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Identifikácia rizikových oblastí Bratislavského samosprávneho kraja 

vzhľadom na zraniteľnosť podzemných vôd a návrh opatrení na zníženie 

ich ohrozenia 
Mapová aplikácia, vyvinutá v rámci aktivity 3.1 a integrovaná do internetového portálu projektu 

(http://www.geology.sk/zranitelnost/mapa/), je originálnym nástrojom na identifikáciu rizikových oblastí 

zhoršenia kvality podzemných vôd vplyvom antropogénnej činnosti. Vyvinutá aplikácia na platforme ArcGIS 

môže byť navyše použitá pri hľadaní riešení na elimináciu rizika znečistenia v senzitívnych oblastiachb 

s využitím všetkých nástrojov geografickej analýzy a mapovej algebry. 

Základným mapovým produktom, použitým pri navrhovaní opatrení na zníženie ohrozenia podzemných vôd, 

bola mapa environmentálnych rizík pre kvalitu podzemných vôd. Výsledkom geografickej analýzy je plošný 

raster s veľkosťou bunky 10x10 m, v ktorom farba resp. intenzita farby vyjadrujú veľkosť hazardu, resp. 

zraniteľnosť (senzitivitu) podzemných vôd (Obr. 1) a číselný index je mierou environmentálneho rizika. 

 

Obrázok 1 Farebná škála použitá v mapách environmenálneho rizika pre kvalitu podzemných vôd. 

Zvláš citlivými sú ochranné pásma zdrojov pitných podzemných vôd, preto je týmto oblastiam venovaná 

zvýšená pozornosť. Na území Bratislavského samosprávneho kraja sme identifikovali nasledovné rizikové 

oblasti: 

Oblasť Rohožník – ochranné pásmo prameňa Vajár 
V pásme hygienickej ochrany druhého stupňa prameňa Vajár pri Rohožníku sa nachádza kameňolom 

využívaný miestnou cementárňou. Toto územie je identifikované ako územie s vysokým rizikom znečistenia 

podzemných vôd, kvôli výskytu karbonatických hornín s krasovo-puklinovým typom prúdenia podzemných 

vôd a s umelým zásahom – kameňolomom, ktorý výrazne redukuje ochranný pokryv tvorený epikrasom. 

Zvlášť nebezpečná je táto situácia vzhľadom na prítomnosť významného zdroja kvalitnéj pitnej vody – 

prameňa Vajár. 

Na danej lokalite navrhujeme založiť stály monitoring kvality podzemných vôd. Ďalej je potrebné zabezpečiť 

minimalizáciu únikov ropných produktov z mechanizmov a zamedziť používaniu výbušnín na báze dusíka. Na 

lokalite musí byť pripravený absorpčný materiál na rýchlu sanáciu prípadnej ropnej havárie. Vyťažené časti 

ložiska vápenca navrhujeme okamžite rekultivovať zavezením ílovitou hlinou. 

http://www.geology.sk/zranitelnost/mapa/
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Obrázok 2 Mapa environmentálneho rizika kvality podzemných vôd v oblasti pásma hygienickej ochrany vodného zdroja Vajár 
a detail kameňolomu. 
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Oblasť Zohor – ochranné pásmo vodného zdroja 
V pásme hygienickej ochrany druhého stupňa významného vodného zdroja Zohor bolo geografickou 

analýzou zistených viacero rizikových oblastí. V južnej časti územia sa nachádza poľnohospodárske družstvo. 

Na tomto mieste sa kombinuje stredná až vysoká zraniteľnosť podzemnej vody s veľmi vysokým stupňom 

environmentálneho hazardu, čo vytvára vysoké riziko ohrozenia kvality podzemnej vody. 

Územím taktiež prechádza významnejšia cesta a medzinárodná železničná trať, na ktorých hrozí znečistenie 

v dôsledku únikov látok z dopravných prostriedkov a masívnemu znečisteniu v prípade havárií. Stupeň 

environmentálneho hazardu je stredný až vysoký. 

 

 

Obrázok 3 Mapa environmentálneho rizika kvality podzemných vôd v oblasti pásma hygienickej ochrany vodného zdroja Zohor 
a detail poľnohospodárskeho družstva. 

Na lokalite navrhujeme založiť stály monitoring kvality podzemných vôd. Na základe monitoringu bude 

potrebné posúdiť nevyhnutnosť prípadnej sanácie znečistenia. V poľnohospodárskom družstve vybudovať 

kanalizáciu s odvodom do čistiarne odpadových vôd a v prevádzke prijať opatrenia na bezpečnú manipuláciu 
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a skladovanie znečisťujúcich. Na lokalite musí byť pripravený absorpčný materiál na rýchlu sanáciu prípadnej 

ropnej havárie. Navrhujeme tiež zakázať po komunikácii prejazd vozidlám prepravujúcich náklad, ktorý môže 

spôsobiť znečistenie vody osadením príslušnej dopravnej značky. Taktiež navrhujeme povoliť posyp cesty 

v zimnom období výhradne inertným materiálom. 

