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ABSTRAKT 

 
Výskyt rúd Fe, Cu, Hg a As inicioval vznik banských osád v horských oblastiach okolia Banskej Bystrice. Stáročia 
ťažby zanechali v prostredí zreteľné stopy po banských aktivitách a spracovaní rúd. Dôsledky týchto aktivít sú 
pozorovateľné i v súčasnosti. Rudný revír Špania Dolina neďaleko Banskej Bystrice je charakteristický ťažbou 
medi a striebra v minulosti. Analýzy kvality vody potvrdili prítomnosť ťažkých kovov vo vodných zdrojoch 
v oblasti, ktoré môžu predstavovať potenciálny zdroj environmentálneho a zdravotného rizika.        
 

Kľúčové slová: ťažké kovy, haldy, kontaminácia, povrchová voda, podzemná voda 
 
ABSTRACT  

 
Occurrences of Fe-, Cu-, Hg- and As- ores iniciated settlement of the mountain region in surrounding of Banská 
Bystrica. Centuries of exploitation formed in region  distinct imprints of mining activities and ore dressing. 
Consequences of these activities are visible even in the present. The Špania Dolina ore district near Banská 
Bystrica is remarkable by the copper and silver exploitation in the past. Water quality analysis confirmed 
presence of heavy metals in water resources which represent potential source of environmental and health 
risks.  
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ÚVOD  
 
Rudný revír Špania Dolina - Staré Hory leží v Starohorských vrchoch. Medená mineralizácia je vyvinutá v 4 km 
dlhom a 1,5 km širokom pruhu S-J smeru. Obdobie maximálneho rozvoja ťažby medenej rudy s vysokým 
obsahom striebra bolo v rokoch 1496 - 1546. Ťažba medenej rudy v oblasti Španej Doliny bola výrazným 
zásahom do prírodného prostredia, čo ovplyvnilo fyzikálno-chemické vlastnosti podzemných vôd v oblasti. 
V minulosti bolo nezanedbateľné i znečistenie ovzdušia emisiami zo spracovateľských hút, pričom oxidmi síry 
boli sekundárne ohrozené okolité lesy, znehodnotená pôda a v konečnom dôsledku dochádzalo k znižovaniu 
biodiverzity rastlinného krytu a živočíšstva v oblasti. Negatívny vplyv na ovzdušie, vodstvo a biotu v oblasti 
predstavovalo i vybudovanie odkalísk. Akumuláciou ťažobného a úpravárenského odpadu vznikli haldy a 
depóniá. Sú významným krajinárskym doplnkom oblasti, ale súčasne predstavujú hroziace skryté 
nebezpečenstvo v podobe zvetrávania minerálov a horninového materiálu, vyneseného z podzemia na povrch a 
následného prechodu mikroprvkov do povrchových a podzemných vôd, ktoré častokrát bývajú zásobárňou 
zdrojov pitnej vody.  
Zistenia z pokusov vyluhovania tetraedritovej rudy z ložísk Špania Dolina a Piesky (Čillík, 1987) poukázali na 
skutočnosť, že na výraznejšiu kontamináciu podzemnej vody prevyšujúcu niekedy mnohonásobne platné 
normy, je dostačujúca relatívne krátka doba kontaktu vody so sulfidmi. Staršie analýzy kvality vody poukazujú 
na prítomnosť predovšetkým medi, arzénu a antimónu vo vodných zdrojoch v oblasti (Rusková, 2002; Rusko et 
al., 2003).  
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MATERIÁL A METÓDY   
 
Kritériom hodnotenia stavu zaťaženia vybraných zložiek bola predovšetkým prítomnosť ťažkých kovov 
v jednotlivých zložkách životného prostredia so zameraním na vodu ako hlavné transportné médium. Odobrali 
sa i vzorky pôdy, technogénnych sedimentov a potravinových komodít. Ťažké kovy a ich koncentrácie sa 
analyzovali v špecializovaných laboratóriách. Výsledky sa porovnali s platnými legislatívnymi požiadavkami. Na 
základe tohto porovnania bol vyhodnotený stav ich zaťaženia. Po stanovení formy a stupňa kontaminácie 
jednotlivých zložiek je možné pristúpiť k návrhu vhodných remediačných technológií a k hľadaniu politických 
a manažérskych postupov, ktoré umožnia realizovať ozdravenie krajiny s dôrazom na zdravotné riziká. 
  
