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1. Úvod 
 

V zmysle spoločných konzultácií zástupcov Štátneho geologického ústavu Dionýza 

Štúra v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity, Stavebnej fakulty riešili sme podľa 

článku II. Zmluvy o dielo č. 04-184/06, dod. 1 v r. 2007 časť C. subsystém 06: Zmeny 

antropogénnych sedimentov (Komplexný monitoring odkalísk SR). Úlohou je pokračovanie 

v komplexnom monitoringu odkalísk SR na vybraných lokalitách. Cieľom je postupná 

inovácia identifikačných listov odkalísk s následnou prehľadnou kontrolou, plánovaným 

prístupom k sanáciám, likvidáciám, k prevádzke a využívaniu odkalísk. Zmluva bola uzavretá 

podľa §536 a nasledujúcich §§ Obchodného zákonníka. 

Slovensko je rozlohou malá krajina. Horninové  prostredie  je však geologicky 

a hydrogeologicky veľmi pestré, rovnako ako obyvateľstvo produkujúce rozmanitou 

činnosťou odpady. Legislatívne registrované odkaliská v našej republike sú na obr. 1.1. Sú 

definované (podľa kategorizácie ICOLD) ako vodné stavby I. až IV. kategórie a podliehajú 

povinnému technicko-bezpečnostnému dohľadu. Je to spolu vyše 50 odkalísk s rôznym 

druhom deponovaného materiálu, v rôznych štádiách existencie. Niektoré už sú  

rekultivované, mnohé sú v útlmovej prevádzke, iné sú vo fáze intenzifikácie a niektoré sú 

v regulérnej prevádzkovej činnosti. Existencia popolových a priemyselných odkalísk a 

odkalísk úpravní farebných kovov a rúd predstavuje rozsiahlu množinu geotechnických 

problémov spojených s prípravou, projektovaním, výstavbou, prevádzkou, intenzifikáciou, 

rekultiváciou a využívaním odkalísk. Väčšina ukladaných geomateriálov sú odpady elektrární 

a teplární (škvára a popoly) a produkty úpravní rúd (flotačné kaly). Menší podiel predstavuje 

uhoľná hlušina, ktorá sa často po úprave využíva. Kaly z chemických prevádzok nemajú 

jednotný charakter a každý kal je treba hodnotiť individuálne. Odkaliská stále predstavujú 

nákladné, nebezpečné a náročné objekty. Dnes sú veľkými skládkami nevyužiteľného 

materiálu, v budúcnosti môžu byť surovinovými základňami nemalého významu. Súčasnou 

realitou je skutočnosť, že odstraňovanie a spracovanie odpadov bez nepriaznivého vplyvu na 

ekosféru zatiaľ nie je známe.  

Predkladaná správa je piatou časťou realizovanej spolupráce. V prvom roku sme 

venovali pozornosť siedmym popolovým odkaliskám. Okrem jedného (Nové odkalisko MT 

a.s. Martin) sú všetky v prevádzke. Naznačili sme aj problematiku odkaliska v Žiari nad 

Hronom – Kalové a škvarové polia. V druhej časti sú zhrnuté naše poznatky o dvoch 

priemyselných odkaliskách (uloženie vápenných kalov) a o troch odkaliskách rudných 

odpadov (flotačné kaly). V tretej časti sú analyzované 2 popolové odkaliská (Poša a Košice), 
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stabilizovaný násyp popola v Handlovej a dve rudné odkaliská (Slovinky a Nižná Slaná). 

V štvrtej správe sme sa zaoberali spolu piatimi odkaliskami: sú to dve odkaliská 

priemyselného odpadu (Nováky 6 a Plešivec) a tri odkaliská rudných odpadov (flotačných 

kalov – Pezinok staré a nové, Bankov – staré). Zámerne sú v tejto štvrtej časti spolupráce 

zaradené odkaliská, ktoré sú z rôznych dôvodov rizikové, a o ktorých sme len obtiažne 

získavali aspoň minimálne informácie. Okrem jedného (Nováky 6) sú všetky trvale alebo 

dočasne mimo prevádzky. Vždy však ostávajú dlhodobou záťažou pre krajinu. Aj po skončení 

prevádzky tieto diela stále znamenajú pre svoje okolie zdroj možnej havárie. Havárie 

opustených neprevádzkovaných odkalísk nie sú každodenné, ale v materiáloch Medzinárodnej 

priehradárskej komisie (ICOLD) sú takéto prípady dokladované. Predkladaná piata časť 

riešenej úlohy popisuje jedno dočasne neprevádzkované odkalisko (Hačava) a štyri 

rekultivované, resp. čiastočne rekultivované (Lintych, Sedem žien, Dúbrava 01,02 a Dúbrava 

03). Na získanie informácií o odkaliskách sme zatiaľ použili dostupné zdroje a konzultácie 

pracovníkov Vodohospodárskej výstavby š.p. Bratislava. Uvádzame inovovaný zoznam 

legislatívne sledovaných odkalísk v SR (spolu 56). Sú zoradené podľa druhu uloženého 

odpadu a podľa vodohospodárskej kategorizácie. 

 

ZOZNAM REGISTROVANÝCH ODKALÍSK NA ÚZEMÍ SR ZARADENÝCH AKO  

VODNÉ STAVBY  

(podľa podkladov Vodohospodárskej výstavby  š.p. Bratislava, Štátneho geologického úradu 

Dionýza Štúra Bratislava a STU Stavebná fakulta, Katedra geotechniky Bratislava) 

 
Odkaliská popolové 

č. 
názov 

(miesto, okres) 
kategória správca 

rieka, 
potok 

1. 
Dočasné odkalisko ENO 

Zemianske Kostoľany, Prievidza 
I. 

SE a.s., ENO, závod 
Zemianske 
Kostoľany 

Nitra 

2. 
Pôvodné odkalisko ENO 

Zemianske Kostoľany, Prievidza 
II. 

