MŽP SR vypracovaný rámcový projekt geologickej úlohy
„Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“. Spomedzi všetkých identifikovaných environmentálnych
záťaží v ŠPS EZ, bolo pre rámcový projekt vybratých 54 lokalít, ktoré boli rozdelené na prioritné pravdepodobné environmentálne záťaže (PP EZ,
31 lokalít) a prioritné environmentálne záťaže (P EZ, 23 lokalít). Medzi týmito lokalitami bolo aj 8 lokalít po ťažbe nerastných surovín
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Banské lokality - výskumné projekty
hodnotenie negatívnych dopadov ťažby nerastných surovín na životné prostredie
MŠ SR Komplexný model environmentálnych účinkov ťažby rudných nerastných surovín v typových oblastiach SR (1996), 
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK). 

– PECOMINES Inventory, regulation and environmental impact of mining waste in Pre-accession countries
– MVTS EU/JRC/Tal/SR Fyzikálno-chemická charakteristika banských odpadov na Slovensku a ich vplyv na životné prostredie

Pilotná štúdia interdisciplinárneho štúdia odkaliska (modelové odkalisko v Pezinku) - aplikovaný výskum MŠ SR
Stanovenie rizika kontaminácie okolia Sb, Au, S ložiska Pezinok a návrh na remediáciu: toxicita As a Sb, acidifikácia.

vedecký projekt MŠ SR, zameraný na vybrané banské lokality po ťažbe Sb rúd
APVV-0268-06 Zhodnotenie vplyvu banskej činnosti na okolie opustených Sb ložísk Slovenska s návrhmi na remediáciu
odberateľ výsledkov MŽP SR - opustené Sb ložiská (Pernek, Dúbrava, Medzibrod, Čučma, Poproč). 

2009–2012 aplikovaný výskum na modelových odkaliskách v Rudňanoch a Slovinkách MŠ SR APVV-VMSP-P-0115-09 
Metodický postup pre komplexný audit odkalísk obsahujúcich odpad po ťažbe nerastných surovín
EL spol. s r. o., Spišská Nová Ves a PriF UK v BA

2011–2015 aplikovaný výskum č. APVV-0344-11 „Pilotná realizácia sanácie banských vôd na vybranom opustenom Sb
ložisku“ =  použitie nula-valentného železa a kontrolovanej kryštalizácie/precipitácie sekunárnych minerálov Sb na čistenie 
kontaminovaných vôd na lokalite  Poproč

opustené ložiská medi na strednom Slovensku (lokality Ľubietová, Špania Dolina, Staré Hory)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Geologickým ústavom SAV v Banskej Bystrici
Štúdium kontaminácie baníckej krajiny toxickými prvkami na vybraných Cu-ložiskách a možnosti jej remediácie, 11–13
Definovanie možností ozdravenia baníckej krajiny v okolí Ľubietovej na základe štúdia distribúcie ťažkých kovov a toxických 
prvkov v krajinných zložkách



Banské lokality – realizované projekty 
prieskumu EZ a sanácie EZ (2014-2015)

„Prieskum environmentálnych záťaží na
vybraných lokalitách SR“ v rokoch 2014–2015

„Sanácia environmentálnych záťaží na
vybraných lokalitách SR“ realizovaná len
jedna prioritná lokalita určená na sanáciu
environmentálnej záťaže - Ľubietová –
Podlipa.
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Banské lokality  – realizované prieskumy EZ a sanácia EZ

RUDŇANY

+ MARKUŠOVCE

SLOVINKY

Realizované prieskumy EZ

– banské lokality v r. 2014 - 2015

PEZINOK

MERNÍK

SMOLNÍKNIŽNÁ

SLANÁ

Realizované vedecké projekty

ĽUBIETOVÁ
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skúsenosti 
vs. problémy

TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII 26. - 27. 9. 2019

Komplikácie:

- rozsiahle prieskumne územia

- zadefinovanie presného vymedzenie 
prieskumného územia

- rozsah chemických analýz pre lokality EZ 
po ťažbe nerastných surovín



Pezinok – oblasť rudných baní a starých 
banských diel, vrátane odkalísk

(SK/EZ/PK/653, SK/EZ/PK/654, SK/EZ/PK/656)
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Mapa dokumentačných bodov, oblasť PK 1



Odkalisko sever Odkalisko juh



Distribúcia Sb a As v povrchových vodách, oblasť PK 1 

Sb As
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Záver analýzy rizika

Environmentálne riziká hodnotené pre As a Sb v biologickej kontaktnej
zóne pre územie znečistené ukladaním ťažobných odpadov potvrdil
riziko znečistenia pôd a zemín – materiál odkaliska, háld flotačného
kalu a banských háld.