Odber vzoriek sa zameral na vodu z povrchových zdrojov, banskú a drenážnu vodu ako aj na pitnú vodu 
z miestneho vodovodu. Dôraz sa kládol na odber pitnej vody ako hlavného potenciálneho zdroja priameho 
environmentálneho a zdravotného rizika. Stanovila sa v nich koncentrácia ťažkých kovov typických pre oblasť 
špaňodolinského rudného rajónu: Cu, Fe, As, Cd, Co, Mn, Ni, Pb, Sb, Zn. Plameňová atómová absorpčná 
spektrometrická analýza (AAS) vody sa uskutočnila v laboratóriách Výskumného ústavu vodného hospodárstva 
v Bratislave a v laboratóriách Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici (RÚVZ BB). 
Vzorky technogénych sedimentov haldového materiálu sa odobrali na lokalitách Richtárová (R1, R2, R3), ďalšia 
vzorka pochádza z vrchu haldy pred štôlňou Mann Kukel (SD-1), analyzoval sa aj sediment z potoka, 
vytekajúceho zo štôlne Mann Kukel (SD-2) a sediment z vtoku do jazierka pod kostolom (SD-3). Jednotlivé ťažké 
kovy sa stanovili atómovou absorpčnou spektrometrickou analýzou (AAS). Vzorky ovocia a koreňovej zeleniny 
sa odobrali zo záhrad v centre obce a analyzované boli metódou AAS v laboratóriách RÚVZ Banská Bystrica.  

 
VÝSLEDKY   
                          
Kontaminácia sedimentov ťažkými kovmi 
 
 Tab.1 Koncentrácie ťažkých kovov v sedimentoch z lokality Špania Dolina  
 

Fe Mn Cu Pb Zn Co Ni Cd Sb Vzorka 
 ppm (mg.kg 

–1
)  

SD-1 4,43 1,54 0,23 1,92 5,08 0,81 0,70 0,09 0,81 

SD-2 2,77 2,75 5,18 0,52 2,73 0,49 0,48 0,04 0,84 

SD-3 4,59 4,99 0,29 0,53 5,24 0,74 0,80 0,05 0,57 
R-1 99,48 3,01 29,14 0,23 0,34 0,12 0,07 0,04 0,03 
R-2 124,14 4,03 44,12 0,00 0,23 0,10 0,20 0,01 0,04 
R-3 164,49 3,08 31,54 0,42 0,35 0,12 0,08 0,00 0,05 

Vysvetlivky: 
SD-1 – vrch haldy pred štôlňou Mann Kukel, SD-2– sediment z potoka, vytekajúceho zo štôlne Mann 
Kukel 
SD-3 – sediment z vtoku do jazierka pod kostolom; R-1 až R-3 – haldové pole Richtárová 

