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Abstrakt
Predkladaná práca sa zaoberá monitorovaním a vizualizáciou priestorovej distribúcie kontaminantov
(ťažkých kovov) v lokalitách poznačených baníckou činnosťou v okolí Banskej Bystrice. Spracovaním
problematiky sme chceli poukázať na riziká, ktoré priamo vyplývajú z jednotlivých skládok banských odpadov
vo vybraných lokalitách „Ľubietová“ a „Špania Dolina“ na zdroje a intenzitu kontaminácie ťažkými kovmi s
predpokladaným modelom šírenia a následným dosahom na životné prostredie.

Abstract
The work is dealing with the monitoring and visualisation of spatial distribution of contaminants
(heavy metals) in localities influenced by mining activity in Banská Bystrica surroundings. Our aim was to
point out the risks resulting from mining waste dumps in selected localities „Ľubietová“ and „Špania Dolina“,
the heavy metals contamination sources and intensity with expected model of spreading and consequent
impact on environment.
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1 ÚVOD
Ložisko medených rúd v Ľubietovej je žilníkovo-impregnačného typu permského veku. Vrchná zóna
ložiska bola postihnutá oxidačnými procesmi, vďaka ktorým vzniklo pestré spoločenstvo vzácnych minerálov,
tvoriacich prevažne povlaky a kôry všetkých odtieňov zelenej farby. Ich nápadnosť bola tu pravdepodobne
podnetom ťažby medenej rudy už v dobe bronzovej. V južnej časti rudného poľa možno nájsť zrudnenie
impregnačného charakteru.
Obsah medi (Cu) v čase ťažobných aktivít na ložisku kolísal v rozmedzí 4 – 10 % a obsah striebra
(Ag) bol približne 70 g.t-1. Vyťažilo sa tu 25 tisíc ton medi.
Ložiská Podlipa a Reiner (obr.1.) sú vyvinuté v prostredí hornín terigénneho permu ľubietovského
kryštalinika, ktorý pozostáva z bridlíc a zlepencov v blízkosti styku s granitoidnými porfýrmi a porfyroidmi
spodného permu. Bolo rozfárané 18 štôlňami. Obsah Cu sa pohyboval od 4 do 10 %, výnimočne až do 22 %
a obsah Ag 70 g.t-1. Bergfest (1951) uvádza aj výskyt zlata. Rudné telesá boli ťažené najmä v 15. a 16.
storočí ale aj neskôr v 17. a 18. storočí. Ťažba sa ukončila v polovici 19. storočia (Ilavský et al., 1994). Na
ložisku sa vyťažilo v priebehu 500 rokov približne 25 tisíc ton medi. Súčasné zásoby sa odhadujú na ďalších
25 tisíc ton (Bergfest, 1951).

