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Úvod 

Mapy zraniteľnosti sú dôležitým nástrojom pri územnom plánovaní vo viacerých krajinách Európy, 
avšak len ojedinele sa pri hodnotení zraniteľnosti zohľadňuje fyzikálna podstata šírenia sa 
kontaminácie. Väčšina doteraz používaných metód hodnotenia zraniteľnosti podzemných vôd bola 
založená predovšetkým na sčítaní a vážení bodovacích skóre jednotlivých faktorov zraniteľnosti. 
Jednotlivé mapy sú spojené podľa vážiacich/bodových vzorcov, ktoré sú rozdielne pre každú metódu, 
v závislosti od okolností pre ktoré boli jednotlivé metódy vyvinuté. Tieto vzorce sú zväčša empirické a 
nemajú žiadnu explicitnú väzbu na fyzikálne charakteristiky prúdenia a prenosu. 

V zmysle definovania pojmov „zraniteľnosť“, „hazard“ a „risk“ ako navzájom prepojených 
a súvisiacich faktorov prirodzenej ochrany podzemnej vody a environmentálnej záťaže (Daly et al. 
2002) boli hodnotené a vzájomne porovnávané environmentálne hazardy podľa stupňa nebezpečia, 
ktoré predstavujú pre kvalitu podzemných vôd. 

Potenciálne riziko kontaminácie podzemných vôd pritom závisí na: 

 hazarde reprezentovanom potenciálne znečisťujúcou aktivitou 

 zraniteľnosti (senzitivite) podzemných vôd (všeobecnou alebo špecifickou v závislosti od 
špecifikácie hazardu) 

 potenciálnom dôsledku znečistenia (ekonomickým dopadom) 

Z vyššie uvedeného vyplýva potom jednoduchá schéma zostavovania máp environmentálnych rizík vo 
vzťahu k podzemným vodám (máp ohrozenia podzemných vôd), znázornená na Obr. 1, kde mapa 
ohrozenia podzemných vôd vzniká vzájomným naložením mapy hazardov a mapy zraniteľnosti 
podzemných vôd. 

 
Obr. 3.4  Schéma zostavovania máp ohrozenia podzemných vôd vzájomným nakladaním na seba 

mapy hazardov (potenciálne a reálne zdroje znečistenia) a mapy zraniteľnosti podzemných 

vôd pri hodnotení environmentálnych rizík. 

Vychádzajúc z tejto schémy bolo potrebné spracovať mapu senzitivity podzemných vôd voči 
antropogénnemu znečisteniu a mapu  existujúcej kontaminačnej záťaže (environmentálnych 
hazardov). Následne bola na základe geografickej priestorovej analýzy  kontaminačnej záťaže 
a senzitivity územia spracovaná mapa environmentálnych rizík pre kvalitu podzemných vôd  
vyplývajúcich zo stupňa zraniteľnosti podzemných vôd a na území BSK. Výsledky boli spracované vo 
forme máp v mierke 1:50 000, výstupy boli takisto integrované do geografickej databázy a vo forme 
mapových služieb boli publikované prostredníctvom  internetového mapového portálu. 



1 Senzitivita územia voči antropogénnemu znečisteniu podzemných vôd 

Metodika riešenia využíva algoritmus numerického modelu implementovaného v modelovacom 
softvéri (Zvara a kol., 2013a) (Maretta, Karcol, 2013) takým spôsobom, aby bolo pri výpočte 
zraniteľnosti podzemných vôd možné zohľadniť aj vplyv ďalších faktorov nezahrnutých v samotnom 
algoritme jednorozmerného advekčno-disperzného transportného modelu s duálnou pórovitosťou. 
Použitý model môže simulovať proces prenosu znečistenia z bodu infiltrácie (napr. povrch pôdy) až 
do cieľového miesta lokalizovaného buď na povrchu nasýtenej zóny (hladina podzemnej vody) alebo 
v bode výstupu podzemných vôd z horninového prostredia (pramene, čerpané vrty). Medzi týmito 
dvoma miestami je každé prostredie, ktorým znečistenie prechádza, chápané ako jeden podsystém.  
Podsystémy sú spojené postupným prechodom média, výstup z jedného je vstupom pre nasledujúci. 
V závislosti od riešeného prípadu sa môže použiť prístup s jednoduchou alebo dvojitou pórovitosťou. 
Pre použitý prístup s jednoduchou pórovitosťou vstupnými údajmi do modelu pre každý podsystém 
sú: rýchlosť prúdenia v každom z podsystémov, hrúbka jednotlivých podsystémov, veľkosť 
jednoduchej pórovitosti, disperzivita prostredia a veľkosť prípadného riedenia. Výstupom celej 
simulácie je prieniková krivka prechodu znečistenia horninovým prostredím. 