 
Najvyššie obsahy sa zistili u Fe (až 164,49 ppm vo vzorke R-3; tab. 1). Ďalším prvkom, ktorý významne 
kontaminuje technogénne sedimenty v danej oblasti je meď, ktorá bola aj predmetom tunajších ťažobných 
aktivít. Najvyššie koncentrácie Cu sa zistili vo vzorke z haldy Richtárová (vzorka R-2): 44,12 ppm. V sedimentoch 
z  ostatných lokalít nepresahujú koncentrácie Cu jednotky ppm. Tretím najvýznamnejším ťažkým kovom je Zn. 
V analyzovaných vzorkách kolísal jeho obsah od 0,23 do 5,24 ppm.  
Z vyššie uvedených zistení vyplýva, že z hľadiska obsahov Cu a Fe sú najkontaminovanejšími vzorkami 
sedimenty z haldového poľa v lokalite Richtárová (tab. 1), kým v prípade Zn sa zistili vyššie koncentrácie vo 
vzorkách s indexom SD (sedimenty z lokalít halda štôlne Mann Kukel, sediment z potoka, vytekajúceho zo 
štôlne Mann Kukel a sediment z jazierka pod kostolom). Z hľadiska Zn, Mn a Ni je najkontaminovanejší 
sediment z jazierka pod kostolom (vzorka SD-3, tab. 1). Najvyššie koncentrácie Sb sa zistili vo vzorkách SD-1 
a SD-2. Rozdiel v obsahu ťažkých kovov je často až o dva rády.  
Kontaminácia technogénnych sedimentov ťažkými kovmi na lokalite Špania Dolina nie je mimoriadne vysoká, 
avšak napriek tomu si vyžaduje monitoring migračných schopností  ťažkých kovov. 
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Ťažké kovy v podzemnej vode  
Spomedzi podzemných vôd sa ako pitná využíva predovšetkým voda z prekopu na Piesky (vzorka SD-7, tab.2). 
V čase nedostatku vody sa dočasne využíva ako pitná niekedy aj voda z Dennej štôlne – vzorka SD-3 a zo štôlne 
Ferdinand (vzorka SD-5). Z tohto dôvodu porovnávame kontamináciu týchto vôd s Nariadením vlády SR č. 
354/2006 Z.z., ktorá ustanovuje požiadavky na kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu. Eh dosahuje spravidla 
pomerne vysoké záporné hodnoty -70 až -96 (s výnimkou vzorky SD-8, kde bola nameraná hodnota -2), čo 
naznačuje anaerobné podmienky. 
 
 Tab. 2  Analýzy podzemnej (a banskej) vody   
 

 
Cu 

Pb 
 

Zn 
 

Ni 
 

As 
 

Sb 
 

Vzorka 
 

T°C pH Eh 

mg.l
-1

 µg.l
-1

 

SD-2  8,8 7,96 -82 0,038 0,018 0,000 0,015 27,92      134,0 

SD-3 7,5 8,08 -89 0,097 0,037 0,000 0,027 23,29      118,9 

SD-4 6,0 7,91 -79 0,049 0,075 0,000 0,035 5,44       16,7 

SD-5 6,3 7,01 -70 0,311 0,045 0,865 0,000 16,06     216,4 

SD-7 6,4 8,22 -96 0,083 0,013 0,000 0,004 8,20     102,8 

SD-8 6,2 6,49 -2 0,000 0,000 0,000 0,000    3,37 88,2 

Vysvetlivky: vzorky odobraté 6. januára 2008 v období sucha;  
SD-2 výtok z prieskumnej štôlne Ivan, SD-3 výtok z Dennej štôlne, SD-4  banská voda zo štôlne Mann 
Kukel, SD-5 voda z vodovodu v pohostinstve, SD-7 zdroj vody z prekopu na Piesky pri úpravni. SD-8 
voda z grantu pri dome č. 29 (zákruta pod kostolom). Koncentrácie Fe, Cd, Co, Cr a Mn boli pod 
medzou stanoviteľnosti 