Fórum mladých geoinformatikov 2013

TU Zvolen, 2. - 3. mája 2013

Obr. 1. Haldová časť v lokalite Ľubietová - Podlipa
Z hľadiska environmentálneho rizika sú podľa Andráša et al. (2010) na študovanej lokalite
najdôležitejšími toxickými kovmi Cu, As a Sb, ktoré predstavujú vážne nebezpečenstvo v dôsledku
vysokotoxickej povahy svojich zlúčenín. Väčšina Cu v oblasti Ľubietovej pochádza z chalkopyritu – CuFeS2
a prevažná časť As a Sb z tetraedritu – (Cu,Fe,Ag,Zn)12Sb4S13.
Vizualizácia získaných výsledkov o vyššie uvedených procesoch je dôležitá nielen vzhľadom na
informovanosť verejnosti o možných rizikách vyplývajúcich z monitoringu zvolených oblastí, ale aj pre
výskum možného dosahu rizík kontaminácie na zdravie a majetok v bezprostrednom okolí banskej skládky.
2 CIEĽ PRÁCE
Cieľom práce bolo analyzovať a vizualizovať prvky ťažkých kovov a ďalšie faktory, ovplyvňujúce
kontamináciu životného prostredia študovaných regiónov, resp. modelovanie vývoja v budúcnosti. Na
vizualizáciu a modelovanie boli použité nástroje GIS, pomocou ktorých bol spracovaný model odtokových
pomerov, hydrický model územia, model potenciálnej a reálnej vodnej erózie, ktoré vstupujú spolu
s morfometrickými ukazovateľmi reliéfu do výsledného modelu šírenia kontaminantov v priestore.
3 POUŽITÁ METODIKA
Vzorky (obr. 2) povrchovej a drenážnej vody (vzorky V-1 až V-13) boli odobrané v dvoch termínoch:
jún 2006 po dažďoch (vzorky označené indexom „a“) a v suchom období vo februári 2007 (vzorky označené
indexom „b“). Stopová analýza sa realizovala z objemu 1000 ml vzorky vody stabilizovanej prídavkom 10 ml
HNO3, „in situ“ a následne bola odmeraná teplota, pH a Eh. Vo vodách sa stanovili koncentrácie Ca, Cu, Fe,
As, Cd, Co, Mg, Mn, Ni, Pb, Sb, Zn metódou atómovej absorpčnej spektrometrie (technikami atomizácie
plameňom - FAAS, elektrotermickej atomizácie - ETAAS a technikou generovania hydridov - HGAAS) v
laboratóriách Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave.
Za účelom analýzy súčasného stavu kontaminantov v modelových územiach a ich predpokladaného
šírenia v rámci širšieho priestoru možno aplikovať nástroje GIS. Ich použitie je možné v rôznych fázach a na
rôznej úrovni modelových úprav. Limitujúcimi faktormi ich použitia sú len možnosti konkrétneho GIS softvéru
a vstupné údaje. Spracovanie každej fázy modelu má iný účel a teda aj iné požiadavky na presnosť a
podrobnosť výstupov, od čoho sa odvíjajú aj požiadavky na mierku, typ a presnosť vstupných dát.
Výskum bol zameraný na oblasť hydrológie a erózneho modelovania s možnosťou využitia
nástrojov GIS pre hydrologické výpočty. Z množstva existujúcich komplexných GIS systémov bol vybraný
modulový nástroj GIS GRASS, ktorý je otvorený a patrí medzi jeden z najrozšírenejších GIS systémov
používaných odbornou skupinou.
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Obr. 2. Lokalizácia odberových miest vzoriek vody
Výsledky modelovania vychádzajú z údajov zozbieraných pri terénnych meraniach (obr. 3)
v priestore haldových depónií, ktoré boli rozsegmentované na homogénne plochy v závislosti na vizuálnom
charaktere danej plochy. Vzorky sa z jednotlivých háld odobrali v štvorcovej sieti 10 x 10 m tak, aby každá
vzorka (o hmotnosti cca 1000 g) reprezentovala v bode odberu profil do hĺbky 30 cm. Odoberala sa len tá
časť sedimentov, ktorej zrnitosť nepresahovala 1,5 cm, pretože táto jemnozrnná časť sedimentov
predstavuje ich najreaktívnejšiu časť (väčšie úlomky hornín a balvany majú malý reakčný povrch
a z hľadiska uvoľňovania ťažkých kovov do krajinných zložiek nepredstavujú výraznejšie riziko).
Na základe laboratórnych výsledkov boli z bodovej siete vygenerované rastre predpokladanej
kontaminácie ťažkými prvkami s rozlíšením generovaného rastra 0,5 m. Tieto vlastnosti generovaných
modelov spolu s použitou metódou interpolácie (RST umožňujúca komplexnú úpravu váh vstupujúcich do
výpočtu modelu) zvyšuje kvalitu dosiahnutých výsledkov a zreálňuje výslednú vizualizáciu, ktorá sa približuje
skutočnému (reálnemu) stavu skúmaného územia.