Zdravotné riziká - karcinogénne (As):

Jednotlivec: ingescia podz. vody:
Populácia: ingescia podz. vody a zeleniny, ingescia závlahovej vody
Zdravotné riziká- nekarcinogénne (Sb a As):
ingescia podz. vody -stav vyžadujúci okamžitý sanačný zásah

- Nakoncentrovanie zdrojov kontaminantov
- Izolácia a drenáž telies odkalísk
- Zvedenie podzemných vôd do sedimentačnej nádrže v kombinácii s

prevzdušnením a dosycovaním Fe do roztoku.
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Prieskum environmentálnej záťaže 
VT (018) / Merník – ortuťové bane –

SK/EZ/VT/1024, Register B
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voľne deponované ťažobné odpady na odvaloch

štôlňa Mária a odval pri štôlni (ø výška odvalu 35 
m, plocha 32000 m2)

Pelliot šachta a odval pri šachte (ø výška odvalu 10 
m, plocha 8000 m2)

štôlňa Zmáhanie

Júlia štôlňa (cca 2500 m chodieb) a odval pri štôlni 
(ø výška odvalu 5 m, plocha 2000 m2)

Odvodňovacia štôlňa a odval

štôlňa Anna a odval pri štôlni (ø výška odvalu 35 
m, plocha 30 000 m2)
odval Merník 3 (ø výška 1 m, plocha 1000 m2).



DISTRIBÚCIA KONTAMINANTOV V ZLOŽKÁCH ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PÔDY A ZEMINY
V prípade Hg boli prekročené hodnoty IT limitu (ITHg = 20 mg.kg-1) vo vzorkách zemín odvalov
pred štôlňami „Mária“ a „Anna“ - vo vrtoch HGM-5 (53,3 mg.kg-1) a HGM-6 (32,7 mg.kg-1)
- situované v blízkosti najdôležitejších častí priestoru ťažobného a úpravárenského podniku

ZEMINY V PÁSME PREVZDUŠNENIA - ORTUŤ

Pôdy – hĺbka odberu 0-20 cm



GEOLOGICKÉ OSOBITOSTI LOKALITY MERNÍK

TVORBA OKROV
Zvýšené obsahy Fecelk. a Fe vo forme pevných/
koloidných fáz (Fe-oxyhydroxidy) vo vodách zo
štôlní, spôsobujú precipitáciu Fe-okrov
v priľahlých terénnych depresiách. Fe-okre
môžu predstavovať transportné médium pre
kontaminanty (Hg, Sb). Obsahy Fe vo vodách
prekračujú MH cca 10x (Femax vo výtoku štôlne
„Júlia“ 20,2 mg/l).

„SERPENTINICKÉ PÔDY“
Vysoké obsahy Ni v zeminách EZ Merník majú
geogénny pôvod a sú dané zvetrávaním
substrátov zubereckého súvrstvia s podielom
ultrabázických hornín (mernícke zlepence s Ni-
Co mineralizáciou obliakov ultrabázik
merníckeho zlepenca). Ich zvetrávaním
vznikajú tzv „serpentinické pôdy“, ktoré sú
typické vysokými obsahmi Ni a Cr v širokej
oblasti flyšového pásma s výskytom
zubereckého súvrstvia a šambrónskej zóny.



DISTRIBÚCIA KONTAMINANTOV

PÔDY A ZEMINY
Vysoké obsahy Ni
(geogénny pôvod Ni)
sú dané zvetrávaním
substrátov zubereckého
súvrstvia (s podielom
ultrabázických hornín) -
prekročenie ITNi = 500
mg/kg, s maximom
(Nimax = 1471 mg/kg).