 
Miestne podzemné vody v Španej Doline sú ešte stále pomerne často využívané aj ako pitné vody. Nie každý 
dom je napojený na verejný vodovod. Mnohí obyvatelia využívajú hlavne pre napájanie domácich zvierat vodu 
z verejných grantov (napríklad z Dennej štôlne), prípadne vodu z vodovodov, ktoré čerpajú vodu z banských diel 
(napríklad zo šachty Ferdinand). Pokiaľ porovnáme analytické údaje o koncentrácii ťažkých kovov (tab. 2), 
môžeme konštatovať, že v zmysle Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z. nie je limitná koncentrácia Cu (1 mg.l-1) 
nikde prekročená. Opačná je situácia v prípade Pb, kde je limit (0,01 mg.l-1) prekročený v troch vzorkách 
spomedzi šiestich analyzovaných. Koncentrácia Zn (limit je 3 mg.l-1) nie je prekročená. Vo vzorke SD-5 (vode 
odobratej z vodovodu na toalete miestneho pohostinstva) bola voda značne kontaminovaná As (16,06 μg.l-1) 
a Sb (216,4 μg.l-1). Je to pravdepodobne spôsobené tým, že vodovod tohto zariadenia je napojený na banskú 
vodu zo šachty Ferdinand. Voda sa však obvykle využíva len na úžitkové účely. Limity pre As a Sb sú prekročené 
s výnimkou vzorky SD-4 (banská voda zo štôlne Mann Kukel), SD-7 a SD-8 vo všetkých vzorkách.  

Tab. 3 Analýzy arzénu v podzemnej vode  
29.6.2002 20.7.2002 17.8.2002 21.9.2002 5.10.2002 Vzorka 

 As μg.l
-1

 

SD-1 10 25 10 0 0 
SD-2 25 50 25 10 10 
SD-3 0 10 10 10 0 
SD-4 70 150 150 70 25 

SD-5 100 150 100 70 70 

SD-8 10 25 25 10 10 
 
V podzemnej vode sa zistili najvyššie hodnoty As vo vzorkách vody odobratých 20. júla a 17. augusta 2002 
(Rusková, 2002). Obsahy As prekročili limit pre pitnú vodu (0,01 mg.l-1 tj. 10 μg.l-1) vo väčšine analytických 
stanovení (tab. 3).  
Analytické výsledky, ktoré získali laboratóriá RÚVZ v Banskej Bystrici a STVaK Banská Bystrica v rokoch 2000 – 
2009 sú uvedené v tab. 4. Pri porovnaní týchto údajov s novšími údajmi vidieť, že v roku 2000 a 2001 boli vo 
vzorke P-1 (voda z vodovodu v pohostinstve) i vo vode z Obecného úradu viackrát prekročené limity pre As 
(0,01 mg.l-1) a Sb (0,005 mg.l-1), v zmysle Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z. Podobne boli prekročené limity 
obsahov As v domoch č.p. 34, 35 a 50 a limity obsahov Sb v domoch č.p. 29, 34, 35, 50 a 60. U obsahov Cd, Cu, 
Ni, Pb, Hg, Mn a Fe sa v žiadnej vzorke prekročenie prípustných limitov nepreukázalo.  
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 Tab. 4 Analýzy pitnej vody (RÚVZ BB, STVaK BB, Geoekologické laboratóriá, Turčianske Teplice) 
As Sb Cd Cu Ni Pb Hg Mn Fe Vzorka 

-
lokalita 

 

Dátum 
odberu 

mg.l-1 

P-1 28.3.2000        <0,041 <0,02
5 

P-1 23.5.2000  0,118        
P-1 6.6.2000 0,002 0,002      0,01 0,01 
P-1 4.10.2000        0,01 0,03 
P-1 4.4.2001 0,016 0,109        
P-1 4.4.2001 0,002 0,0007      <0,04 0,05 
P-1 19.4.2001 0,013 0,091        
P-1 23.7.2001        0,01 0.03 
P-1 7.5.2002        0,000 <0,1 
P-1 12.8.2002        0,001 0,04 
P-1 15.10.2002        0,001 0,04 
P-1 28.1.2003        0,0007 0,025 
P-1 10.6.2003        0,005 0,075 
P-1 4.11.2003        0,0007 0,014 
P-1 24.3.2004        <0,005 0,06 
č.29 10.12.1995 0,003 0,024  0,004 0,016     
č.34 10.12.1995 0,017 0,15  0,032 0,016     
č.35 10.12.1995 0,017 0,16  0,036      
č.50 10.12.1995 0,001 0,10  0,093      
č.60 10.12.1995 0,002 0,006  0,011      