Obr. 3. Lokalizácia odberových miest vzoriek sedimentov
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Tvorba digitálneho modelu sa uskutočnila nad upravenými izolíniami doplnenými o bodové pole
spojené do homogénnej línie zamerané pri terénnych prácach. Model bol vygenerovaný pomocou RST
(regularized spline with tension) s vopred definovanou štruktúrou váh podľa Netelera a Mitasovej (2002).
Modelovanie povrchovového odtoku vody nástrojmi GIS možno vypracovať na základe
charakteristiky, ktorú vypracoval Gertis et al. (1990). Je daná údajmi o tečení vody po povrchu reliéfu, až
kým nedosiahne vodný tok (korytový). Povrchový odtok vody spôsobuje vodnú eróziu pôdy a tým aj šírenie
kontaminantov vo vode a pôde. Je spôsobovaný exfiltráciou a ako Hortonov povrchový tok (ak intenzita
zrážok prekročí intenzitu infiltrácie, Moore a Foster, 1990). Povrchové tečenie je v závislosti na vlastnostiach
pôdy, vegetácie a reliéfu (doplnené o bariéry) priestorovo a časovo variabilné. V predloženej práci
modelujeme predpokladané povrchové tečenie za pomoci modulu „r.flow“ v nástroji GIS GRASS a modulu
„flow“ v programe ArcGIS (Lepeška, 2008).
Generovanie modelu potenciálnej erózie za pomoci nástrojov GIS sa riešilo s využitím
empirických modelov založených na báze identifikácie štatisticky významných vzťahov medzi premennými WATEM/SEDEM (Van Oost, et al., 2000; Van Rompaey, et al., 2002) a podľa Wischmeiera a Smitha (1965).
Pri modelovaní šírenia kontaminácie sa využívajú poznatky morfometrických ukazovateľov reliéfu
a niektoré ďalšie metodiky (Bear, 1988; Zachar 1970; Brown 2003; Bedrna, 2002; Fojt a Krečmer, 1975;
Malíšek, 1990; Miklós, 1993; Moore a Foster, 1990; Mitášová a Mitáš, 2000; Kulla, 2006; Heymann et al.,
2001; Feranec a Oťaheľ 2001, 2008; Wischmeir a Smith, 1978, Van Oost, et al., 2000; Van Rompaey, et al.,
2002) vstupujúce do modelov riešenia odtokových a eróznych procesov.
4 VÝSLEDKY
Kontamináciu sedimentov stopovými prvkami študoval Andráš et al. (2009). Potvrdilo sa, že je
značne nerovnomerná. Distribúcia jednotlivých stopových prvkov je odrazom ich primárnej koncentrácie
v jednotlivých častiach haldového poľa ako aj geochemických zákonitostí, medzi ktorými je v prvom rade
potrebné spomenúť ich migračné schopnosti.
Vizualizácia týchto údajov je prezentovaná na obr. 4 a 5.
Pôvod zvýšených obsahov U (jednotky mg.kg-1) a Th (jednotky až desiatky mg.kg-1) v referenčnej
ploche možno vidieť v permským horninách, ktoré sú typické zvýšeným obsahom rádioaktívnych prvkov. pH
sedimentov, stanovené vo vodnom výluhu kolíše v rozmedzí 4,21 a 7,93. Rozmedzie hodnôt pH sedimentov
stanovené vo výluhu roztoku KCl kolíše v od 4,00 po 7,3.

Cu

Fe

Obr. 4. Priestorová distribúcia Cu, Fe na lokalite Ľubietová Podlipa
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Obr. 5. Priestorová distribúcia Pb, As na lokalite Ľubietová Podlipa
Hydrológia skúmaného územia je dominantne určovaná Hutným potokom, pretekajúcim obcou
Ľubietová a bezmenným horským potôčikom, drenujúcim dno údolia Zelenej doliny popod haldové pole
Podlipa. Obidva vodné toky sú kontaminované ťažkými kovmi, ktoré sa uvoľňujú z technogénnych
sedimentov háld.
pH povrchovej vody (vrátane drenážnej vody) na lokalite Podlipa kolíše vo všeobecnosti okolo
neutrálnej hodnoty (pH 6,1 – 7,5), kým voda z oblasti Kolby a Svätodušnej sa vyznačuje neutrálnym, resp.
mierne alkalickým charakterom s pH hodnotami v rozsahu od 7,0 (len v jednom prípade 6,4) do 7,7. pH vody
nebolo ani na jednej zo skúmaných lokalít ovplyvnené sezónnymi zmenami
Porovnanie hodnôt koncentrácie prvkov v povrchovej vode zo študovaných lokalít s odporúčanými
hodnotami v zmysle Nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z. z. potvrdilo prekročenie limitných hodnôt u Cu
(odporúčaná hodnota 20 μg.l-1) a As (odporúčaná hodnota je 30 μg.l-1). Hodnota pre Sb v zbierke zákonov
nie je uvedená. Koncentrácie jednotlivých sledovaných prvkov sú v období sucha vo všeobecnosti asi
o tretinu vyššie ako v období dažďov (obr. 4 obr. 5). Významnejšia kontaminácia podzemnej vody ťažkými
kovmi sa nepotvrdila.
4.1 Modelovanie analytických vrstiev nástrojmi GIS
Digitálny model reliéfu (obr. 6) predstavuje súbor georeferencovaných údajov charakterizujúcich
geometrické vlastnosti reliéfu (nadmorskú výšku a morfometrické charakteristiky), ktorý je vypočítaný
priestorovou interpoláciou zo vstupných výškových bodov. Predstavuje množinu polohovo priradených
údajov charakterizujúcich geometrické vlastnosti reliéfu (t. j. nadmorskú výšku a ďalšie morfometrické
ukazovatele – sklon, orientáciu, krivosť reliéfu) vypočítaných na základe vstupných výškových bodov a
vhodnej interpolačnej metódy. Je základným východiskom pre vizualizáciu všetkých ďalších prezentovaných
výsledkov.