Pre výsledné hodnotenie fyzikálne podloženej zraniteľnosti podzemných boli využité nasledovné 
ukazovatele rozptylu rozdelenia hodnôt koncentrácie získané z modelovaných prienikových kriviek: 
stredný čas trvania (tduration), stredný čas príchodu prienikovej krivky (tbreak) a pomer maximálnej 
koncentrácie v cieľovom bode a vstupnej koncentrácie Cmax/C0. Tieto ukazovatele sú znázornené na 
troch osiach X1, X2 a X3 „zraniteľnostnej kocky“ (Brouyére et al., 2001, Jeannin et al., 2001)  
a charakterizujú celkovú polohu voči „najzraniteľnejšiemu bodu“ na tejto kocke.  Pre tento 
východiskový bod (nulový bod) „zraniteľnostnej kocky“ platí, že má najvyššiu možnú reálnu 
zraniteľnosť. Celkovú zraniteľnosť potom môžeme hodnotiť zvlášť pre každý parameter alebo ako 
polohu, resp. vzdialenosť bodu určeného hodnotami parametrov, napr. Cmax/C0, tbreak a tduration, 
vynesených na osiach X1, X2 a X3 „zraniteľnostnej kocky“, od nulového bodu.  

Klasifikácia celkovej všeobecnej (vnútornej) zraniteľnosti podzemných vôd bola vykonaná 
v hraniciach intervalov stanovených podľa histogramu hodnôt V s tradičným pomenovaním kategórií. 

1.1 Hodnotenie senzitivity v území bez výskytu krasových javov  

Pre riešenie na rozsiahlom a heterogénnom prostredí Bratislavského samosprávneho kraja bolo 
zvolené gridové riešenie implementované vo vyvinutom softvéry, ktoré umožňuje priamy vstup vo 
forme máp parametrov pre každú zvolenú vrstvu a výstupom sú priamo gridové vrstvy jednotlivých 
parametrov zraniteľnosti ako aj celkovej zraniteľnosti.   

Pre výpočet boli použité nasledovné gridové vrstvy parametrov: 
a) hrúbka pôdneho pokryvu 
b) koeficient filtrácie pôdneho pokryvu 
c) pórovitosť pôdneho pokryvu 
d) hrúbka nenasýtenej zóny geologického podložia 
e) koeficient filtrácie nenasýtenej zóny geologického podložia 
f) pórovitosť nenasýtenej zóny geologického podložia 

Jednotlivé gridové vrstvy parametrov a spôsob ich odvodenia sú podrobne popísané v (Zvara a kol., 
2013a) 

Vo výpočte bola uvažovaná len jednoduchá pórovitosť. Sekundárna porozita sa vo výpočte 
zanedbávala. Hodnota disperzivity prostredia bola stanovená ako 1/20 z prúdovej vzdialenosti, resp. 
hrúbky vrstvy. Pretože v tomto prípade sa určovala zraniteľnosť pre celý zvodnenec (resource 
vulnerability), príchod kontaminantu bol sledovaný na teoretickej úrovni hladiny podzemnej vody 
a do výpočtu vstupovalo nulové riedenie, reprezentované hodnotou 1. Pre simuláciu každej 
prienikovej krivky znečistenia bolo potrebné definovať vstupujúci údaj časovej dĺžky trvania 
pôsobenia znečisťujúcej látky (vstupovania kontaminantu s jednotkovou koncentráciou do 1. 



podsystému) tak, aby tieto údaje boli pre každú kombináciu parametrov rovnaké. V prípade BSK bol 
čas vstupovania jednotkovej koncentrácie kontaminantu stanovený na 1 hodinu. 

Z namodelovaných hodnôt, resp. výsledných prienikových kriviek boli modelom odvodené gridy času 
príchodu maximálnej koncentrácie kontaminantu tbreak, stredný čas trvania kontaminácie podzemnej 
vody tduration a stupeň koncentrácie znečistenia Cmax/C0 pre každú bunku gridu. Jednotlivé čiastkové 
výstupy boli implementovaní do geografickej databázy udajov , ktorá je súčasťou výstupu 
hodnotenia. Stredný čas príchodu maximálnej koncentrácie kontaminantu (tbreak) určuje čas, za aký 
od začiatku pôsobenia kontaminácie dosiahne znečistenie na hladinu pozemnej vody maximálnu 
koncentráciu. Na základe zvažovania hodnôt typických pre klasické konzervatívne kontaminanty 
(dusičnanové alebo chloridové anióny) bola stanovená ako medzná veľkosť kontaminujúcej 
koncentrácie hodnota Cmax/C0 = 0,01 (1 % vstupujúcej koncentrácie kontaminantu). Pri hodnotení 
zraniteľnosti v danom bode sa potom uvažovalo, že ak maximálna relatívna koncentrácia 
namodelovaná pre daný bod prienikovou krivkou nedosiahla túto hodnotu (0,01), hladina podzemnej 
vody teoreticky nebola znečistená. V takomto prípade bol teda čas trvania kontaminácie podzemnej 
vody (tduration) nulový (Malík a Vojtková, 2004). 