SE a.s., ENO, závod 
Zemianske 
Kostoľany 

Nitra 

3. 
Definitívne odkalisko ENO 

Bystričany – Chalmová, Prievidza 
II. 

SE a.s., ENO, závod 
Zemianske 
Kostoľany 

Nitra 

 
 
4. 
 

EVO Vojany  
Vojany – Drahňov, Michalovce 

 
EVO Vojany  

Čičarovce, Michalovce 

II. 
 
 

skládka 
stabilizátu 

SE a.s., EVO, závod 
Vojany  

 
SE a.s., EVO, závod 

Vojany 

Laborec 
 
 

Laborec 
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5. 

Odkalisko KAPPA a.s. 
Štúrovo – časť Obid,  

Nové Zámky 

 
II. 

Smurfit 
KAPPA a.s. Štúrovo 

 
Dunaj 

6. 
Tepláreň Martin – Staré odkalisko 

Martin, Martin 
II. 

Martinská 
teplárenská a.s. 

Martin 

Kramaro
vický 
potok 

7. 
Tepláreň Martin – Nové odkalisko 

Bystrička,  Martin 
II. 

Martinská 
teplárenská a.s. 

Martin 

potok Za 
rohami 

 
8. 

Odkalisko Poša 
Poša – Nižný Hrabovec, Vranov n. 

Topoľou 

 
II. 

Energetika s.r.o. 
Strážske 

Kyjov 

9. 
Odkalisko Snina 
Snina, Snina 

II. ENERGY Snina a.s. 
potok 

Magurica 

10. 
Odkalisko Šaľa – Amerika 
Trnovec n. Váhom, Šaľa 

II. Duslo a.s. Šaľa Váh 

11. 
Tepláreň Žilina  
Bytčica, Žilina 

II. 
Žilinská teplárenská 

a.s. Žilina 
Bytčiský 
potok 

12. 
Tepláreň Košice 

Krásna nad Hornádom, Košice 
III. TEKO a.s. Košice Torysa 

13. 
Tepláreň Sereď 

Dolná Streda, Galanta 
III. 

Slovenské cukrovary 
s.r.o. Sereď 

Váh 

14. 
Tepláreň Zvolen 
Zvolen, Zvolen 

III. 
Zvolenská 

teplárenská a.s. 
Zvolen 

Zolná 

 
 
 
 
 

Odkaliská rudné 

č. 
názov 

(miesto, okres) 
kategória správca rieka, potok 

1. 
Hačava 
Hačava,  

Rimavská Sobota 
II. 

INTOCAST 
MAGNEZIT 
Hačava, a.s. 

potok Babina 

2. 
Hodruša Hámre 
Hodruša Hámre,  
Žiar nad Hronom 

II. 
 

Slovenská banská s.r.o. 
Hodruša Hámre 

Hodrušský 
potok 

3. 
Jelšava 

Jelšava, Rožňava 
II. SMZ a.s., Jelšava Jordán 

4. 
Nižná Slaná 

Nižná Slaná, Rožňava 
II. Siderit s.r.o., Nižná Slaná Banský potok 

5. 
Rudňany 

Závadka, Spišská Nová Ves 
II. Sabar, s.r.o., Markušovce Priekopec 

6. 
Sedem žien 
Banská Belá,  

Žiar n. Hronom 
II. 

Rudné bane š.p.  
Banská Bystrica 

Jasenica 
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7. 
Odkalisko Slovinky 

Slovinky, Spišská Nová Ves 
II. Holyvet, s.r.o. Košice Kelligrund 

8. 
Baňa Cígeľ ČOV II. 
Sebedražie, Prievidza 

III. 
Hornonitrianske bane, 

a.s. 
Moštenica 

9. 
Dúbrava 01 
Dúbrava,  

Liptovský Mikuláš 
III. 

Pôvodne: Rudné bane 
š.p. Banská Bystrica 

Križovianka 

10. 
Dúbrava 02 
Dúbrava,  

Liptovský Mikuláš 
III. 

Pôvodne: Rudné bane 
š.p. Banská Bystrica 

Križovianka 

11. 
Dúbrava 03  

Liptovský Mikuláš, 
Liptovský Mikuláš 

III. 
Pôvodne: Rudné bane 
š.p. Banská Bystrica 

Križovianka 

12. 
Kalové a škvarové polia  
Žiar n. Hronom, Žiar n. H. 

III. 
Závod SNP a.s. Žiar nad 

Hronom 
Hron 

13. 
Košice – Bankov (nové) 

Košice, Košice 
III. 

Teleservis, s.r.o. 
Bratislava 

Úchylný jarok 

14. 
Lintych 

Anton, Žiar n. Hronom 
III. 

Rudné bane š.p.  
Banská Bystrica 

Štiavnicky potok 

15. 
Pezinok (nové) 
Pezinok, Pezinok 

III. 
Pôvodne: Rudné bane 
š.p. Banská Bystrica 

Saulak 

16. 
Podrečany 

Podrečany, Lučenec 
III. Mário Mose – fyz. osoba Krivánsky potok 

17. 
Smolník  

Smolník, Spišská Nová Ves 
III. 

Rudné bane š.p.  
Banská Bystrica 

Smolnícky potok 

18. 
Široká 

Široká, Dolný Kubín 
preradené 
na skládku 

Oravské ferrozávody a.s. 
Dolný Kubín 

bezmenný potok 

19. 
Baňa Cígeľ ČOV I. 
Sebedražie, Prievidza 

IV. 
Hornonitrianske bane, 

a.s. 
Moštenica 

20. 
Košice – Bankov 
Košice, Košice 

IV. 
Teleservis s.r.o., 
Bratislava 

Pásmový potok 

21. 
Horná Ves (Kremnica) 

Horná Ves  
Žiar n. Hronom 

IV. 
Kremnická banská spol. 

s.r.o., Kremnica 
Lučanský potok 

22. 
Hronský Beňadik 
Hronský Beňadik,  
Nová Baňa 

IV. ZIN s.r.o. Marianka Tekovský potok 

23. 
Ľubeník 

Jelšava, Rožňava 
IV. 

