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Cieľom príspevku je ukázať možnosti využitia geografického informačného systému pri riešení
projektov týkajúcich sa hodnotením vplyvov banskej činnosti na životné prostredie. Príspevok
tematicky nadväzuje na príspevok M.C. IŤiorna „Kemediation of Uranium Liabilities in Slovakia" ,
ktorý súvisí s riešením PHARE projektu na území Slovenska v r. 1998 - 1999 v oblasti Novovesskej
Huty.

Hlavným cieľom projektu bolo zhodnotiť efektívnosť rekultivačných opatrení v priestore
bývalých uránových ložísk, lokalizovaných v blízkom okolí Novovesskej Huty a ich súčasný vplyv na
životné prostredie. Samotné riešenie vymedzenej úlohy pozostávalo z niekoľkých základných krokov:

• Identifikácia zdrojov ekologickej záťaže, receptorov a migračných ciest
• EIA
• MAUA - multi-atribútová analýza rizík

V prvom kroku bolo potrebné identifikovať zdroje ekologickej záťaže (priestorové rozmiestnenie
oblastí s koncentráciou rádioaktívneho materiálu vplyvom banskej činnosti), receptorov
reprezentujúcich rizikové skupiny obyvateľstva, ohrozené ekologickou záťažou a migračné cesty,
ktorými sa dostávajú rádionuklidy k receptorom a do ich organizmu.

V druhom kroku bol kvantitatívne zhodnotený vplyv ekologickej záťaže na identifikované
skupiny receptorov.

V treťom kroku bola vykonaná riziková analýza pri zohľadnení socio-ekonomických
ukazovateľov, ktorej cieľom bolo určiť efektívnosť rekultivačných opatrení, vykonaných v minulosti
a navrhnúť prípadné dodatočné opatrenia.

Zjednodušená schéma riešenia úlohy je znázornená v prílohe č. 1.

Geografický Informačný Systém (GIS) bol priamo použitý v rámci riešenia projektu
predovšetkým pri riešení prvej úlohy (identifikácia zdrojov, receptorov a mipačných ciest). Za tým
účelom bola vytvorená priestorovo orientovaná GIS databáza , obsahujúca všetky informácie , ktoré
boli v priestore Novovesskej Huty dostupné a získané v priebehu riešenia úlohy. Informácie boli
rozdelené do dvoch základných informačných hladín:

• Informácie regionálneho charakteru , viazané na oblasť Novovesskej Huty

• Informácie viazané na samotný zdroj ekologickej záťaže (haldy po banskej činnosti)

Informácie regionálneho charakteru boli rozdelené do nasledujúcich skupín:

• Geografické a geologické informácie
• Klimatologické a meteorologické informácie
• Hydrologické .hydrogeologické a hydrogeochemické informácie
• informácie o banskej činnosti (lokalizácia objektov súvisiacich s banskou činnosťou)
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• Ekologicko iiifbrmácic a informácie súvisiace s využívaním krajiny

Informácie viazané na zdroj (haldy) ekologickej záťaže boli rozdelené do nasledujúcich skupín:

Geologické informácie .informácie o skladbe haldového materiálu, pôdny pokryv
Hydrologické a hydrogeologické informácie
Ekologické informácie - vegetačný pokryv , súčasné aktivity ľudí a zvierat v okolí zdrojov
Informácie o banskej činnosti a následnej rekultivácii (socio-ekonomické údaje)
Kvantitatívne údaje — merania (radiometria, radón, prašnosť, hydrológia, hydrogeológia)
rádiochemické analýzy -prach, pôda, horniny, povrchové a podzemné vody , biologický materiál

Všetky uvedené skupiny informácií boli zhromaždené v podobe mapových podkladov, databáz
kvantitatívnych údajov (radiometria, rádiochemické analýzy a pod.), textové a dokumentačné údaje
(fotografie, plány, schémy a videozáznamy). Do databázy boli postupne vkladané najprv všetky
dostupné archívne údaje, neskôr údaje, ktoré boh' snímané počas riešenia úlohy (merania, analýzy),
dopĺňajúce medzery v archívnych údajoch. Všetky uvedené údaje boh" pripojené „hyperlinkom" na
jednotlivé objekty priestorovo orientovanej databázy (banský región Novovesskej huty, haldy
a ostatné banské objekty - zdroje ekologickej záťaže i.lokálne objekty identifikované v rámci zdrojov).
Príklad prepojenia údajov v databáze je prezentovaný v prílohe 2.

V ďalšej časti by sme chceli ukázať možnosti využitia GIS pri samotnej kvantifikácii
ekologickej záťaže a hodnotení efektívnosti opatrení , ktoré boli vykonané za účelom zamedzenia
vplyvu banskej činnosti na životné prostredie. Vlastná kvantifikácia reprezentuje komplex pomerne
zložitých postupov realizovaných v rámci EIA a MAUA , ktorý je podrobne načrtnutý v príspevku
M. C. Thorna „Remediation of Uranium Liabilities in Slovakia".

Ako príklad sme vybrali oblasť lomu Malý Muráň v ktorom bola v minulosti ťažená uránová
ruda. Oblasť bola plošne pokrytá radiometrickými meraniami vo viacerých etapách (Uranpres r. 1991
- meranie expozičného príkonu, AEA Technology a Koral s.r.o. - davkový príkon a gamaspektro-
metria v r. 1999). Na základe údajov o ročných dávkach žiarenia získané prostredníctvom ostatných
migračných ciest (konzumácia potravy, vody, prachu a pod.) a prepočítanom obsahu rádionúkhdov
v oblasti bol počítaný maximálny možný pobyt pre jednotlivé skupiny receptorov v širšej oblasti lomu.
Na prílohe č. 3 sú znázornené oblasti udané v počte hodín do roka, v ktorých sa môže pohybovať
priemerný obyvateľ Novovesskej Huty tak aby neprekročil hraničnú dávku 1 mSv/rok.

Vytvorenie priestorovo orientovanej databázy umožnilo identifikáciu zdrojov, receptorov
i migračných ciest ako vstupných údajov pre kvantifikovanie ekologickej záťaže v rámci postupov EIA
a MUAU. Načrtnuté boh' i možnosti využitia GIS pri samotnej kvantifikácii a hodnotení vplyvu
banskej činnosti na životné prostredie. Aplikácia GIS v procese riešenia jednotlivých úloh projektu je
načrtnutá v prílohe l.Výhodou použitia GIS v tejto oblasti je predovšetkým:

• Možnosť rýchleho prehodnotenia vplyvu ekologickej záťaže po získaní nových doplňujúcich
informácií

• Simulovanie modelových (prípadne extrémnych) situácií a procesov a následné modelovanie
vplyvu ekologickej záťaže na životné prostredie.

• Určenie efektívnosti opatrení vplyvu, prípadne návrhu nových účinných opatrení vplyvu
v prípade súčasného stavu alebo modelových situácií ktoré by mohli nastať v blízkej alebo
vzdialenej budúcnosti
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Identifikácia
• zdroje
• receptory
• migračné cesty
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Príloha 1: Zjednodušená schéma riešenia úlohy, postavenie GIS v rámci riešenia
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Obr. 3