č.122 10.12.1995  0,001  0,004      
č.166 10.12.1995  0,002  0,002      
č.202 10.12.1995  0,001  0,003      
P-1 20.9.2004 0,0005 0,0021 0,0001 <0,10 <0,003 0,001 0,00005 <0,005 <0,04

2 
P-1 15.12.2004        <0,005 <0,05 
P-1 7.12.2005        <0,005 <0,05 
P-1 14.11.2006        <0,005 0,01 
P-1 15.5.2006 <0,002 <0,024 0,0001 0,010 <0,003 0,001 0,00005 <0,005 <0,05 
K-1 19.4.2001 0,002 0,0007        
K-1 28.11.2007        <0,005 <0,05 
K-1 7.3.2007        <0,005 0,11 
K-1 3.3.2008 0,001 0,0019 0,00001 <0,10 0,0006 0,001 0,00003 <0,005 0,01 

OU-1 6.2.2001 0,032 0,1525        
OU-1 23.4.2001 0,017 0,0201        
OÚ-1 19.4.2001 0,002 0,0007  0,420      
Pustô 5.5.2009 <0,001 0,0027      <0,005  

Vysvetlivky: P-1 – Pohostinstvo; K-1 – Klopačka; OU-1 – Obecný úrad; vzorky označené indexom „č.p.“ 
odpovedajú popisnému číslu domu, Pustô – prameň  

 

 
Ťažké kovy v povrchovej vode 

 
pH vzoriek povrchovej vody kolíše v rozmedzí 7,12 – 8,22 (tab. 5). Takéto mierne alkalické hodnoty pH (blízke 
neutrálnej) naznačujú, že vznik kyslej banskej vody (AMD) je nepravdepodobný. Pomerne vysoké záporné 
hodnoty Eh (až do -65) naznačujú výrazne anoxické až anaerobné podmienky. 
 
Obsahy jednotlivých ťažkých kovov vo vzorkách povrchovej vody (tab. 5) kolíšu. Koncentrácie Fe, Cd, Co, Cr a 
Mn sú pod medzou stanoviteľnosti. Stanovené hodnoty koncentrácie Cu sú najvyššie vo vzorke SD-6 (voda 
odobratá pod kostolom spod jazierka), kde dosahuje až 429 μg.l-1. Vo všetkých vzorkách prekračuje 
odporúčanú hodnotu Cu pre povrchovú vodu (20 μg.l-1), stanovenú v Nariadení vlády SR č. 296/2005 Z.z., 
určujúcom požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd. (V čase analýz vzoriek bolo v platnosti 
uvádzané nariadenie – pozn. autorky). Odporúčaná hodnota pre Pb (20 μg.l-1) je prekročená len vo vzorke SD-6 
(53 μg.l-1). Ni neprevyšuje hodnotu 20 μg.l-1, As (odporúčaná hodnota je 30 μg.l-1) len v jednom prípade (tab. 
5). Hodnota pre Sb neexistovala. V súčasnosti platné Nariadenie č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú 
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požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, uvádza hodnotu pre Sb v najprísnejšej triede kvality 0,005 mg.l. 
Najkontaminovanejšou spomedzi analyzovaných vzoriek je voda pod kostolom spod jazierka (vzorka SD-6).  
 