Hodnotenie zraniteľnosti podzemnej vody bolo vykonané na základe polohy troch parametrov – 
maximálnej relatívnej koncentrácie Cmax/C0, stredného času príchodu kontaminantu tbreak a stredného 
času trvania kontaminácie podzemnej vody tduration na osiach X1, X2 a X3 „zraniteľnostnej kocky“. 
Pritom je dôležité určiť si východiskový bod (nulový bod) „zraniteľnostnej kocky“, pre ktorý platí, že 
má najvyššiu možnú reálnu zraniteľnosť. Pri zohľadnení realistických vlastností prienikov 
kontaminantov sme za vstupné parametre nulového bodu zvolili hodnoty Cmax/C0 = 1; tbreak = 1.10-2 
dňa a tduration = 1.105 dňa. Znamená to, že najvyššia teoretická zraniteľnosť podzemnej vody je 
v prípade, že maximum relatívnej koncentrácie na hladine podzemnej vody je rovné vstupnej 
koncentrácii v zdroji znečistenia (minimálny rozptyl), najvyššia hodnota znečistenia bude dosiahnutá 
za stotinu dňa (cca 15 minút) a nadlimitné znečistenie bude trvať stotisíc dní (274 rokov). Takýto 
prípad je len teoretický a v praxi nemôže nastať (trvanie znečistenia a relatívna koncentrácia sú 
nepriamo úmerné veličiny), avšak tvorí základ pre hodnotenie zraniteľnosti v rámci „zraniteľnostnej 
kocky“. Pritom sú hodnoty stredného času príchodu kontaminantu tbreak, stredného času trvania 
kontaminácie podzemnej vody tduration a maximálnej relatívnej koncentrácie Cmax/C0 vynesené na 
logaritmických osiach. Celková zraniteľnosť sa potom môže hodnotiť ako poloha – vzdialenosť – bodu 
určeného hodnotami Cmax/C0, tbreak a tduration od nulového bodu podľa vzorcov (1, 2, 3 a 4). 

 
V = (X1

2 + X2
2 + X3

2)1/2 (1) 
X1

 = - log (Cmax/C0) (2) 
X2 = 5 – log (tduration)  (3) 
X3

 = 2 + log (tbreak)  (4) 
kde: 
V – hodnota veľkosti zraniteľnosti v danom bode zraniteľnostnej kocky 
X1 – poloha na osi relatívnej koncentrácie zraniteľnostnej kocky 
X2 – poloha na osi stredného času trvania kontaminácie zraniteľnostnej kocky 
X3 – poloha na osi stredného času príchodu kontaminantu zraniteľnostnej kocky 
C0 – vstupná relatívna koncentrácia kontaminantu na povrchu [–] 
Cmax – maximálna koncentrácia kontaminantu v hodnotenom bode [–] 
tduration – stredný čas trvania nadlimitnej relatívnej koncentrácie kontaminantu [deň] 
tbreak – stredný čas príchodu kontaminantu [deň] 

Hodnoty stredného času trvania kontaminácie podzemnej vody tduration s relatívnou koncentráciou 
>0,01 pre jednotlivé kombinácie vstupných parametrov prienikových kriviek boli v rozmedzí od 0,000 
po 477 hod. (18,6 dňa), so strednou hodnotou 118,6 hod. (4,5 dňa). Hodnoty stredného času 
príchodu kontaminantu tbreak boli od 0 po 15000 hod. (0 až 625 dní) s priemerom 2134 hod. (89 dní). 
Celková hodnota zraniteľnosti V vypočítaná podľa vzorca (1) ako vzdialenosť bodu určeného 



hodnotami Cmax/C0, tbreak a tduration od nulového bodu podľa vzorcov (1, 2, 3 a 4) sa pohybovala od 4,62 
po 6,25 so stredom okolo 6,63. Simulácia bola z časových dôvodov obmedzená na15000 hodín. 
Všetkým bunkám kde do 15 000 hodín nebola dosiahnutá ani limitná relatívna koncentrácia 0,01 bola 
priradená hodnota zraniteľnosť V=10. V prípade že stredný čas dosiahnutia maximálnej koncentrácie 
tbreak bol väčší ako limitná hodnota 15 000hod, bola bunkám priradená zraniteľnosť V= 15.  

Na základe fyzikálnych parametrov teoretického šírenia sa kontaminantu v horninovom prostredí 
Bratislavského samosprávneho kraja, získaných zo simulovaných prienikových kriviek boli potom 
kompilované 3 parciálne zdrojové mapy: mapa relatívnych koncentrácií konzervatívneho 
kontaminantu, mapa stredného času prieniku konzervatívneho kontaminantu a mapa stredného času 
nadlimitného trvania koncentrácie konzervatívneho kontaminantu. Výsledná mapa zraniteľnosti 
podzemných vôd BSK potom vznikla priradením hodnôt V (= (X1

2 + X2
2 + X3

2)1/2 ) jednotlivým bunkám 
gridu a následnou reklasifikáciou týchto hodnôt do siedmych kategórií. Schéma reklasifikácie 
a zastúpenie jednotlivých kategórií je na obrázku 2.  