SLOVMAG a.s., 
Lubeník 

Muráň 

24. 
Pezinok (staré) 
Pezinok, Pezinok 

IV. 
Pôvodne: Rudné bane 
š.p. Banská Bystrica 

Saulak 

25. 
Rožňava 

Rožňava, Rožňava 
IV. 

Železorudné bane, š.p.  
Sp. N. Ves 

Slaná 

26. 
Sereď (Luženec) 
Sereď, Galanta 

preradené 
na skládku 

FERRO-PORT s.r.o., 
Bratislava 

Váh 

27. 
Špania dolina 
Špania dolina,  
Banská Bystrica 

IV. 
Rudné bane š.p. 
 Banská Bystrica 

Banský potok 
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Odkaliská priemyselné 

č. 
názov  

(miesto, okres) 
kategória správca rieka, potok 

1. 
Odkalisko AEMO 
Čifáre, Levice 

II. 
SE a.s., AEMO závod, 

Mochovce 
Telinský potok 

2. 
Bukocel (Bukóza Vranov) 
Hencovce, Vranov n. Topľou 

III. Bukocel a.s., Hencovce Ondava 

3. 
Dubová 

Dubová, Banská Bystrica 

preradené 
na 

skládku 

Petrochema s.r.o. 
Dubová 

Hron 

4. 
Novácke odkalisko 7 
Nováky, Prievidza 

III. NCHZ a.s. Nováky Nitra 

5. 
Stabilizovaný násyp 

Handlová 
Handlová, Prievidza 

III. MŽP SR, Bratislava Handlovka 

6. 
ČOV VSŽ Sokoľany 
Sokoľany-Bočiar, Košice 

IV. US Steel s.r.o., Košice 
Sokoľanský 

potok 

7. 
Fámeš 

Pastuchov, Hlohovec 

preradené 
na 

skládku 

SE a.s. AEBO, závod, 
Jaslovské Bohunice 

 

8. 
Gemerská Hôrka 

Gemerská Hôrka, Rožňava 
IV. 

pôvodne: Gemerské 
celulózky a papierne 

Slaná 

9. 
Konvertorové kaly 
Veľká Ida, Košice 

IV. US Steel s.r.o., Košice Ida 

10. 
Mokrá halda 

Veľká Ida, Košice 
IV. US Steel s.r.o., Košice Ida 

11. 
Novácke odkalisko 6 
Nováky, Prievidza 

IV. NCHZ a.s. Nováky Nitra 

12. 
Šaľa RSTO (aj skládka) 

Šaľa, Galanta 

preradené 
na 

skládku 
Duslo a.s. Šaľa Váh 

13. 
Šulekovo (aj skládka) 
Šulekovo, Trnava 

preradené 
na 

skládku 
Drôtovňa Hlohovec Váh 

14. 
Veronika 

Dežerice, Topoľčany 
IV. 

Tatra SIPOK a.s. 
Bánovce n. B. 

 

15. 
Plešivec 

Plešivec, Rožňava 
IV. obec Plešivec Slaná 

LEGENDA: Údaje o odkaliskách spracované v rokoch 2003 až 2007 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

Zatiaľ nie sú 
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Obr. 1.1 Registrované odkaliská na Slovensku 

 



 11

2. Identifikačný popis odkaliska – ODKALISKO HAČAVA 

2.1     IDENTIFIKAČNÝ LIST ODKALISKA 

N Á Z O V Odkalisko HAČAVA 

VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 

OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 

(VLASTNÍK) 

II. 
Babina 

(ľavostranný prítok 
Tisoveckej Rimavy) 

Hnúšťa, 
Hačava 
Rimavská 
Sobota 

rudný sediment  
INTOCAST 
Magnezit, a.s. 
Hačava 

Projekt 
Rudný projekt, š.p. Košice, závod Brno, RP – Projekting s.r.o. Košice 

Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14 

Odkalisko s čiastočným obehovým systémom dopravnej vody, čiastočne pretekané 
povrchovými vodami, údolného typu, so základnou hrádzou sypanou z banskej hlušiny a 

miestnych zemín, uloženie rudného sedimentu trvalé. 

Časové údaje 
Odkalisko v prevádzke od r. 1992, po ukončení plavenia v r. 1999 odstavené, t.j. v útlmovej 

prevádzke, pravidelne sledované bez viditeľných anomálií 

Situácia 
 
 

 
 
 

Ústretovosť a spolupráca so správcom podpriemerná. 
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2.2 Inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery lokality 

 

 Podľa inžinierskogeologickej rajonizácie územia SR patrí záujmový priestor do 

regiónu jadrových pohorí, oblasti jadrových stredohorí ([7]). Najstaršie horniny v regióne 

predstavuje formácia vysokometamorfovaných hornín (najmä mezometamorfity). 

Najrozšírenejšími litologickými typmi tejto formácie sú biotické pararuly, ortoruly, 

amfibolity, svorové ruly, svory a fylity. Odkalisko a akumulačná nádrž sú situované 

v bočnom, eróznom údolí potoka Babina, ktoré je časťou ľavostranného svahu hlavného 

údolia rieky Rimavy. Svorové komplexy sú v záujmovom území prekryté neogénnymi 

a kvartérnymi sedimentami. V údolí potoka Babina sú ale prirodzené výchozy svorov 

pomerne časté. Neogénne proluviálne sedimenty vypĺňajú priestor medzi eróznymi ryhami 

potokov Babina a Cerberus a tvoria ľavostranný svah údolia potoka Babina. Proluviálne 

sedimenty (dejekčné kužely na úpätí hôr) sú produkty zvetrávania hornín (najmä svorov). Sú 

to rôzne typy hlín s kameňmi až blokmi nepravidelnej, charakteristickej vrstevnatosti, rôznej 

mocnosti. Kvartér je tvorený svahovými (deluviálnymi) sedimentami. Sú to opäť hliny a íly 

s rôznym obsahom úlomkov, s nepravidelným zvrstvením. Rozlíšenie deluviálnych 

a proluviálnych sedimentov je spravidla obtiažne. Aluviálnych sedimentov je v okolí potoka 

Babina málo. V ich zložení prevládajú ílovité hliny a zahlinené štrky. Litologická pestrosť, 

členitý reliéf a výrazné klimatické rozdiely ovplyvňujú hydrogeologické pomery v regióne. 