Obr. 6. Digitálny model reliéfu haldových polí Podlipa a Reiner
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Sklonitosť územia (obr. 7) je rozhodujúcim ukazovateľom pre určenie smerov odtoku a integrácie
vody a materiálu po svahoch. Charakterizuje ho zakrivenie vrstevníc. Prvým krokom bolo určenie polohy
chrbtov a dolín, vrcholov a depresií, voči ktorým sa potom podľa priebehu a zakrivenia vrstevníc priradili
konvexné svahy (chrbty, rázsochy), konkávne svahy (doliny, úvaliny, brázdy) prípadne nezakrivené svahy.
Hranice medzi jednotlivými zakriveniami (inflexné body) sa určili na každej vrstevnici vizuálne, následne sa
spájali, a tým vyčlenili areály s rôznym zakrivením.

Obr. 7. Sklonitosť modelového územia Podlipa a Reiner
Krivosť reliéfu (obr. 8) odráža potenciálnu energiu georeliéfu urýchľovať, vyrovnávať alebo
spomaľovať tok látok, Formy georeliéfu možno potom opísať ako dvojice, kde ich vzájomná hodnota
vyjadruje: koncentrovanie materiálu a zrýchľovanie jeho pohybu, koncentrovanie materiálu a spomaľovanie
jeho pohybu, koncentrovanie materiálu pri jeho žiadnom pohybe, rozptyľovanie materiálu a zrýchľovanie jeho
pohybu po svahu, rozptyľovanie materiálu a spomaľovanie jeho pohybu, rozptyľovanie materiálu pri jeho
žiadnom pohybe, zrýchľovanie pohybu materiálu po svahu, spomaľovanie pohybu materiálu po svahu, stav,
kedy nedochádza ani k pohybu, ani ku koncentrácii alebo rozptyľovaniu materiálu.

Obr. 8. Krivosť reliéfu modelového územia Ľubietová - Podlipa a Reiner
Základnou jednotkou pre odtok vody v koryte vodného toku je prietok – Q, čiže množstvo vody, ktoré
pretečie za jednu sekundu priečnym profilom toku. Povrchový tok vody možno charakterizovať v zmysle
práce (Gertis et al., 1990) ako tečenie vody po povrchu reliéfu, až kým nedosiahne korytový vodný tok.
Povrchový tok spôsobuje vodnú eróziu pôdy a šírenie kontaminantov vody a pôdy (chemické, rádioaktívne
znečistenie). Vzniká dvomi procesmi - exfiltráciou a ako Hortonov povrchový tok (keď intenzita zrážky
prekročí intenzitu infiltrácie, (Moore a Foster, 1990). Povrchový tok je - v závislosti na vlastnostiach pôdy,
vegetácie a reliéfu - priestorovo a časovo variabilný.
Povrchový tok počas zrážkovej udalosti je príkladom postupne sa meniaceho nestabilného voľného
povrchového tečenia, pre ktoré platia zákony zachovania hmoty a hybnosti (obr. 9).
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Obr. 9. Modelovanie potenciálneho odtoku
V skúmaných lokalitách je percentuálny podiel zvýšeného (silného) povrchového odtoku na úrovni
83,46% zvyšných 16,54% tvorí stredný a mierny odtok v časti reliéfu ktorú označujeme za temennú, sedlovú
a plošinovú časť haldovej oblasti spolu s úzkym mierne nakloneným údolným tvarom reliéfu, ktorým je
zabezpečený kompletný odtok zo skúmanej oblasti v lokalite Ľubietová – Podlipa (obr. 9).