 Tab. 5 Analýzy povrchovej a drenážnej vody   
 

Cu Pb Zn Ni As Sb Vzorka 
 

T°C pH Eh 

µg.l
-1

 

SD-1 2,4 7,12 -51 152 10 6 2 1,04 11 
SD-1* 1,8 7,66 -65 22 19 0 7    4,81 24,3 
SD-6 5,8 7,27 -45 429 53 0 3  43,49 - 
SD-7 6,4 8,22 -96 83 13 0 4    8,20 - 

Vysvetlivky: vzorky odobraté 6. januára 2008 v období sucha; * vzorka odobratá 14. apríla 
2007 
SD-1 potok oproti úpravni, SD-6 voda pod kostolom spod jazierka, SD-7 zdroj vody z prekopu na Piesky 
pri úpravni. Koncentrácie Fe, Cd, Co, Cr a Mn boli pod medzou stanoviteľnosti. Koncentrácie, ktoré 
prekračujú odporučené hodnoty pre povrchovú vodu, publikované v NV SR č. 296/2005 sú v tabuľkách 
zvýraznené. 

 
 
Pokiaľ porovnáme vyššie uvedené analýzy s analýzami z roku 2002 (Rusková, 2002), vidieť, že aj v týchto 
vzorkách povrchových a drenážnych vôd boli najvyššie hodnoty As stanovené vo vzorke SD-6 a to predovšetkým 
v suchom období: 20. júla a 17. augusta (tab. 6). Počas celého roka prekračujú odporúčanú hodnotu 30 μg.l-1 As. 
Vo vzorke SD-7 sú hodnoty As pod limitom odporúčanej hodnoty v zmysle NV SR č. 296/2005 Z.z. 
 
 Tab. 6 Analýzy arzénu v povrchovej a drenážnej vode   
 

29.6.2002 20.7.2002 17.8.2002 21.9.2002 5.10.2002 Vzorka 
 As μg.l-1 

SD-6 70 100 150 70 50 

SD-7 10 25 10 0 0 

 
 
 
Ťažké kovy v potravinových komoditách  
 
Výskyt ťažkých kovov v potravinách súvisí i so znečisťovaním životného prostredia. Medzi najdôležitejšie ťažké 
kovy patria hlavne Cd, Pb, Hg, As, ktoré majú stanovené najvyššie prípustné množstvá v potravinách všeobecne 
i konkrétne v jednotlivých skupinách potravín. Obsah toxických prvkov v potravinách patrí medzi hlavné 
ukazovatele zdravotnej nezávadnosti. Aby sa na študovanej lokalite zistili obsahy vybraných ťažkých kovov 
v jednotlivých požívatinách, analyzovali sa vzorky ovocia a zeleniny.  
V prípade potravinových komodít boli odobraté vzorky zeleniny a ovocia zo záhrad spod háld v centre obce. 
Výsledky rozborov (tab.7) ukázali, že vzorky koreňovej zeleniny a ovocia neprekračujú najvyššie prípustné 
množstvo sledovaných ťažkých kovov uvedené vo Výnose MP SR a MZ SR č. 608/3/2004 – 100, ktorým sa 
vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca kontaminanty v potravinách.  

 
 Tab. 7 Analýzy potravinových komodít 
 

As Cd Cu Ni Pb Zn Fe Komodita 
 mg.kg-1

 

petržlen/parsley 0,077 < 0,01 4,0 0,05 0,05 5,5 10,3 
limit 0,5 0,1 10,0 2,5 0,1   

jablko/aple < 0,015 0,011 0,3 ND ND < 0,3 < 1,5 
limit 0,5 0,05 10,0 0,5 0,05   

 ND – pod medzou stanoviteľnosti  
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DISKUSIA  
 