Hodnoty koeficientov priepustnosti sú pomerne nízke, relatívne priepustnejšie sú polohy 

kamenitých až balvanitých sutí. Hladina podzemnej vody môže byť mierne napätá, 

v závislosti od sklonu zvodneného horizontu. Malé zvodnenie, nízka výdatnosť a režimové 

osobitosti obehov podzemnej vody odôvodňujú tvrdenie uvedené v správe [3] a prevzaté 

z pôvodného inžinierskogeologického prieskumu (Rudný projekt, Brno, 12/1985): „Údolí 

potoka Babina poskytuje vhodné inženýrskogeologické podmínky pro vybudování jak 

odkaliště, tak akumulační nádrže. Obě hráze lze běžně dostupnými metodami zavázat do 

prakticky nepropustného podloží. Při vybudování homogénních hrází z proluviálních 

a deluviálních sedimentů, jež mohou být získány převažně v prostoru závodu, budou průsaky 

velmi malé. Tyto bude možno snadno jímat patními drény a vracet do oběhu průmyslové 

vody.“ 
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2.3 Súčasný stav odkaliska 

 

 Odkalisko Hačava leží severovýchodne od areálu závodu na výrobu bezželezitých 

slinkov. Je údolného typu s jednou základnou hrádzou sypanou z miestnych zemín a banskej 

hlušiny. Podľa projektu bola pod základnou hrádzou odstránená povrchová vrstva 

humusovitých zemín a podložie upravené netriedeným štrkovým materiálom (hrúbka vrstvy 

400,0 mm). Štrková vrstva mala byť zaústená do pätného drénu základnej hrádze. Pätný drén 

pri vzdušnej päte hrádze je z triedenej hlušiny (zrná 50,0 až 150,0 mm), s dvomi filtračnými 

vrstvami (1. vrstva – triedený štrk s veľkosťou zŕn 32,0 – 63,0 mm a 2. vrstva – piesok 

zrnitosti v rozpätí 0,0 – 2,0 mm). Drén je ukončený v revíznej šachte z betónových skruží. Pri 

stavbe telesa základnej hrádze sa využila hlušina miestnej skládky „Mútnik“, zhutnená na 

70% relatívnej hutnosti. Vzdušný svah je zahumusovaný (hrúbka zeminy asi 20,0 cm) 

a zazelenený. Na korune hrádze je komunikácia. 

 Potok Babina pretekajúci pôvodne údolím bol v akumulačnom priestore odkaliska 

preložený na ľavostranný svah údolia nad kótu maximálnej projektovanej úrovne kalov. Nové 

koryto potoka súčasne chráni priestor odkaliska proti pritekajúcej povrchovej vode. 

Pravostranný okraj nádrže odkaliska je chránený proti povrchovej vode čiastočne prístupovou 

cestou (jej priekopou) a čiastočne záchytným rigolom. Tieto ochranné konštrukcie sú 

vyústené do upravenej preložky potoka. Dno i svahy priekopy sú spevnené dlažbou 

v betónovom podklade. Cez odkalisko tak pretekajú len priame dažďové zrážky. Pod 

základnou hrádzou je v smere údolia vybudovaná akumulačná nádrž, do ktorej ústi 

kolektorové potrubie odkaliska. Odberné potrubie DN 400 mm s bočnými vtokmi DN 300 

mm (kolektor) je uložené na dne údolia, prechádza popod základnú hrádzu a cez 

uzatvárateľnú armatúru je ukončené v akumulačnej nádrži vôd. Po celej dĺžke má 

železobetónový plášť s ochranným asfaltovým náterom (podľa projektu by malo byť vnútri 

opatrené bitumenovým povrchom). Akumulačná nádrž je vytvorená sypanou údolnou 

hrádzou, má nepriepustné dno zo železobetónových panelov a betónový výpustný objekt. 

Nahromadenú vodu je možné vypustiť do recipientu (potok Babina) alebo vrátiť do 

technologického procesu. Situácia prevzatá z projektovej dokumentácie je na obr. 2.1. 

 Základné poznatky o odkalisku môžeme prehľadne zhrnúť: 

• kóta údolia 368,60 m n. m., kóta koruny základnej hrádze 390,00 m n. m., výška hrádze 

21,4 m; 

• šírka koruny základnej hrádze 5,0 m, dĺžka hrádze 81,0 m; 

• sklon návodného svahu 1:2,5 a vzdušného svahu 1:2,5; 
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• lavička na kóte 383,0 m n. m., šírky 3,0 m na vzdušnom svahu základnej hrádze; 

• základná hrádza z hlušiny miestnej skládky „Mútnik“ (zrná do 150,0 mm); 

• predpokladaná produkcia kalov 30 000 m3/rok; 

• projektovaný objem odkaliska takmer 450 000 m3; 

• dĺžka odberného potrubia 400,0 m; 

• predpokladaná životnosť odkaliska po maximálne nadvýšenie 427,0 m n. m. asi 15 rokov; 

• vzorový priečny rez základnej hrádze je na obr. 2.2 (prevzaté z projektovej dokumentácie 

a materiálov Vodohospodárskej výstavby š.p. Bratislava). 