 
Obr. 2  Histogram početností jednotlivých intervalov zraniteľnosti V a ich klasifikácia s tradičným 

pomenovaním kategórií . 

Výsledný grid zraniteľnosti bol modifikovaný faktorom sklonu, ktorým aproximujeme dĺžku trvania 
znečistenia v bode a celé územie sme na základe sklonu klasifikovali do 5 tried faktora sklonu 
nasledovne: 
tab. 1  Stanovenie faktoru sklonu 

sklon [°]  faktor sklonu 

> 12 5 

7-12 4 

3-7 3 

1-3 2 

< 1 1 

Výslednú zraniteľnosť sme určili pripočítaním faktora sklonu k pôvodnemu indexu zraniteľnosti, 
následnou lineárnou transformáciou hodnôt do pôvodného rozsahu hodnôt 0 – 7 s pomenovaním 
kategórií ako na obrázku 2. 
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1.2 Hodnotenie senzitivity v území s výskytom krasových javov  
 

Pre hodnotenie senzitivity v území s výskytom krasových javov sme použili odlišnú konceptualizáciu 
procesu kontaminácie podzemných vôd, kde sme predpokladali že najsenzitívnejšie sú územia 
s najkratším časom transportu kontaminantu, pričom sme predpokladali možnosť bodového 
napájania zvodnencov prostredníctvom ponorov. Ako vstupný podklad sme použili priestorovú vrstvu 
krasových ponorov identifikovaných na území BSK. Lokalizácia jednotlivých mapovaných ponorov je 
znázornená na obrázku 3.   

Prvým nevyhnutným metodickým krokom bolo vymedzenie hydrologických povodí k jednotlivým 
ponorom (Obr.3). Povodia boli vymedzené v prostredí GIS na základe digitálneho modelu reliéfu 
s rozlíšením 10x10m spracovaného v rámci geografickej databázy popísanej v kapitole 2. 

 
Obr. 3  Povodia ohraničené k jednotlivým krasovým ponorom s vyznačením hypsografie 

Následne sme geoprocesingovými nástrojmi GIS stanovili v  pre každý bod povodia mriežke 10x10m 
čas dotoku (priemerná postupová doba z každej bunky do záverečného profilu) kontataminantu 
k ponoru drénujúcemu daný bod. Čas dotoku z každej bunky po záverečný profil povodia sa počíta 
v prostredí  GIS integráciou rýchlostí prúdenia pre každú bunku gridu pozdĺž odtokovej línie a závisí 
od dĺžky odtokovej línie a rýchlostí prúdenia pozdĺž tejto línie. Pre stanovenie času dotoku bolo teda 
potrebné potrebné poznať odtokové línie z každého bodu a rýchlosť prúdenia pozdĺž odtokových líní. 

Rýchlosť prúdenia 

Rýchlosť prúdenia ja parametrom vstupujúcim do výpočtu časov dotoku do záverečného profilu. 
Rýchlosť prúdenia pre každú bunku gridu povodí ponorov sme vypočítali v prostredí GIS podľa  
Cheziho rovnice:  
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Kde je R  - hydraulický polomer [m], n - koeficient drsnosti [m-1/3.s], i - sklon [m.m-1]. 

a pre jej výpočet sme použili gridy hydraulického polomeru, sklonu a koeficienta drsnosti odvodené 
nasledovne: 

Hydraulický polomer možno vyjadriť ako pomer prietokovej plochy k zmáčanému obvodu vodného 
koryta. Je to dĺžková charakteristika prietokového prierezu koryta a je možné ju vypočítať 
nasledovne:  

R = S.O
-1

      

Kde je R – hydraulický polomer [m], S – obsah prietočnej plochy [m2],  O – omočený obvod [m]. 

Hydraulický polomer sa počítal z prispievajúcej plochy, pomocou ktorej sa aproximuje vyššie 
spomínaný podiel plochy a obvodu na základe nasledovného vzťahu (Liu, De Smedt  2003):   

 
R = a.(A)b      

 

Kde je: R – hydraulický polomer [m], a – konštanta (pre dvojročný prietok = 0,155; pre 10-ročný 
prietok = 0,12; pre 100-ročný prietok = 0,18), b – konštanta (pre dvojročný prietok = 0,319; pre 10-
ročný prietok = 0,52; pre 100-ročný prietok = 0,55), A – prispievajúca plocha povodia [km2]. 

Hodnota koeficienta drsnosti bola priradená jednotlivým bunkám podľa tabuľkovej hodnoty pre 
daný typ využitia krajiny (Tab 2). Pre bunky reprezentujúce vodné toky je drsnosť počítaná podľa rádu 
tokov, odvodeného z digitálneho modelu reliéfu pre automaticky vygenerovanú riečnu sieť. Zo 
zadaných hraničných hodnôt pre najnižší rád toku a pre vyústenie z povodia sú hodnoty drsnosti  
lineárne interpolované podľa rádu tokov 1-27 v rozsahu 0,075 až 0,0,025. 