Na základe analýzy rizika vypracovanej v zmysle Smernice MŽP SR č. 1/2015-7 pre lokalitu 
EZ Merník môžeme preukázať nasledovné závery a odporúčania:

na lokalite je prítomné environmentálne riziko znečistenia zemín v kontaktnej
(biologickej) zóne

na lokalite nie je prítomné environmentálne riziko zo šírenia sa znečistenia podzemnou
vodou

znečistenie podzemnej vody ortuťou a antimónom na lokalite predstavujú bodové 
prekročenia limitov a nevytvárajú preto riziko pre povrchové vody (podzemné vody 
prestupujúce do povrchového recipientu),

na lokalite nie je prítomné zdravotné riziko - nebola identifikovaná žiadna cieľová 
skupina príjemcov

hlavným environmentálnym problémom na skúmanej lokalite sú výtoky z opustených 
banských štôlní, ktoré kontaminujú povrchové vody toku Potkania debra a zároveň 
okrové zrazeniny, ktoré sa z nich vyzrážajú a sú následne transportované vo forme 
suspenzie 

ZÁVERY PRE LOKALITU EZ MERNÍK – ORTUŤOVÉ BANE
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Prieskum environmentálnej záťaže 
KS (012) / Poproč - Petrova dolina

SK/EZ/KS/353, Register B
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Opustené Sb ložisko Poproč je situované v JV časti Spišsko-gemerského Rudohoria, 
ťažba Sb rudy začala  v 17. storočí a definitívne bola ukončená v roku 1965. 

Hlavným minerálom Sb žíl je vždy kremeň a antimonit, vedľajšie minerály sú pyrit,
arzenopyrit, markazit, pyrotit, berthierit, chalkopyrit, tetraedrit, sfalerit, zinkenit, 
füllöpit, jamesonit, chalkostibit a senarmontit.

V rokoch 1931 – 1965 sa v Poproči vyťažilo 10,3 kt antimónu a 80 kg zlata. Kvalita rúd tu 
bola 1,85% Sb, 12,6% Fe, 0,12% Cu, 0,01% Zn, 0,19% As a 0,4% Pb s obsahom 3 – 6 g.t-1 
Au v koncentráte.

Lokalita Poproč v registri EZ evidovaná
KS (012) / Poproč - Petrova dolina
SK/EZ/KS/353, Register B.



Situačný model lokality EZ Poproč – Petrova dolina 



As Sb Pb

zeminy

As Sb Pb



štôlňa Agnesštôlňa Agnes



štôlňa Agnes 2015

štôlňa Agnes 2019



Závery pre lokalitu EZ Poproč
 Veľké množstvo kontaminantov v prostredí

 Preukázané riziko šírenia znečistenia

 Preukázané zdravotné riziko, najmä pitím vody zo studní

 Najnebezpečnejšie kontaminanty As a Sb

 Úplná sanácia nemožná

 Zabezpečiť ochranu ľudského zdravia – opätovné 
zdôraznenie využívania podzemných vôd, BOZP pre 
pracovníkov miestnych lesov



Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže 
Slovinky ťažba a úprava rúd (SK/EZ/SN/900)

SEMINÁR O ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽIACH BANSKÁ BYSTRICA, 31. 5. 2019



SEMINÁR O ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽIACH BANSKÁ BYSTRICA, 31. 5. 2019



Odkalisko sa začalo stavať v roku 1967 s projektovanou výškou jej navýšenia 
aby hrádza dosiahla 133 m. Jeho životnosť bola plánovaná do roku 2000. 
Plánovaný maximálny objem odkaliska je 6 468 000 m3. 

Odkalisko SLOVINKY





limitné hodnoty pre Sb (0,05 
mg.l-1 pre triedu 
vylúhovateľnosti I, 0,1 mg.l-1 

pre triedu vylúhovateľnosti 
II, 5 mg.l-1 pre triedu 
vylúhovateľnosti III.), Cu (0,1 
mg.l-1 pre triedu 
vylúhovateľnosti I, 1,0 mg.l-1 

pre triedu vylúhovateľnosti 
II, 10 mg.l-1 pre triedu 
vylúhovateľnosti III) podľa 
limitných hodnôt zákona 
606/1992 Zb.z.
I. trieda vylúhovateľnosti 
predstavuje najnižšie 
vylúhované množstvo prvku, 
III. trieda najvyššie množstvo 
vylúhovaných prvkov. 