 

Obr. 2.1 Situácia odkaliska Hačava 

 

 

Obr. 2.2 Vzorový priečny rez základnej hrádze odkaliska Hačava 
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Uložený geomateriál (tzv. hnedý a biely kal) je odpad vznikajúci pri výrobe bezželezitých 

slinkov. Podrobnejšie údaje o vzniku a charaktere kalov sú v práci [8]. Oba kaly boli plynule 

zmiešavané a spoločne dopravované na odkalisko pomocou kalového čerpadla 

PUTZMEISTER. Obsahovali asi 50% vody, mali mäkkoplastický charakter. Okrem toho sa 

ukladal kal zo sedimentačných nádrží čistiarne vôd z priemyselnej kanalizácie. 

 Podľa opisu v prevádzkovom poriadku [8] má kalovod na odkalisko nasledovné 

parametre: 

• celková dĺžka (po základnú hrádzu) 551,65 m; 

• celkové prevýšenie 80,0 m; 

• počet dopravných trás (rezerva 100%), t.j. 2; 

• priemer / hrúbka steny 108/8 mm; 

• maximálny prevádzkový tlak 6 MPa; 

• dopravované množstvo 4,11 m3/hod.; 

• počet pevných pätiek 12 ks; 

• počet klzných pätiek 94 ks. 

Na koniec kalovodu je napojené rozvodné potrubie privádzajúce kal do okrajového 

priestoru odkaliska, kde sa na haldách presušil a buldozérom rozprestrel. Tento postup sa 

aplikoval až po dosiahnutie úrovne koruny základnej hrádze (po kótu 390,00 m n. m.). Ďalší 

postup budovania nadvyšovacích hrádzí (z hlušiny) je na obr. 2.3 (podľa [8]). 

 

Obr. 2.3 Postup budovania nadvyšovacích hrádzí 
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Odkalisko bolo v prevádzke od r. 1992 do r. 1999. Do roku 2005 predstavuje množstvo 

uloženého sedimentu približne 46 000 t a plocha odkaliska je asi 37 000 m2. V súčasnosti je 

v útlmovom režime, pravidelne sledované a nedochádza k prekračovaniu medzných hodnôt 

monitorovaných parametrov. Monitorovací systém odkaliska pozostával z 5 pozorovacích 

vrtov na sledovanie úrovne hladiny a kvality podzemnej vody v telese hrádzového systému 

a v podloží (vrty E, G na návodnej strane koruny základnej hrádze; J, K na päte základnej 

hrádze a N pri odbočke preložky potoka Babina). Vrt J je od 30.05.1996 nefunkčný 

(zničený). Deformácie hrádzového telesa sú merané v šiestich bodoch (3 vzťažné, t.j. tzv. 

pevné a 3 pozorovacie, t.j. tzv. kontrolné). Situáciu na odkalisku ukazujú fotografie č. 2.4 až 

2.8 (STU, SvF Bratislava, september 2002). 

  

2.4 Geotechnické parametre materiálov odkaliska 

 
 Geotechnické parametre geomateriálov odkaliska sú v dostupných správach opísané 

veľmi úsporne. Práca [3] uvádza dve etapy prieskumných prác urobených v r. 1982 

(Podrobný inžinierskogeologický prieskum, IGHP š.p. Žilina, závod Košice) a v r. 1985 

(Doplňujúci inžinierskogeologický prieskum, Rudný projekt, Brno). Text posudku [3] 

neuvádza počet, ani hĺbku vrtov. Z laboratórnych skúšok boli pravdepodobne urobené len 

krivky zrnitosti, nie sú však dokladované, ani nie je uvedený ich počet a opis. Podľa opisu 

vrtov a geologických profilov (nie sú súčasťou správy) sú zeminy v priestore základnej hrádze 

a budúceho odkaliska zatriedené podľa noriem (ČSN 73 1001 a ČSN 73 6824) ako: 

- hliny piesčité, prachovité, ílovité s rôznym obsahom úlomkov; 

- piesky hlinité s úlomkami; 

- štrky piesčité, hlinité; 

- kamenité až balvanité sute s hlinitou výplňou; 

- elúvium svorov (zvetrané a rozpadnuté svory) charakteru hlín s úlomkami, miestami až 

štrky hlinité; 

- skalné horniny (rozpukané a navetralé svory). Mocnosť pokryvných zemín je premenlivá. 

Ľavostranný svah odkaliska má horninový podklad prekrytý zeminami o hrúbke 2,5 až 

10,7 m (priemerne okolo 7,0 m). Na pravostrannom svahu je dokumentovaná menšia 

hrúbka pokryvných vrstiev zemín, asi 4,5 až 6,0 m (údajov z vrtov bolo asi menej). Erózne 

dno údolia má pokryvné vrstvy hrubé len asi 1,4 až 2,5 m. Jediná číselne udávaná hodnota 

v tejto práci je interval koeficientu priepustnosti proluviálnych a deluviálnych sedimentov 

kf 〈1,0⋅10
-8; 6,0⋅10-9〉 [ms-1], určený podľa kriviek zrnitosti. V projektovej dokumentácii [1]  
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Obr. 2.4 Celkový pohľad, geomateriál – odpad, zátopa a odberný objekt 
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Obr. 2.5 Pohľad na základnú hrádzu a akumulačnú nádrž 
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Obr. 2.6 Základná hrádza a akumulačná nádrž 
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Obr. 2.7, Zátopa a  odberný objekt , obvodový rigol odkaliska 
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Obr. 2.8 Kalový sediment 
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je zmienka o výsledkoch doplňujúceho inžinierskogeologického prieskumu opäť veľmi 

stručná (2 jadrové vrty v profile základnej hrádze a 2 v akumulačnom priestore bez udania 

hĺbky, profilov, vyhodnotenia vrtov, výsledkov laboratórnych skúšok). Inžinierskogeologické 

pomery sú hodnotené ako vhodné pre výstavbu odkaliska, s konštatovaním o takmer 

nepriepustnom podloží, ktoré umožnilo pri realizácii stavby vypustiť izolačné prvky. 