Tab. 2  Manningov koeficient drsnosti pre jednotlivé triedy krajinnej pokrývky 

OBJECTID  Trieda krajinnej pokrývky Manningov koeficient drsnosti 

1 Sídelná zástavba 0.1 

2 Priemyselné, obchodné a dopravné areály 0.1 

3 Areály ťažby, skládok a výstavby 0.1 

4 Areály sídelnej vegetácie, športu a rekreácie 0.4 

5 Orná pôda 0.35 

6 Trvalé kultúry 0.35 

7 Lúky a pasienky (malý podiel krovín) 0.3 

8 Heterogénne poľnohospodárske areály 0.15 

9 Listnaté lesy 0.8 

10 Zmiešané lesy 0.55 

11 Ihličnaté lesy 0.4 

12 Kosodrevina 0.4 

13 Prechodné lesokroviny 0.4 

14 Prirodzené lúky 0.4 

15 Areály s riedkou vegetáciou 0.1 

16 Skaly 0.02 

17 Močiare, rašeliniská 0.5 

18 Vodné plochy 0.05 

Sklon svahu bol odvodený na základe DMR 10x10 a bol počítaný samostatne pre svahy povodia 
a riečnu sieť, tak aby bol pre každú bunku riečnej siete vypočítaný pozdĺžny sklon a zamedzilo sa tak 
priradeniu sklonu priečneho profilu údolia, ktorý môže byť lokálne značne väčší. 

Odvodený grid dotokových časov bol reklasifikovaný do 7 tried indexu zraniteľnosti a to tak že 
najnižší dotokový čas je najvyššia zraniteľnosť a najvyšší dotokový čas je najnižšia zraniteľnosť Obr.4. 

1

n
v = R

2/3
√ i



 
Obr. 4  Dotokový čas k jednotlivým krasovým ponorom v hodinách klasifikovaný do 7 tried indexu 

zraniteľnosti. 

Podobne ako pri územiach bez krasových javov bol výsledný grid zraniteľnosti modifikovaný faktorom 
sklonu, ktorým v tomto prípade aproximujeme koeficient povrchového odtoku, to znamená tú časť 
odtoku ktorá sa povrchom môže dostať do recipientu a následne do krasových ponorov. Celé územie 
sme na základe sklonu klasifikovali do 5 tried faktora sklonu nasledovne: 

Tab. 3 Stanovenie faktoru sklonu 

sklon [°]  faktor sklonu 

> 12 1 

7-12 2 

3-7 3 

1-3 4 

< 1 5 

Výslednú zraniteľnosť sme určili pripočítaním faktoru sklonu k pôvodnému indexu zraniteľnosti, a 
následnou lineárnou transformáciou hodnôt do pôvodného rozsahu hodnôt indexu zraniteľnosti 1 až 
7. Grid zraniteľnosti pre povodia krasových ponorov sme integrovali do celkovej mapy zraniteľnosti 
spôsobom, že hodnota zraniteľnosti bola pre  každú bunku stanovená ako maximum z hodnôt 
stanovených na základe kocky zraniteľnosti a stanovených na základe dotokových časov k ponorom. 
Výslednú priestorovú distribúciu senzitivity územia dokumentuje obrázok 5, ktorý predstavuje výrez 
z mapy senzitivity pre BSK v mierke 1:50 000. 
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Obr. 5  Senzitivita územia voči antropogénnemu znečisteniu podzemných vôd (výrez z mapy  

1:50 000) 

2 Environmentálne hazardy – potenciálne zdroje kontaminácie podzemných vôd 

V zmysle definovania pojmov „zraniteľnosť“, „hazard“ a „risk“ ako navzájom prepojených 
a súvisiacich faktorov prirodzenej ochrany podzemnej vody a environmentálnej záťaže sme hodnotili 
a vzájomne porovnávanávali environmentálne hazardy podľa stupňa nebezpečia, ktoré predstavujú 
pre kvalitu podzemných vôd. Z priestorového hľadiska sa rozlišujú tri typy hazardov:  1) plošné, 2) 
lineárne, 3) bodové 

Pre vytvorenie mapy potenciálnych zdrojov kontaminácie podzemných vôd (hazardov) boli 
spracované existujúce a potenciálne kontaminačné záťaže s podrobnou charakteristikou každej 
lokality, mapa využitia územia, ktorá bola následne klasifikovaná z hľadiska potenciálneho ohrozenia 
podzemných vôd, líniové a bodové prvky takisto predstavujúce potenciálnu záťaž pre pozemné vody. 
Cieľom spracovania databázy bolo získať dostatočné množstvo údajov a informácií o zdrojoch 
znečistenia v BSK. 