Súčasný stav na lokalite Slovinky



ANTIMONITOVÉ ŽILY V OKOLÍ ČUČMY



BANSKÉ ODPADY A ICH DOPAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
OKOLIA Sb LOŽISKA ČUČMA - ODKALISKO



OBSAH KONTAMINANTOV (ANTIMÓN A ARZÉN)
V MATERIÁLI ODKALISKA

Hĺbka odberu vzorky

70 – 115
300 – 350
525 – 570
570 – 700
750 - 800

Fe (%)

24,77
20,47
1,31
2,54
4,26

As (g/kg)

0,05
0,08
1,02
0,70
0,01

Sb (g/kg)

0,16
0,49

11,74
5,23
0,09

Najvyšší obsah Sb 
kyslíkatých 
minerálnych fáz



OBSAH TOXICKÝCH 

PRVKOV (Sb A As) V 

PÔDACH

Názov  vzorky

CUP 2B

CUP 3

CUP 4

CUP 5

CUP 6

CUP 7

Pb (%)

0,04

0,02

0,04

0,04

0,08

0,16

As (g/kg)

0,10

0,04

0,07

0,08

0,07

0,20

Sb (g/kg)

0,40

0,01

0,47

0,40

0,19

0,51

Limitná hodnota pre olovo v 
ílovitej poľnohospodárskej 
pôde je 0,11 g/kg

Limitná hodnota pre arzén je
0,03 g/kg



Čučma – porovnanie celkového množstvo znečisťujúcej látky 
Sb v zeminách (t) v prípade výpočtu s použitím extrémnych 
hodnôt obsahov Sb v pôdach

Množstvo Sb v zeminách v zóne prevzdušnenia
(územie s koncentráciami nad 80 mg.kg-1 = nad IT hodnotu)

Znečistená plocha
Priemerná 

hrúbka 
vrstvy (m)

Priemerná 
koncentrácia 
znečisťujúcej 

látky 
(mg.kg-1 suš.)

Rozloha 
znečistenej 

plochy 
(m2)

Objem 
znečistenej 
zeminy (m3)

Hmotnosť 
znečistenej 

zeminy 
(t)

Hmotnosť 
znečisťujúcej 

látky 
(t)

Čučma 
(s extrémnymi
hodnotami v 
pôdach) 0,5

12 167,56

6 385 875,00 3 192 937,50

4 348 780,88 52 914,05

Čučma
(bez extrémnych 
obsahov v pôdach)

784,33 4 348 780,88 3 410,88

Celkové množstvo znečisťujúcej látky - Sb v zeminách (t)



- ťažba od roku 1926, hlavná doba ťažby a spracovania rudy 1941-1945

- 32 ton rudy denne, cca 9000 ton ročne, opustené od 1950 

- spracovanie rudy v miestnej

flotačnej prevádzke (1935 – 1950)

ODKALISKO
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voľne deponované 
odkaliskové kaly a 
ťažobné odpady na 
lokalite  Medzibrod



Materiál odkaliska
0 – 20 cm, oxidized sediment with yellowish-brown and 

orange tint

20 – 50 cm, changing of oxidized sediment with layers of 

fresh waste in the thickness of 1-10 cm, 

lower part is saturated by water

50 cm – subsoil, fresh clayey sediment saturated by water
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- povrch odkaliska ~ 800 m2

- koncentrácie polutantov
vo výtoku z odkaliska:
As – 0,4 mg/l, Sb – 0,58 mg/l

(Blaha et al., 1993),
- 70 kg kalcitu na 1 tonu   
odpadu = NIE AMD
(Chovan et al., 2010)

As Sb Pb Zn Cu Hg Fe

units mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg wt.%

MDZ 6 5295,3 3013,3 150,2 16,5 20 0,4 2,1



Water soluble portion of PTEs and SO4
2-

BH-1           BH-3

Sb concentrations for 3(BH-1), 6 

(BH-3) tailings samples were above 

the limit value for non-hazardous 

waste (0.07 mg/l)