Autor dokumentácie správne upozorňuje na nedostatočnú znalosť vlastností ukladaných kalov 

a nemožnosť analogického porovnávania jeho vlastností v ČR a SR. V zmysle výsledkov 

(IGHP š.p., z. Košice, č. ú. 138520027452013303) je kaly možné zrnitostne zatriediť ako 

prachy a íly a hodnotiť ako hliny a íly s nízkou až vysokou plasticitou. Charakter a zloženie 

kalu uvádza správa [8], podľa jej údajov sme spracovali tab. 2.1. 

 

Tab. 2.1 

Odkalisko HAČAVA 

Charakteristika a zloženie kalov (podľa [8]) 

celkové množstvo 

celkový objem 

objemová hmotnosť 

teplota 

21 000 t/rok 

14 500 m3/rok 

14,5 kg.m-3 

60,0 °C 

biely kal hnedý kal 

zloženie [%] zloženie [%] 

H2O 49,6 H2O 48,7 

MgO 21,7 MgO 16,2 

CaCO3 16,4 Mn(OH)4 1,3 

CaSO4. 2H2O 5,4 CaSO4. 2H2O 9,9 

Fe2O3 2,6 Fe2O3 4,1 

Fe(OH)3 1,5 Fe(OH)3 13,5 

CaO 0,9 CaO 1,1 

  Al(OH)3 1,1 

  SiO2 2,2 

ostatné 1,9 ostatné 1,9 

množstvo 

2 440 t/rok 18 560 t/rok 
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2.5 Prognóza správania sa odkaliska 

  

 Dostupné podklady a materiály o odkalisku neobsahujú žiadne geotechnické výpočty 

statickej ani filtračnej stability. Bez základných poznatkov o vlastnostiach geomateriálov 

odkaliska (podložie, hrádzový systém, uložené kaly), bez predstavy o pohybe vody 

v sedimentovanom kale a v podloží odkaliska a bez aplikácie výsledkov monitoringu sú 

všetky analýzy a prognózy o správaní sa zložiska kalov len na úrovni odborného odhadu. 

Podľa našich aj zahraničných výskumov a skúseností sú sedimentované priemyselné kaly 

geomateriály s veľmi individuálnymi parametrami. Mávajú spravidla vysokú pórovitosť, 

často metastabilnú štruktúru a anizotrópiu filtračných a pevnostných vlastností. Správanie sa 

inžinierskych konštrukcií (v našom prípade odkaliska) z týchto geomateriálov je pri zaťažení 

časovo závislý proces. Materiálové charakteristiky nie sú konštanty, vplyv vody je 

premenlivý, okrajové podmienky sa menia. Klzné plochy nevznikajú okamžite, šmyková 

pevnosť geomateriálu sa nevyčerpá súčasne pozdĺž celej klznej plochy, ale postupne. Poruchy 

vznikajú často pomaly a nenápadne na viacerých miestach. V prípade kritickej kombinácie 

vplyvov ohrozujúcich stabilitu sa vznikajúce deformácie šíria progresívne a rovnováha sa 

často obnoví za cenu katastrofických následkov pre konštrukciu a jej okolie. 

 Doterajší profesionálny prístup správcu, dozoru Vodohospodárskej výstavby - TBD 

a realizovaný (aspoň v minimálnom rozsahu) monitoring udržiava odkalisko a jeho 

bezprostredné okolie v technicky bezpečnom stave. V prípade možného nadvyšovania, iného 

využívania, resp. rekultivácie alebo uvedenia do trvalej existencie odkaliska je potrebné 

vykonať geotechnický audit, t.j.: 

- komplexne vyhodnotiť všetky dostupné geotechnické informácie, aj archívne 

materiály; 

- realizovať minimálne súbory laboratórnych skúšok všetkých geomateriálov odkaliska 

na odobraných najmä neporušených vzorkách; 

- urobiť stabilitnú a filtračnú analýzu s hodnovernými vstupnými údajmi (zameraný 

aktuálny geometrický tvar odkaliska, inovované, resp. určené parametre 

geomateriálov, aplikácia výsledkov monitoringu). 

Okrem toho je potrebné priebežne plniť návrhy opatrení a dodržiavať závery hodnotiacich 

správ Vodohospodárskej výstavby š.p. Bratislava vyplývajúcich z legislatívnej povinnosti. 
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3. Identifikačný popis odkaliska – ODKALISKO LINTYCH 

3.1    IDENTIFIKAČNÝ LIST ODKALISKA 

N Á Z O V Odkalisko LINTYCH 

VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 

OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 

III. Štiavnický potok Banská Štiavnica 
rudný 
sediment 

Rudné bane š.p. 
Banská Bystrica 

Projekt 

Interprojekt, s.p. Praha, Rudný projekt š.p. Košice 

Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14 

Odkalisko s jednorázovým využitím dopravnej vody, čiastočne pretekané povrchovými 
vodami, údolného typu, so základnou hrádzou sypanou z banskej hlušiny a miestnych zemín, 

uloženie rudného sedimentu trvalé. 

Časové údaje 
Odkalisko v prevádzke od r. 1964, po ukončení plavenia v r. 1975 odstavené, nemonitorované 

a nesledované TBD. 

Situácia 
 
 

Zameranie súčasnej situácie nie je urobené a archívne materiály nie sú k dispozícii. 

 

Súradnice: 48°51,522 N 

                  21°45,070 E 

 

Plocha odkaliska: 

100 200 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ústretovosť a spolupráca so správcom je podpriemerná. 
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3.2 Inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery lokality 

 

 Podľa údajov v literatúre [2], t.j. inžinierskogeologickej rajonizácie územia Slovenska 

je odkalisko v regióne neogénnych vulkanitov, oblasti sopečných hornatín. Neovulkanity sú 

vzhľadom na jednotnosť geologickotektonických podmienok vzniku a vývoja osobitou 

litologickou formáciou (v zmysle UNESCO – IAEG, 1976, [2]). Z hľadiska inžinierskej 

geológie je formácia rozdelená na základné litologické komplexy ([2], obr. 3.1): 

ryolity a ryodacity; tufy a tufity; andezity – pyroxenické, amfibolické, amfibolicko-biotické, 

hruboporfyrické a bazaltoidné; čadiče. Reliéf oblasti je členitý, údolia sú zlomového typu. 