Komplexným zhodnotením výsledkov sa identifikovali najvýznamnejšie problémy a riziká, ktoré je potrebné 
riešiť. V sedimentoch haldových polí v lokalite Špania Dolina sa nezistil nadmerne vysoký obsah ťažkých kovov, 
no povrchové i podzemné vody sú výrazne kontaminované. Podzemné (pitné) vody prekračujú limity pre pitné 
vody u prvkov: Sb, As, Pb a lokálne aj u Ni. Povrchové vody prekračujú hodnoty uvedené v Nariadení vlády SR č. 
296/2005 Z. z. pre Cu a As, menej Pb.  
Obsahy ťažkých kovov v analyzovaných potravinových komoditách (ovocie a koreňová zelenina) boli pod 
povolenými limitmi, definovanými Výnosom MP SR a MZ SR č. 608/3/2004–100, ktorým sa vydáva hlava 
Potravinového kódexu SR upravujúca kontaminanty v potravinách. 
Hlavným cieľom obhospodarovania banských depónií na ložisku Špania Dolina by mala byť koordinácia zásahov 
takého typu, ktorá by zabránila plošnému rozširovaniu degradácie. Je potrebné obmedziť i hĺbkové zásahy 
v oblasti haldových polí, aby sa zabránilo rozširovaniu degradácie do hĺbky, čím by sa mohla zvýšiť beztak 
vysoká kontaminácia podzemnej vody Sb a As. Odtok kontaminovanej vody je treba usmerniť mimo citlivých 
a zraniteľných území budovaním zberných rigolov.  
Návrhy remediačných aktivít sú uvedené v odporúčaniach, s prednostným zameraním na problematiku vôd, 
ako hlavného transportného média kontaminantov (ťažkých kovov). Niektoré podzemné zdroje (vodný zdroj 
z prekopu na Piesky) plánuje obec po splnení všetkých podmienok, využiť na verejné zásobovanie obyvateľov 
pitnou vodou. I naďalej by sa malo pokračovať v aktívnom prístupe v monitorovaní stavu a kvality povrchových 
a podzemných vôd predovšetkým na prítomnosť ťažkých kovov. Riziko ohrozenia zdravia ťažkými kovmi z 
podzemnej vody je pomerne nízke, avšak v súčasnosti, keď sa zaznamenalo zníženie odberu vody z verejného 
vodovodu, je užitočné venovať pozornosť tejto otázke, keďže hospodárska kríza núti mnohých ľudí hľadať (a 
využívať) kvôli šetreniu finančných prostriedkov, alternatívne vodné zdroje. V Španej Doline ide o využívanie 
súkromných vodných zdrojov a využívanie vody z verejných grantov, napojených na vodu zo starých banských 
diel. V súčasnosti je ešte stále niekoľko domácností napojených na tieto zdroje. V obci sa plánuje detailná 
inventarizácia celkového počtu a stavu využívaných individuálnych vodných zdrojov s preverením kvality vody 
z hľadiska prítomnosti ťažkých kovov.   
Najvýznamnejším pozostatkom banskej činnosti v oblasti sú haldy, ktoré sú výraznou dominantou oblasti. 
Remediačné aktivity v minulosti predstavovali hlavne snahy o rekultiváciu háld, no s nepatrným až žiadnym 
účinkom. Haldy boli pokryté čistiarenskými kalmi, osiate trávou a na plošinách háld boli vysadené ihličnaté 
stromy (zväčša borovice). Dva roky po tomto zásahu haldy pokryla vegetácia ale dážď a soliflukcia postupne 
viedli k erózii až došlo k obnaženiu strmých svahov háld. Kapilárne vzlínanie viedlo k zasoleniu zbytku 
navezeného pôdneho krytu, čo spôsobilo odumieranie vysadených stromov. Niekoľko rokov po tejto 
nepremyslenej remediačnej aktivite, je zrejmé, že vynaložené finančné prostriedky vyšli nazmar.  
Pod haldami sa vybudovalo retenčné jazierko, ktoré slúži aj ako oddychové miesto pre turistov. Pri vstupe do 
obce sa nachádza staré odkalisko, ktoré je zrekultivované a udržiavané. Jedným zo spôsobov zachovania 
starých tradícií a súčasne i ekonomickým prínosom pre obec je využitie cementačnej medi („kráľovská meď“) na 
oživenie tradičných foriem remeselnej výroby (napr. výroba slávnych špaňodolinských medených pohárov).  
Navrhované opatrenia môžu byť príspevkom k lepšej kvalite a bezpečnosti vodných zdrojov v obci, k vyššej 
spokojnosti obyvateľov ale i jej návštevníkov a upriamiť záujem obecných úradov a obyvateľstva na turizmus 
s výraznejším ekonomickým prínosom. Súčasne môžu byť podkladom pre aktivity obecných zastupiteľstiev 
v riešení problematiky zaťaženého územia a možností jeho ozdravenia a opätovného využitia. Môže slúžiť ako 
rámcový plán pri podávaní žiadostí o grantovú podporu projektov zo štrukturálnych fondov v rámci rozvoja 
environmentálnej infraštruktúry, ktorej konkrétnou snahou je zlepšenie stavu životného prostredia v sídlach 
(obciach a mestách). 
Historické prostredie obce má okrem svojej historickej, náučnej, kultúrnej a estetickej hodnoty význam aj ako 
originálny investičný prostriedok. V súčasnosti je významnou teoretickou ale i ekonomickou devízou. Aj z toho 
dôvodu sa venuje čoraz väčšia pozornosť jeho revitalizácii, teda oživeniu a opätovnému zapojeniu kultúrno – 
historických štruktúr krajiny do života celej spoločnosti či lokálnej komunity. Cieľom je vytvoriť predpoklady na 
rozvoj takých druhov komunitných aktivít, ktoré prispejú k zabezpečeniu trvalej ochrany a k zmysluplnému 
využívaniu prírodného i historického prostredia obce. Územia s mimoriadnou kultúrnou a prírodnou hodnotou 
sú často navštevované, podnecujú rozvoj cestovného ruchu a teda aj oživenie regiónu, zvyšujú imidž lokalít.  
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ZÁVER 
 