Hg concentration for one sample of 

borehole BH-1 exceeded the limit for 

non-hazardous waste (0.02 mg/l)

Limit concentrations according to 

Van Gerven et al., (2005); 

2003/33/ES

Sb, As more soluble than Cu, Hg caused by neutral pH conditions, Sb > As

Tailings can be considered as 

non-hazardous wastes

2.5
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30

10

10

5
0.5

0.07

0.2

0.0

2

non-hazardous wastes

hazardous wastes

24 hours in deionised water

EN 12457



Doplňujúce kroky pre stanovenie základnej 
charakteristiky ťažobného odpadu

Identified minerals BH-1
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Chalcopyrite [CuFeS2] > pyrite [FeS2] > tetrahedrite [(Cu,Fe)12Sb4S13] > 

arsenopyrite [FeAsS]

Kvantitatívna XRD mineralogická analýza (s použitím 

vnútorného štandardu)  - vyhodnotenie a spresnenie využitím na to 

určených softwearov



Analýza odpadových drenážnych vôd
Metóda charakterizácie toxicity vylúhovaním - Statické lúhovacie testy - EPA, 
1994: Acid mine drainage prediction. Technical document, EPA, Washington D.C., 48pp.

Chemická analýza ťažkej frakcie na hlavný/é kontaminanty 
Identifikácia minerálnych fáz ťažkej frakcie vo výbruse

Zostáva kontaminant v primárnej minerálnej fáze?

Špeciálne mineralogické metódy výskumu sekundárnych fáz
Špeciálne geochemické metódy výskumu mobility kontaminantov
Sekvenčné extrakčné metódy
Dynamické kolónové testy vyluhovatelnosti
Kinetické testy, Humidity Cell Test (HCT), Kolónové experimenty

Doplňujúce kroky pre stanovenie základnej 
charakteristiky ťažobného odpadu



Chemická analýza ťažkej frakcie na hlavný/é kontaminanty 

Identifikácia minerálnych fáz ťažkej frakcie vo výbruse



Šírenie znečistenia – lokality po ťažbe nerastných surovín

- kontaminácia sa šíri v rozpustenej forme vo vode (v závislosti 
hlavne od pH a Eh)

- pri zmenách pH a Eh (miešanie s povrchovými vodami, výtok 
banských vôd z podzemia do oxidačných podmienok) 
prichádza k vyzrážaniu pevných fáz (predovšetkým 
oxyhydroxidov Fe)

- veľmi jemné častice transportované na veľké vzdialenosti –
kontaminácia riečnych a jazerných sedimentov –
remobilizácia potenciálne toxických prvkov

- pri analýze vôd sú odfiltrované, nie sú analyzované, nie je 
možné ich v rámci AR hodnotiť



Fe okrove suspenzie - POPROČ

 100 l vzorka banskej vody - 4,29 g Fe okrov = 0,0429 g/l

 Toto veľké množstvo odzrkadľuje aj stav v okolí štôlne Agnes

 Pri nemenných podmienkach a výtoku 5 l/s

  18,5 kg zrazenín /deň  za rok: 6 752 kg okrov

  28 kg Sb resp. 68 kg As ročne

 Tvorba zrazenín znižuje množstvo rozpusteného Fe a iných 

prvkov (As a Sb)

 Chemické zloženie Fe oxyhydroxidov prirodzene vznikajúcich 

v okolí štôlne Agnes
(n=5)

[mg/kg]

Fe As Sb Zn Pb P Cl K Ti Mn

Priemer 1 990 531 59 403 18 898 1 725 587 7 922 3 423 4 500 1 291 466

Min 1 902 320 56 822 16 355 1 680 421 7 120 3 121 4 198 980 397

Max 2 082 987 62 348 19 751 1 835 730 8 830 3 987 6 112 1 431 655



Smolník Poproč Dúbrava

Slovinky Merník



 Prehľad kvantitatívnych a kvalitatívnych vlastností vzoriek

VZORKA objem vody [ml] množstvo filtrátu [g] g/l Fe [mg/l]