4.2 Modelovanie šírenia kontaminácie nástrojmi GIS
Vzájomná syntéza faktorov vybraných z uvedených metodík vstupujúcich do modelu generovaného
za pomoci nástrojov GIS umožňuje vymedziť potenciálne územie, u ktorého je predpoklad že by mohlo byť
kontaminované ťažkými kovmi šírenými povrchovým odtokom a eróziou z priestoru depónií banských
odpadov do ich bezprostredného okolia.
Šírenie kontaminantov je úzko spojené s odtokovými pomermi a eróziou pôd. Možno rozlíšiť
erodovateľnosť ako dokonanú eróziu a erodovateľnosť ako potenciálnu eróziu. Erodibilita
(erodovateľnosť) je náchylnosť, resp. odolnosť pôdy voči erózii - vodnej, veternej a inej. Táto vlastnosť
pôdy veľmi úzko súvisí s niektorými jej vlastnosťami a v skutočnosti znamená eróznu hrozbu, ohrozenie
pôdy eróziou alebo jej potenciálnu (možnú) eróziu vyjadrenú obyčajne v možných stratách pôdy z plošnej
jednotky za určitý čas (čo je súčasne intenzita potenciálnej erózie pôdy) t.ha-1.rok-1.
A = R *K * L * S * C * P [t.ha-1.rok-1] - Všeobecný vzorec (univerzálna rovnica) na výpočet erózie
Zohľadňuje sa pri tom viacero faktorov. Faktor dažďa (R) vyjadruje intenzitu, úhrn a početnosť
zrážok, výskyt a kinetickú energiu prívalových dažďov. Faktor K vyjadruje vplyv kvality pôdy na jej odolnosť
voči dopadajúcim dažďovým kvapkám a prúdiacej vode a vplyv veľkosti infiltrácie na množstvo povrchového
odtoku. Faktor náchylnosti pôdy k erózii K je ovplyvnený základnými pôdnymi parametrami ako sú zrnitosť,
štruktúra pôdy, obsah organickej hmoty, priepustnosť (permeabilita). LS faktor odráža odtokové pomery
oblasti. C faktor vyjadruje vplyv vegetačného krytu a agrotechniky na veľkosť erózneho zmyvu. Vegetačný
kryt chráni pôdu pred priamymi účinkami dopadajúcich dažďových kvapiek, zachytáva časť zrážok
(intercepcia), znižuje rýchlosť povrchového odtoku a ovplyvňuje pôdne vlastnosti (pórovitosť, priepustnosť,
mechanické spevnenie pôdy koreňovým systémom). Ochranný vplyv vegetácie je priamo úmerný
pokryvnosti porastu v dobe výskytu eróznych zrážok – t.j. v našich podmienkach od apríla do októbra,
najčastejšie v júni, júli a septembri. Keďže na študovanom území neboli v minulosti realizované žiadne
protierózne opatrenia, protierózny P faktor sa pri výpočte nepoužil.
Pre potreby simulácie scenárov riešenia erózie sa vyžaduje poznanie vlastností krajiny, ktoré
ovplyvňujú časopriestorové zmeny povrchového toku, a teda aj vstupných parametrov modelu. Potenciálna
erózia (obr. 10) predstavuje maximálne možné ohrozenie územia vodnou eróziou za predpokladu, že sa
neuvažuje s ochranným účinkom vegetácie (nezahŕňa do výpočtu modelu existujúcu vegetáciu v danom
území a nepredpokladá žiadne antropogénne protierózne zábrany, resp. opatrenia). Aktuálna, alebo reálna
erózia (obr. 11) na rozdiel od potenciálnej erózie zahŕňa do výpočtu existujúcu vegetáciu v danom území
a realizáciu protieróznych opatrení. Pri výpočtoch sa zohľadnili morfometrické parametre reliéfu, vlastnosti
krajinnej pokrývky (využitie krajiny, vlastnosti vegetácie), fyzikálne vlastnosti pôdy ako aj priebeh zrážkovej
udalosti.
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Obr. 10. Potenciálna erózia študovaného terénu v oblasti Podlipa a Reiner
V zmysle výpočtu je rozdiel medzi potenciálnou eróziou a reálnou eróziou vo faktore C a P, čiže
činiteľa odvodeného od reálneho využívania krajiny vegetačným pokryvom a protieróznych opatrení.