Problematika štúdia prítomnosti ťažkých kovov v životnom prostredí a následnej záťaže krajinných zložiek je 
aktuálna v celosvetovom meradle. Výskumy v tejto oblasti sú dôležité predovšetkým z hľadiska prevencie 
rôznych zdravotných rizík pre obyvateľstvo ale i z hľadiska ochrany biodiverzity v území. Jedným zo spôsobov 
vnášania týchto prvkov do životného prostredia je i ťažba nerastov a rúd. Príspevok je zameraný na oblasť, kde 
už aktívna ťažba neprebieha, no realizáciou ťažby v minulosti je krajina poznačená dôsledkami tejto činnosti. 
Problematika v tejto oblasti nie je alarmujúca, no z hľadiska jej závažnosti si vyžaduje priebežné riešenia a 
dlhodobejší monitoring zložiek životného prostredia, predovšetkým vodného média a aktívny prístup 
odborníkov v rámci preventívnych postupov a opatrení štátnej environmentálnej politiky.  
Príspevok môže byť podnetom ku zmene pohľadov na dôsledky banskej činnosti, ktoré sú častokrát brané ako 
záťaže z minulosti. Zmena prístupu tkvie v novom – manažérskom prístupe k problematike. Bolo by nanajvýš 
užitočné brať súčasnú situáciu a stav v tejto a podobne zaťažených lokalitách ako fakt a dôsledok činnosti 
predchádzajúcich generácií, s čím je potrebné sa vyrovnať, zareagovať na vzniknutý stav, preskúmať a preveriť 
možné riziká pre zdravie a pre obce a následné možné využitie krajiny ako výborného potenciálu na ďalší 
rozvoj. Všetko však závisí predovšetkým od zmeny pohľadov na problematiku a lokalitu, ktorú je potrebné 
vnímať nie ako príťaž ale ako potenciál ďalšieho rozvoja s prínosom poznávacím,  rekreačným 
i reprezentačným.  
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