2.1 Databáza existujúcich zdrojov znečistenia / environmentálnych záťaží v BSK 

Zhromažďovanie údajov bolo realizované formou verifikácie údajov v existujúcich registroch 
a databázach, konzultácie s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj s vybranými priemyselnými 
podnikmi a prevádzkami. Vzhľadom na rôznu objektívnosť a dostupnosť informácii o existujúcich 
a potenciálnych zdrojoch znečistenia bola databáza rozdelená do dvoch častí: 

- Databaza_EnvironmentalneZataze_BSK.xls - Databáza existujúcich zdrojov znečistenia / 
environmentálnych záťaží v BSK 

- Databaza_PotencialneLokality_BSK.xls - Databáza potenciálnych zdrojov znečistenia 
podzemných vôd  v BSK 

V tejto databáze boli zhromaždené údaje o lokalitách nachádzajúcich sa v Informačnom systéme 
environmentálnych záťaží (ďalej „ISEZ“). IS EZ zabezpečuje zhromažďovanie údajov a poskytovanie 
informácií o environmentálnych záťažiach a  je súčasťou informačného systému verejnej správy. 
Informačný systém zriaďuje, prevádzkuje a údaje z neho s výnimkou údajov o pravdepodobných 
environmentálnych záťažiach sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia SR podľa osobitného 
predpisu. IS EZ obsahuje Register environmentálnych záťaží pozostávajúci z: 

časti A obsahujúcej evidenciu pravdepodobných environmentálnych záťaží 



- Pravdepodobná environmentálna záťaž je stav územie, kde sa dôvodne predpokladá 
prítomnosť environmentálnej záťaže. 

časti B obsahujúcej evidenciu  environmentálnych záťaží 

- Environmentálna záťaž je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktorá 
predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú 
vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. 

časti C obsahujúcej evidenciu  sanovaných a rekultivovaných lokalít 

Pre vytvorenie databázy existujúcich zdrojov znečistenia v BSK bolo nutné osloviť kompetentných 
pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici (ďalej „SAŽP BB“).  SAŽP BB 
spravuje IS EZ a bez sprístupnenia niektorých údajov o pravdepodobných environmentálnych 
záťažiach by nebolo možné vytvoriť plnohodnotný súbor dát. Na základe pozitívnej reakcie 
a sprístupnenia požadovaných údajov bolo možné vytvoriť databázu existujúcich zdrojov znečistenia / 
environmentálnych záťaží  v BSK. 

Databáza bola rozdelená do štyroch častí s nasledovným obsahom: 
1. Všeobecné údaje o zdrojoch znečistenia / EZ  
2. Charakteristika prírodných pomerov 
3. Popis druhu a charakteristiky znečisťujúcich látok 
4. Hodnotenie rizikovosti zdrojov znečistenia v zmysle zákona č. 409/2011 Z.z. o environmentálnych 

záťažiach 

2.2 Databáza potenciálnych zdrojov znečistenia podzemných vôd v BSK 

V danej databáze boli sústredené údaje o lokalitách/prevádzkach, ktoré môžu byť potenciálnym 
zdrojom znečistenia podzemných vôd v BSK. Jedným z hlavných zdrojov informácií bol Informačný 
systém integrovanej prevencie a kontrole znečisťovania (ďalej „IS IPKZ“), ktorá obsahuje register 
prevádzok vyžadujúcich integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania a vydaných povolení. Podľa 
zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, je IPKZ súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania 
životného prostredia, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzenie vzniku odpadu a 
na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany 
životného prostredia. 

Ďalším zdrojom informácií boli konzultácie s pracovníkmi jednotlivých Obvodných úradov životného 
prostredia v BSK, štátnej správy a samosprávy. Listom bolo oslovené aj MŽP SR sekcia vôd so 
žiadosťou o sprístupnenie a poskytnutie údajov z databázy – Integrovaný monitoring bodových 
zdrojov znečistenia (ďalej „IMBZZ“), ktorý spravuje VÚVH Bratislava. Informácie boli čerpané aj 
prostredníctvom internetu, kde boli vyhľadávané prevádzky v priestoroch ktorých sa manipuluje 
s väčším množstvom nebezpečných látok.  

Databáza potenciálnych zdrojov znečistenia v BSK bola rozčlenená do štyroch častí s nasledovným 
obsahom: 

1. Všeobecné údaje o potenciálnych zdrojoch znečistenia 
2. Charakteristika prírodných pomerov 
3.  Manipulácia a charakteristika potenciálne znečisťujúcich látok 
4. Druh a charakteristika potenciálne znečisťujúcich látok 

2.3 Spracovanie mapy zdrojov kontaminácie podzemných vôd 

Pre potreby spracovania mapy bola na referenčnom podklade mapovej služby ZBGIS spracovaná 
digitálna polygónová vrstva využitia územia vytvorená superpozíciou vrstvy krajinnej pokrývky vo 
vektorovej forme interpretovanej na základe satelitných snímok s vysokým rozlíšením pokrývajúcej 



súvisle celé územie BSK a vektorovej mapy porastových typov, z územia lesnej pôdy s nasledovnými 
identifikovanými triedami objektov. 
Atribúty: 