Úpätia hornatín sú lemované hlinito – kamenitými sutinami veľkých hrúbok. Svahy pokrýva 

piesčito – hlinité až ílovito – hlinité delúvium hrúbky 0,5 až 3,0 m (lokálne aj viac). Klíma je 

teplá a mierne suchá až mierne teplá a vlhká, ročné zrážky sú v intervale 〈650,0; 1000,0〉 

[mm]. Hydrogeologické pomery sú viazané na faciálno – litologickú pestrosť horninových 

komplexov. Infiltrácia zrážok má dobré podmienky (zalesnenie a kolektorské vlastnosti 

zvetralín a pokryvných útvarov). Obeh vody je plytký, obmedzený vrstevnatosťou, 

priepustnosť v hĺbke 20 až 30 m je minimálna. Podložie odkaliska tvoria amfibolicko-biotické 

andezity studenskej formácie. Mocnosť elúvia je asi 1,5 m, deluviálne hliny majú hrúbku 0,5 

až 1,0 m. Podrobnejšie informácie sme zatiaľ nezískali. 

 

 

Obr. 3.1 Rozšírenie litologickej formácie neovulkanitov 

 

 



 27

3.3 Súčasný stav odkaliska 

 

 Údolné odkalisko s trvale uloženým sedimentom z úpravne rúd je od r. 1975 

neprevádzkované. Je zaradené medzi rekultivované environmentálne záťaže, nie je 

monitorované. Na pláži už vyrástol les a je tu vymedzená manipulačná plocha na ťažbu dreva. 

Na hrádzovom systéme sú stopy lokálnej nelegálnej ťažby sedimentu piesčitého charakteru. 

Fotodokumentácia súčasného stavu je na obr. 3.2. až 3.5. Technickú dokumentáciu sme zatiaľ 

nemali k dispozícii a nemáme presné informácie, či sa vôbec zachovala.  

 

Obr. 3.2 Pohľad z odkaliska 

 

Obr. 3.3 Pohľad na hrádzu odkaliska 
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Obr. 3.4 Svah nadvyšovacích hrádzí 

 

 

Obr. 3.5 Nepovolená ťažba 
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3.4 Geotechnické parametre materiálov odkaliska 

 

 O geotechnických parametroch podložia, hrádzového systému a uloženého sedimentu 

nemáme žiadne informácie. 

 

3.5 Prognóza správania sa odkaliska 
 
 Odkalisko Lintych je od r. 1975 v stave tzv. dlhodobej existencie. Je to termín 

Technického výboru pre odkaliská pri Medzinárodnej priehradárskej komisii ICOLD. Podľa 

právneho výkladu je vodná stavba uvedená do neškodného stavu vtedy, keď je dielo 

odstránené, alebo keď sú na nej vykonané také zmeny, že stráca charakter vodnej stavby 

a svojou existenciou nevyvoláva nebezpečie, t.j. neohrozuje územie vo svojom okolí. V praxi 

u odkalísk stav po ukončení jeho využívania nemožno považovať za neškodný, pretože 

odkalisko je trvalou environmentálnou záťažou územia. Príčinou havárií je aj absencia 

monitoringu, nedostatočná údržba a vyčerpanie životnosti konštrukcií. Považujeme preto za 

nevyhnutné vypracovať aj v prípade odkaliska Lintych aspoň základný geotechnický audit, 

ktorý poskytne podklady v rozhodovacom procese využitia a existencie tejto 

environmentálnej záťaže.  

 

3.6 Použité podklady 

 

[1]  Kovaľko, A., Hokynek, P., Ďurianová, D., Furindová, K.: Register kategorizovaných 

vodných stavieb v SR, časť I., Vodné stavby – odkaliská, Vodohospodárska výstavba 

š.p. Bratislava, 10/2006, 12 s., 215 A4 príl. 

[2] Matula, M., Pašek, J.: Regionálna inžinierska geológia ČSSR, ALFA Bratislava, SNTL 

Praha, š-349/1985, 1986, 295 s. 
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4. Identifikačný popis odkaliska – ODKALISKO SEDEM ŽIEN 
4.1   IDENTIFIKAČNÝ LIST ODKALISKA 

N Á Z O V Odkalisko SEDEM ŽIEN 

VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 

OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 

II. Jasenica 
Banská Belá 

Banská Štiavnica 
rudný 
sediment  

Rudné bane š.p. 
Banská Bystrica 

Projekt 
Interprojekt, s.p. Praha, Rudný projekt š.p. Košice a Brno, EnviGeo, s.r.o. Banská Bystrica 

Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14 

Odkalisko s kombinovaným (čiastočne recirkulácia a prietok do recipientu) systémom 
dopravnej vody, čiastočne pretekané povrchovými vodami, svahovo-údolného typu, so 
základnou hrádzou sypanou z banskej hlušiny a miestnych zemín, uloženie rudného 
sedimentu trvalé. 

Časové údaje 
Odkalisko v prevádzke od r. 1963, v r. 1975 po rekonštrukcii závodu aj odkaliska plavenie od 
kóty 521,0 m n. m., v roku 1976 havária pri výške náplavy 526,0 m n. m., sanácia prísypom 
z hlušiny, v r. 1983 sanácia priesakov – odvodnenie podmáčanej hrádze, v r. 1990 zvýšenie 
kapacity odkaliska, v r. 1991 zaťažovací prísyp vzdušnej päty hrádze na kótu 531,5 m n. m., 
po ukončení plavenia na kótu cca 555,0 m n. m. v r. 1994 odstavené, rekultivované. Časti 
pláže sú odvodnené priekopami a pôvodným kolektorom. Vyrovnávacia nádrž je odstránená, 
podhrádzie je upravené, drenáže sú živé, množstvo vytekajúcej vody sa dá merať merným 
žľabom. 