Oblasť Pezinská Baba – ochranné pásmo prameňov Kňazove diery 
Pásmom hygienickej ochrany druhého stupňa vodného zdroja Kňazove diery prechádza frekventovaná 

dopravná komunikácia spájajúca Záhorie a podunajskú oblasť BSK. Na tejto ceste došlo už k viacerým 

dopravným nehodám, pri ktorých došlo k úniku znečisťujúcich kvapalín. Cesta býva taktiež v zimnom období 

vo zvýšenej miere ošetrovaná posypovou soľou. V blízkom okolí a aj priamo v území sa nachádzajú 

environmentálne záťaže – štôlne a haldy, zvyšky po bývalej banskej činnosti. 

 

 

Obrázok 4 Mapa environmentálneho rizika kvality podzemných vôd v oblasti pásma hygienickej ochrany vodného zdroja Kňazove 
diery a situovanie vodárenských objektov. 
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V údolných častiach územia je zvýšená zraniteľnosť podzemných vôd a práve tými miestami prechádza aj 

cesta čo spôsobuje stredný stupeň rizika znečistenia podzemných vôd. Zvlášť nebezpečná je táto situácia 

vzhľadom na prítomnosť významného zdroja kvalitnej pitnej vody pre mesto Pezinok. 

Na lokalite navrhujeme založiť stály monitoring kvality podzemných vôd v okolí háld a starých banských diel. 

Na základe monitoringu bude potrebné posúdiť nevyhnutnosť prípadnej sanácie znečistenia. Hoci je 

momentálne kvôli zlému stavu cestnej komunikácie zakázaný prejazd vozidlám nad 3,5 t, navrhujeme osadiť 

aj dopravnú značku „Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody“. 

Taktiež navrhujeme povoliť posyp cesty v zimnom období výhradne inertným materiálom. 

Oblasť Borinka – ochranné pásmo Pajštúnskej vyvieračky 
Na tejto lokalite sa nachádza jeden z najvýdatnejších vodných zdrojov Bratislavského samostatného kraja. 

Ide o krasovú vyvieračku, ktorej spádová oblasť sa, vzhľadom na výskyt ponorov, absenciu významnejšieho 

pôdneho krytu a krasovo-puklinový charakter prúdenia podzemných vôd, vyznačuje veľmi vysokou 

zraniteľnosťou. Hoci sa pásmo hygienickej ochany prameňov nachádza v chránenej krajinnej oblasti Malé 

Karpaty, možnosť ohrozenia kvality vody existuje. V bezprostrednej blízkosti ponorného toku, ktorý je 

v priamej hydraulickej spojitosti s prameňom, vedie lesná komunikácia, využívaná chatármi a lesnými 

robotníkmi. Značný environmentálny hazard predstavuje opustený kameňolom, v ktorom sa nachádzajú 

divoké skládky rôzneho odpadu a býva využívaný ako strelnica. V tomto kameňolome boli odhalené jaskynné 

systémy, ktoré sú prepojené na podzemné toky vedúce ak k vyvieračke. Na tomto mieste hrozí, že akékoľvek 

znečistenie sa v priebehu hodín či len minút môže dostať až do vodného zdroja a tým ho na dlhý čas 

znehodnotiť. Stupeň environmentálneho rizika bol vypočítaný ako vysoký. 

 

Obrázok 5 Mapa environmentálneho rizika kvality podzemných vôd v oblasti pásma hygienickej ochrany vodného zdroja 
Pajštúnska vyvieračka. 
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Na tomto mieste je nevyhnutné rekultivovať starý vápencový lom zavezením ílovitou hlinou. Je potrebné 

zriadiť monitorovaciu sieť na sledovanie vývoja kvality podzemných vôd. Vjazd do doliny je potrebné 

zabezpečiť rampu a vjazd motorových vozidiel umožniť len v opodstatnených prípadoch. 

Oblasť Senec – ochranné pásmo vodného zdroja 
V pásme hygienickej ochrany vodného zdroja pri Senci sa nachádza veľký priemyselný areál s rozmanitou 

výrobou a skladmi, čo bolo vyhodnotené ako vysoký environmentálny hazard zhoršenia kvality podzemných 

vôd. V kombinácii so stredným až vysokým stupňom senzitivity štrkového zvodnenca na znečistenie 

dostávame vysoký stupeň rizika znečistenia podzemných vôd a ohrozenia kvality pitnej vody vo vodárenskom 

zdroji. Územím ešte prechádza rušná cestná komunikácia, ktorá tiež predstavuje riziko znečistenia. 

 

Obrázok 6 Mapa environmentálneho rizika kvality podzemných vôd v oblasti pásma hygienickej ochrany vodného zdroja Senec 
a detail priemyselného areálu. 
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Na danej lokalite je potrebné zabezpečiť bezchybnú tesnosť kanalizácie v priestore priemyselného areálu. 