SMOLNÍK 2 830 0,7169 0,2533 222,4055

POPROČ 2 605 0,101 0,0388 15,9321

DÚBRAVA 5 290 0,0218 0,0041 <DL

SLOVINKY 11 000 0,0838 0,0076 2,4744

MERNÍK – V1 810 0,0384 0,0474 0,0870

MERNÍK – V2 880 0,2704 0,3073 0,0520

Obsah Ni a Hg v 

pevnej zložke po 

filtrácii vôd z lokality 

Merník

Cu Zn Vo Ni As Sb Hg Cr Fe

Vzorka mg/kg sušiny % sušiny

MERNÍK - V1 121 73 15 71 46,75 0,84 0,69 199 17,44

MERNÍK - V2 109 106 20 358 20,17 1,14 2,21 519 22,81

VZORKA
[mg/kg]

Ni Hg

MERNÍK – V1 750 3,2

MERNÍK – V2 339 2,7

Koncentrácie vybraných 

prvkov v okrových 

zrazeninách z lokality 
Merník



Identifikácia primárneho zdroja znečistenia na týchto lokalitách je
komplikovaná vzhľadom na charakter a rozsiahle plochy
predmetných území (s výnimkou lokality Merník - relatívne malá
plocha územia).

Primárny zdroj znečistenia väčšinou banské haldy, odvaly, flotačné
kaly a ich rozplavovanie a zvetrávanie (spôsobujú znečistenie
pôd/zemín, povrchových vôd).

Kontaminácia pôd/zemín v pásme prevzdušnenia (biologická
kontaktná zóna) je výsledkom kombinácie procesov prirodzeného
zvetrávania hornín s vyšším podielom minerálnych fáz obsahujúcich
rizikové prvky z ťažobnej činnosti.

Banské lokality – ZÁVERY pre realizované 
projekty prieskumu EZ a sanácie EZ 

TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII 26. - 27. 9. 2019



Vytekajúce banské vody zo štôlní a drenážne vody
z odkalísk = sekundárny zdroj znečistenia pre povrchové
vody, ako aj pre pôdy na predmetných lokalitách.

Znečistenie je ovplyvnené nevhodným nakladaním
s ťažobnými odpadmi (haldy, odvaly, neriadené odkaliská)
 deponované v lesných porastoch a v alúviách lokálnych
potokov.

Banské lokality – ZÁVERY pre realizované 
projekty prieskumu EZ a sanácie EZ 

TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII 26. - 27. 9. 2019



 hodnotenie šírenia znečistenia  absencia hodnotenia
mobility kontaminantov v suspenzii (Fe-okre, hydroxyoxidy
Fe) v aktuálnych legislatívnych predpisoch. Tento spôsob
šírenia predstavuje kvantitatívne významný spôsob
prenosu znečistenia povrchovými vodami.

Banské lokality – ZÁVERY pre realizované 
projekty prieskumu EZ a sanácie EZ 

TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII 26. - 27. 9. 2019



 hodnotenie šírenia znečistenia  povaha
znečisťujúcich látok, ktoré nepodliehajú degradácii a môžu
byť v rozpustnej forme transportované povrchovou vodou
na veľké vzdialenosti. Znečisťujúce látky (najmä As, Sb, Zn,
Pb, Ni, Cd) majú tendenciu vo vhodných geochemických
podmienkach viazať sa na pevné substráty riečnych a
dnových sedimentov ( a tvoria tak ďalší sekundárny
zdroj znečistenia).

Banské lokality – ZÁVERY pre realizované 
projekty prieskumu EZ a sanácie EZ 

TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII 26. - 27. 9. 2019



 hodnotenie bioprístupneho podielu stanovených
poteciálne rizikových látok na predmetných lokalitách ?

 Realizácia dodatočných chemických analýz
= stanovenie extrahovaného podielu rizikových prvkov
v kontaminovaných matriciach životného prostredia

 Aplikácia experimentálnych postupov (výluhy v CaCl2,
kyselina octová, chelatačné činidlá, NH4NO3 – súčasť
hodnotenia pôd v zákone č. 220/2004 Z. z.)

Banské lokality – ZÁVERY pre realizované 
projekty prieskumu EZ a sanácie EZ 

TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII 26. - 27. 9. 2019



Ďakujem za pozornosť!