Obr. 11. Aktuálna erózia študovaného terénu v oblasti Podlipa a Reiner
Obrázky prezentované na obr. 10 a 11 indikujú zvýšenú erodovateľnosť, ktorá mnohonásobne
-1
-1
prekračuje hlavne v oblasti haldových skládok limitnú hodnotu 200 t.ha .rok , čo je spôsobené
predovšetkým nedostatočnou sanačnou úpravou terénu. Situácia je kritická aj v dôsledku extrémnych hodnôt
morfometrických ukazovateľov reliéfu a vo veľkej miere závisí od prakticky neexistujúcej humóznej časti
pôdy čo spôsobuje ťažšie uchytávanie rastlinných spoločenstiev, ktoré by mohli spevniť problematické
lokality a znížiť riziko šírenia kontaminantov mechanickým povrchovým tokom. Riziko šírenia sa
kontaminantov z banských skládok je pre sídelnú štruktúru je o oblasti obce Ľubietová pomerne vysoké.
Erózna činnosť zasahuje obytnú zónu, záhradky a sady v ktorých obyvateľstvo v skúmanej oblasti pestuje
ovocie a zeleninu pre priamy konzum.
Na základe zistených skutočností bola vytvorené mapa potenciálneho šírenia kontaminantov
v priestore skúmaných lokalít. Reflektuje údaje o sklonitosti územia, príspevkových plochách odtoku vody,
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reálnej erózii, konkávnych tvaroch, horizontálnej krivosti a v neposlednom rade o mikropovodí do ktorého
skúmaná oblasť patrí (obr. 12). Výpočet ovplyvnili priestorové bariéry, ktoré ovplyvňujú šírenie
kontaminantov: cesty, vodné toky, vodné plochy, intravilán a zastavaná plocha, ktoré boli následne
homogenizované a upravené filtráciou do výslednej podoby.

Obr. 12. Časť analytických a syntetických vrstiev vstupujúcich do výpočtu
kontaminácie modelového územia Podlipa
V lokalite Ľubietová - Podlipa má predpokladaná plocha, ktorá by mohla byť zasiahnutá
kontamináciou rozlohu 5,256 ha, pričom z tejto plochy pripadá na banské haldy 3,129 ha. Predpokladaná
kontaminácia zasahuje krajinnú štruktúru (les, lúka, pasienok, kroviny a neúžitky), v ktorej je neohrozuje
kriticky zdravie obyvateľstva , ale aj jednu obytnú budovu o ploche 19,61 m 2. Prevažná väčšina splaveného
kontaminovaného materiálu je zachytávaná v retenčnej nádrži (obr. 13) a vodným tokom horského potoka
drenujúceho údolie pod haldami (ústiaceho do Hutného potoka).

Obr. 13. Retenčná nádrž pod haldovým poľom Podlipa (stav roku 2012)
Na lokalite Reiner obmedzuje šírenie kontaminantov do priestoru intravilánu lesný porast, ktorý spolu
s podrastom výrazne limituje eróziu (obr. 14, 15). Kontaminanty, ktoré majú vyššiu migračnú schopnosť sa
ukladajú na úpätí svahu, na ktorom je banský odpad deponovaný. Šírenie kontaminácie tu zamedzuje aj
usporiadanie lesných ciest.
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Obr.14. Vizualizácia potenciálnej kontaminácie územia Ľubietová nad orthofotomapou (googlemaps)
Obr. 15. Vizualizácia potenciálnej kontaminácie územia Ľubietová nad krajinou štruktúrou

5 DISKUSIA
Vypracovanie digitálneho modelu študovanej krajiny a modelovanie povrchového odtoku ukázalo, že
množstvo odtoku a odnosu ťažkými kovmi kontaminovaného materiálu na modelových lokalitách je
priamoúmerné množstvu zrážok a závislé na charaktere pôdy a spôsobe jej využitia (v haldových oblastiach
je to zväčša vegetáciou nepokrytý substrát, vykazujúci vysoký stupeň erodovateľnosti). To sú parametre,
ktoré vstupujú aj do modelov odtoku, reálnej vodnej erózie a hydrického modelu.
Riziko erózie na lokalite Podlipa a s tým súvisiaca možnosť masívneho znosu haldového matreriálu
do údolia Zelenej doliny a odtiaľ ďalej do retenčnej nádrže, situovanej na terase nad obcou Ľubietová,
nabáda z zvýšenej pozornosti a k realizácii sanačných opatrení. Zanedbanie preventívnych krokov na
ochranu krajiny v tomto regióne môže viesť k deštrukcii, k akej došlo napríklad po prívalových dažďoch roku
2010, keď bola dolná časť údolia Zelenej doliny erodovaná až po skalný podklad a strž, vyhĺbená
v technogénnych sedimentoch dosahovala hĺbku 2 m (obr.16).