Z areálu musia byť vylúčené tie priemyselné činnosti, pri ktorých dochádza k manipulácii so znečisťujúcimi 

a nebezpečnými látkami vo väčšom rozsahu. Na cestnej komunikácii navrhujeme zimný posyp len inertným 

materiálom bez použitia solí. 

Oblasť Petržalka – ochranné pásmo vodného zdroja Pečniansky les 
Vodný zdroj Pečniansky les je jedným zo 4 najvýznamnejších zdrojov pitnej vody pre oblasť Bratislavy, jeho 

význam v zásobovaní obyvateľstva je obrovský. Nachádza sa na území so stredným až vysokým stupňom 

zraniteľnosti podzemných vôd štrkového zvodnenca, preto aj malé potenciálne znečistenie predstavuje 

vysoké environmentálne riziko zhoršenia kvality podzemnej vody. Na území sa nachádzajú dva druhy 

hazardov – cestné komunikácie – diaľnice a priemyselný areál Matador s viacerými chemickými výrobami. 

V areáli už v minulosti došlo k niekoľkým haváriám, pri ktorých do životného prostredia unikli škodlivé látky, 

známym je požiar firmy Detox, s.r.o, zaoberajúcou sa spracovaním nebezpečného odpadu. Dlhoročná 

chemická výroba a skládka priemyselného odpadu zapríčinila vznik environmentálnej záťaže s neznámym 

rozsahom. 

 

Obrázok 7 Mapa environmentálneho rizika kvality podzemných vôd v oblasti pásma hygienickej ochrany vodného zdroja 
Pečniansky les. 

Na lokalite navrhujeme založiť stály monitoring kvality podzemných vôd. Na základe monitoringu bude 

potrebné posúdiť nevyhnutnosť prípadnej sanácie znečistenia. Hoci je diaľnicou prejazd vozidiel 

prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody zakázaný dopravnou značkou, tento sa v praxi 

nerešpektuje, preto je potrebné dodržiavanie zákazu kontrolovať. 

Oblasť Rusovce – ochranné pásmo vodného zdroja Ostrovné lúčky 

Vodný zdroj Ostrovné lúčky v Rusovciach je ďalším zo štyroch najvýznamnejších zdrojov pitnej vody pre 

Bratislavu. Podobne ako vodný zdroj Pečniansky les, nachádza sa na území vysoko zraniteľných podzemných 

vôd v priepustných štrkových náplavoch Dunaja. Na území pásma hygienickej ochrany sa nenachádzajú 

žiadne environmentálne hazardy, avšak v tesnej blízkosti leží stará skládka priemyselného odpadu, ktorá má 

potenciálny impakt na kvalitu podzemnej vody. 
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V okolí skládky navrhujeme vybudovať monitorovaciu sieť na sledovanie obsahu znečisťujúcich látok 

a v prípade pozitívneho nálezu znečistenie sanovať a skládku rekultivovať. 

 

 

Obrázok 8 Mapa environmentálneho rizika kvality podzemných vôd v oblasti pásma hygienickej ochrany vodného zdroja Ostrovné 
lúčky s lokalizáciou skládky priemyselného odpadu. 

Oblasť chránenej vodárenskej oblasti Žitný ostrov 
Oblasť Žitného ostrova je nesmierne bohatá na podzemné vody. Zároveň je však aj zraniteľná, pretože je 

tvorená prevažne vysoko priepustnými štrkovými a piesčitými sedimentmi kvartéru, v ktorých hladina 

podzemnej vody je len v malej hĺbke pod povrchom. Dôkazom zraniteľnosti tunajších podzemných vôd je aj 

značná miera existujúceho znečistenia, pochádzajúceho najmä z intenzívneho poľnohospodárstva. 

V tejto rozľahlej oblasti sa nachádza množstvo environmentálnych hazardov bodového, líniového a plošného 

charakteru. Z nich najvýznamnejšími sú rôzne skladky pesticídov, produktovody, poľnohospodárske družstvá, 

čerpacie stanice pohonných hmôt, železničné prekladiská a samozrejme ropá rafinéria Slovnaft, ktorá je od 

podzemných vôd oddelená hydraulickou clonou. Hoci v chránenej vodárenskej oblasti platí sprísnený režim 

čiastočne obmedzujúci ľudské aktivity v území, vzhľadom na existujúce znečistenie, najmä dusičnanmi 

a pesticídmi je dôkazom, že opatrenia nie sú dostatočné, resp. nie sú dodržiavané. Venovať sa je v prvom 

rade potrebné starým environmentálnym záťažiam, v okolí ktorých je nutné vytvoriť sieť na monitorovanie 

znečistenia a podľa výsledkov monitoringu vykonať patričné sanačné a rekultivačné opatenia. Je potrebné 

regulovať používanie hnojív a pesticídov v poľnohospodárstve, obmedziť používanie posypovej soli na 

komunikáciách. 
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Obrázok 9 Mapa environmentálneho rizika kvality podzemných vôd v chránenej vodárenskej oblasti Žitný ostrov. 
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