1. sídelná zástavba 
2. priemyselné, obchodné a dopravné areály 
3. areály ťažby, skládok a výstavby 
4. areály sídelnej vegetácie, športu a rekreácie 
5. orná pôda 
6. trvalé kultúry 
7. lúky a pasienky (malý podiel krovín) 
8. heterogénne poľnohospodárske areály 
9. listnaté lesy 
10. zmiešané lesy 
11. ihličnaté lesy 
12. prechodné lesokroviny 
13. prirodzené lúky 
14. areály s riedkou vegetáciou 
15. skaly 
16. močiare, rašeliniská 
17. vodné plochy 

Pre potreby hodnotenia environmentálnych hazardov bola doplnená o ďalšie líniové a bodové prvky 
predstavujúce potenciálny environmentálny hazard pre podzemné vody a to: 

 Cestná sieť kategorizovaná nasledovne: 
1. Diaľnice 
2. Cesty 1. triedy 
3. Cesty 2. triedy 
4. Cesty 3. triedy 

 Železničná sieť 

 Ropovody a produktovody  

 Skládky spracované na základe registra skládok odpadov kategorizované na základe zloženia 
odpadu 

V ďalšom kroku bol každej triede prvkov respektíve objektu priradený na základe spracovanej 
databázy popísanej v kapitolách 2.1 a 2.2  a expertného odhadu priradený stupeň 
environmentálneho hazardu v 6 stupňovej škále podľa nasledovnej schémy: 
1 – veľmi nízky stupeň environmentálneho hazardu 
Bol priradený územiam s najextenzívnejšou hospodárskou aktivitou: lesy, skaly, močiare, vodné 
plochy 
2 – nízky stupeň environmentálneho hazardu 
Bol priradený poľnohospodárskym areálom s extenzívnou výrobou: lúky a pasienky a ďalším areálom 
bez signifikantného hazardu: areály sídelnej vegetácie, areály s riedkou vegetáciou 
3 – stredný stupeň environmentálneho hazardu 
Bol priradený poľnohospodárskym areálom s intenzívnou výrobou kde sa predpokladá intenzívnejšia 
aplikácia hnojív a pesticídov: orná pôda, trvalé kultúry 
4 – stredne vysoký stupeň environmentálneho hazardu 
Bol priradený areálom sídelnej zástavby. Do tejto kategórie boli zaradené aj s prevažujúcou funkciou 
obchodu a služieb. Do tejto kategórie boli zaradené ako líniové prvky aj cesty druhej a tretej triedy. 
Z bodových objektov sem boli zaradené aj skládky stavebného odpadu bez prítomnosti 
kontaminujúcich látok. 
5 – vysoký stupeň environmentálneho hazardu 



Bol priradený ostaným priemyselným, obchodným a dopravným areálom s prevažujúcou výrobnou 
funkciou pri ktorých na základe spracovanej databázy nebolo identifikované zvýšené potenciálne 
riziko kontaminácie podzemných vôd. Do tejto kategórie boli zaradené ako líniové prvky aj diaľnice a 
cesty prvej triedy, vzhľadom k predpokladanej vyššej intenzite dopravy a tým aj vyššiemu 
potenciálnemu hazardu pre podzemné vody. Do rovnakej triedy boli zaradené aj železnice, ropovody 
a produktovody. Z bodových objektov sem boli zaradené skládky komunálneho odpadu, 
poľnohospodárskeho odpadu a ďalšie skládky  bez prítomnosti nebezpečných látok. 
6 – veľmi vysoký stupeň environmentálneho hazardu 
Bol priradený priemyselným, obchodným a dopravným areálom pri ktorých na základe spracovanej 
databázy bola identifikovaná činnosť predstavujúca potenciálne riziko kontaminácie podzemných 
vôd. Okrem priemyselných areálov sem boli zaradené aj čerpacie stanice a čističky odpadových vôd. 
Ako líniové prvky boli do tejto kategórie zaradené ropovody a produktovody. 
Z bodových objektov sem boli zaradené skládky nebezpečného odpadu a odkaliská. 
7 – extrémne vysoký stupeň environmentálneho hazardu 
Bol priradený  bodovým lokalitám z databázy existujúcich environmentálnych záťaži a bol v mape 
vyjadrený samostatnou bodovou značkou. 

Výsledná mapa bola vytvorená kartografizáciou jednotlivých prvkov podľa vyššie uvedenej schémy 
a predstavuje syntetické plošné vyjadrenie environmentálnych hazardov podľa stupňa 
nebezpečenstva, ktoré predstavujú pre kvalitu podzemných vôd (Obr. 6). Výsledná mapa je ako 
mapová služba súčasťou mapového portálu. Jednotlivé odvodené priestorové vrstvy boli ďalej 
podkladom pre spracovanie mapy environmentálneho rizika pre kvalitu podzemných vôd. 