Obr. 16. Masívnou eróziou, spôsobenou prívalovými dažďami roku 2010,
zdevastovaná spodná časť údolia Zelenej doliny nad retenčnou nádržou
(voda vyhĺbila v sedimentoch miestami až 2 m hlbokú strž)
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Veľká retenčná nádrž pod haldovým poľom (obr. 13) bola úplne zanesená sedimentom
a bolo ju potrebné ju vyčistiť a odviezť niekoľko desiatok m 3 kalu.
Na lokalite Reiner bráni šíreniu kontaminantov do priestoru intravilánu lesný porast, ktorý chráni svah
pod haldou aj proti masívnym prejavom erózie. Šíreniu kontaminácie zabraňuje aj priestorové umiestnenie
lesných ciest, ktoré sú zhutnené a upravené tak, aby odtekajúcu vodu z haldy zastavili a umožnili jej
vsakovanie do pôdy v blízkosti banských depónií.
Možnosti retenčných úprav v krajine a potenciál technických opatrení je potrebné porovnávať
s údajmi o pravdepodobných úhrnoch zrážok a ich intenzite na danom území. V podmienkach menej
priepustných území, kde je hlavným mechanizmom tvorby odtoku povrchový odtok spôsobený prekročením
infiltračnej kapacity pôdy, treba dbať na to, aby opatrenia vykonané na zvýšenie infiltračnej kapacity
nespôsobili narušenie povrchu pôdneho krytu. Nevhodné opatrenia môžu spôsobiť zvýšenú eróziu a tvorbu
hustejšej siete malých tokov, čo sa prejaví zrýchleným odtokom. Opatrenia v terénoch, ktoré sú blízke stavu
nasýtenia (napríklad v blízkosti tokov), je potrebné realizovať tak, aby nepodporovali ich rýchlejšie nasýtenie
a nezvyšovali podiel povrchového odtoku. Na rozdiel od technických opatrení, ktorých účinok vieme s určitou
presnosťou odhadnúť, účinok netechnických opatrení môže byť v rôznych podmienkach rôzny, dokonca aj
negatívny (napr. zvýšené nebezpečenstvo výskytu zosunov pri zamokrení svahov). Opatrenia v malých
povodiach preto vyžadujú individuálny prístup prehodnotený odborníkom v danej oblasti.

6 ZÁVER
Distribúcia ťažkých kovov v horninách a rudninách haldového poľa Ľubietová – Podlipa je
nerovnomerná a odpovedá pôvodnej koncentrácii kovov v technogénnom sedimente ako aj ich migračným
vlastnostiam.
Povrchová voda je kontaminovaná Cu (hodnoty koncentrácie lokálne prevyšujú hodnoty určené
Nariadením vlády SR č. 296/2005 aj o dva rády) a menej aj As. pH povrchovej (a drenážnej) vody je blízko
neutrálnych hodnôt (6,1 – 7,7), preto je vznik kyslej banskej (drenážnej) vody málo pravdepodobný. Surová
voda je lokálne kontaminovaná As a pitná voda prekračuje limity Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. pre
Mn a Cd.
Poznanie zákonitostí tvorby odtoku a analýza odtoku v povodiach s rôznymi prírodnými pomermi
ukazujú, že pokiaľ ide o vlastnosti povodia, najväčší vplyv na odtok má geologická stavba územia, pôda,
zrážková činnosť, morfometrické ukazovatele a krajinná pokrývka.
Modelovaním za pomoci nástrojov GIS sa potvrdili rozdiely medzi rizikom vzniku erózie, znosu ťažké
kovy obsahujúceho haldového materiálu a následnej kontaminácie krajinných zložiek na lokalitách Podlipa
a Reiner. Kým na haldovom poli Podlipa je riziko šírenia sa kontaminantov značne vysoké, haldové pole
Reiner vykazuje len obmedzené riziko erózie a šírenia ťažkých kovov do okolitej krajiny.
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