 
Obr. 6 Environmentálne hazardy – potenciálne zdroje kontaminácie podzemných vôd (výrez z mapy 

1:50 000) 



 

3 Environmentálne riziká pre kvalitu podzemných vôd 

Potenciálne riziko kontaminácie podzemných vôd závisí na: 

 hazarde reprezentovanom potenciálne znečisťujúcou aktivitou 

 zraniteľnosťou podzemných vôd (všeobecnou alebo špecifickou v závislosti od špecifikácie 
hazardu) 

 potenciálnym dôsledkom znečistenia (ekonomickým dopadom) 

Mapa environmentálneho rizika pre kvalitu podzemných vôd bola vytvorená v prostredí GIS 
superpozíciou gridových vrstiev vyjadrujúcich veľkosť environmentálneho hazardu a stupeň 
senzitivity podzemných vôd voči znečisteniu.  

V prvom kroku bolo treba konvertovať vektorovú plošnú vrstvu environmentálnych hazardov na 
gridovú s rovnakým rozlíšením a rozsahom ako je gridová vrstva senzitivity, tak aby bolo možné 
vykonať rastrovú analýzu. Zároveň bola pôvodná kategorizácia stupňov hazardu zjednodušená na 5 
kategórií pričom prvé dve kategórie najnižšieho hazardu boli zlúčené. Podobne bola na 5 kategórií 
zjednodušená kategorizácia senzitivity podzemných vôd a to tak že kategórie s najnižšou senzitivitou 
a takisto kategórie nízka a stredná senzitivita boli zlúčené do jednej. Táto operácia bola účelná z toho 
dôvodu že výsledný počet kombinácií senzitivity a hazardu sa takto znížil zo 42 kategórií na 25, čo 
sprehľadnilo výslednú klasifikáciu, ale zároveň bola zachovaná podrobná diferenciácia pri najmenej 
priaznivých kategóriách, čo je dôležité pre výslednú výpovednú hodnotu mapy. 

Z dôvodu, aby do analýzy bolo možné zahrnúť aj líniové hazardy, bol okolo línií vytvorený 50 metrový 
buffer, reprezentujúci príslušný stupeň hazardu. 

Výsledná klasifikácia bola spracovaná formou krížovej tabuľky (Tab. 4) zobrazujúcej jednotlivé 
kombinácie stupňa hazardu a senzitivity a jednotlivým kombináciám bola priradená farba vyjadrujúca 
stupeň rizika (Mapová príloha 3) pričom stupeň hazardu a senzitivity rastie od 1 do 5. 

Tab. 4  Zastúpenie jednotlivých kategórií environmentálneho rizika pre kvalitu podzemných vôd 

v percentách celkovej plochy hodnoteného územia. 

 

 

Stupeň 

senzitivity 1 2 3 4 5 Spolu[km2]

1 15.67% 3.99% 0.87% 0.28% 0.12% 448.31

2 9.02% 5.08% 1.06% 0.46% 0.18% 338.46

3 11.58% 12.52% 2.25% 1.00% 0.57% 598.09

4 9.60% 13.80% 2.47% 1.25% 0.70% 595.99

5 3.57% 3.38% 0.30% 0.23% 0.07% 161.77

Spolu [km2] 1059.44 830.42 148.82 68.85 35.09 2142.63

Stupeň Hazardu



 
Obr. 5  Zastúpenie jednotlivých kategórií environmentálneho rizika pre kvalitu podzemných vôd 

Pri bodových vrstvách existujúcich záťaží a skládok, bol stanovený stupeň senzitivity pre každý bod 
predstavujúci environmentálny hazard a následne bola táto charakteristika zahrnutá do atribučnej 
databázy viažucej sa k týmto objektom. 
Výslednú priestorovú distribúciu environmentálneho rizika pre kvalitu podzemných vôd dokumentuje 
v mierke 1:50 000 (Výrez. Obr.7). Výsledná mapa bola spracovaná aj ako mapová služba a bola 
integrovaná do interaktívneho web map portálu. 
 

 
Obr. 7 Environmentálne riziká pre kvalitu podzemných vôd (výrez z mapy 1:50 000) 
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4 Záver 

Mapa zraniteľnosti podzemných vôd bola spracovaná vo forme štandardizovaných mapových služieb 
pre webovú aplikáciu založenú na funkcionalite GIS servera. Bolo vyvinuté a implementované 
interaktívne užívateľské prostredie vo forme GIS-webovej aplikácie ktorá prostredníctvom 
internetového prehliadača umožňuje verejný prístup k mapovým službám (obr. 8). Digitálna databáza 
priestorových informácií interoperabilná s GIS je takto sprístupnená pre účely manažmentu krajiny 
a rozhodovacie procesy verejnej správy v oblasti ochrany životného prostredia. 

 

 

Obr. 7 Interaktívna mapová aplikácia umožňujúca prístup k mapovým službám zranitelnosti 

podzemných vôd 
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