Situácia 

Zameranie súčasnej situácie nie je urobené a archívne materiály nie sú k dispozícii. Podľa údajov 
Vodohospodárskej výstavby š.p. Bratislava z r. 1994 má odkalisko rozlohu cca 16,5 ha. 

Súradnice: 48°28,331 N 

                  18°55,433 E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Ústretovosť a spolupráca so správcom je podpriemerná. 

0 100m 
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4.2 Inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery 

 

 Podľa údajov v literatúre [5], t.j. inžinierskogeologickej rajonizácie územia Slovenska 

je odkalisko v regióne neogénnych vulkanitov, oblasti sopečných hornatín. Neovulkanity sú 

vzhľadom na jednotnosť geologickotektonických podmienok vzniku a vývoja osobitou 

litologickou formáciou (v zmysle UNESCO – IAEG, 1976, [5]). Z hľadiska inžinierskej 

geológie je formácia rozdelená na základné litologické komplexy ([5]): ryolity a ryodacity; 

tufy a tufity; andezity – pyroxenické, amfibolické, amfibolicko-biotické, hruboporfyrické 

a bazaltoidné; čadiče. Reliéf oblasti je členitý, údolia sú zlomového typu. Úpätia hornatín sú 

lemované hlinito – kamenitými sutinami veľkých hrúbok. Svahy pokrýva piesčito – hlinité až 

ílovito – hlinité delúvium hrúbky 0,5 až 3,0 m (lokálne aj viac). Klíma je teplá a mierne suchá 

až mierne teplá a vlhká, ročné zrážky sú v intervale 〈650,0; 1000,0〉 [mm]. Hydrogeologické 

pomery sú viazané na faciálno – litologickú pestrosť horninových komplexov. Infiltrácia 

zrážok má dobré podmienky (zalesnenie a kolektorské vlastnosti zvetralín a pokryvných 

útvarov). Obeh vody je plytký, obmedzený vrstevnatosťou, priepustnosť v hĺbke 20 až 30 m 

je minimálna. Podložie odkaliska tvoria amfibolicko-biotické andezity studenskej formácie. 

Mocnosť elúvia je asi 1,5 m, deluviálne hliny majú hrúbku 0,5 až 1,0 m. Podrobnejšie 

informácie sme zatiaľ nezískali. 

 

4.3 Súčasný stav odkaliska 

 

 Odkalisko flotačnej úpravne rúd Rudných baní š.p. Banská Bystrica, závodu Banská 

Štiavnica je situované na katastrálnom území Banská Belá (asi 18,5 ha) a Banská Štiavnica 

(asi 3,5 ha). Bolo projektované etapovite na výšku 44,0 m (511,0 až 555,0 m n. m.) 

s celkovým objemom 2,5 mil. m3. Je údolno – svahového typu s obvodovou základnou 

hrádzou sypanou z miestnych zemín. Nadvyšovacie hrádze sú z naplavovaného geomateriálu 

upraveného hydrocyklónmi. Odkalisko slúžilo aj na čistenie odpadnej vody (sedimentácia 

a oxidácia) a zahŕňalo aj vyrovnávaciu nádrž a záchytné priekopy. Kal sa privádzal 

gravitačným kalovodom rozvodmi po hrádzi a cez hydrocyklóny vypúšťal do akumulačného 

priestoru odkaliska. Odpad – rudnina obsahovala karbonáty, kremík, andezity, sedimentárne 

horniny, baryt a zvyšky úžitkových minerálov sfaleritu,  galenitu, chalkopyritu, pyritu, 

hematitu a iných. Pri plavení dochádzalo k striedaniu technológie plavenia (hydrocyklóny 

a naplavovanie zo žľabov na hrádzi). Vyskytovali sa negatívne javy (priesaky, prekračovanie 

úrovní medzných hladín vody v telese odkaliska, zanedbávanie údržby, atď.) a sanačné práce 
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boli zdĺhavé. V r. 1990 bol vypracovaný projekt na nadvýšenie odkaliska po kótu 562,0 m n. 

m. a výhľadová štúdia na nadvýšenie až na kótu 590,0 m n. m. Expertízne posúdenie (VÚIS 

Bratislava, pracovisko Brno, 1991) iniciovalo rekultivačné práce zahŕňajúce realizáciu 

zaťažovacieho prísypu vzdušnej päty hrádzového systému, drenážne opatrenia, ochranu 

pozorovacích vrtov, predĺženie kolektora ústiaceho do akumulačnej nádrže a predĺženie 

záchytných rigolov. Všetky práce sa urobili v rámci likvidácie hlavných banských diel pri 

zastavení ťažby a prevádzky úpravne rúd. Realizoval sa aj projekt rekultivácie a uvedenia 

odkaliska do stavu dlhodobej existencie. V súčasnosti rozhodnutím OÚŽP bolo vodné dielo 

v zmysle platnej legislatívy zrušené ([8], [9]). Správca podľa rozhodnutia vykonáva 

udržiavacie práce a merania (kvalitu vody, meranie úrovne hladín v pozorovacích sondách, 

množstvá v drenážach, atď). Situácia odkaliska z projektovej dokumentácie je na obr. 4.1. 

Súčasný stav odkaliska ukazujú obr. 4.2 až 4.4.   

 

Obr. 4.1 Situácia odkaliska  

0 100m 
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Obr. 4.2 Pohľad na hrádzu 

 

Obr. 4.3 Vyústenie kolektora 

 

Obr. 4.4 Zaústenie potoka do potrubnej časti 
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4.4 Geotechnické parametre materiálov odkaliska 
 

 O geotechnických parametroch materiálov podložia, hrádzového systému a flotačnom 

sedimente nemáme zatiaľ žiadne informácie. 

 

4.5 Prognóza správania sa odkaliska 

 

 Po zastavení ťažby polymetalických rúd a ich úpravy bola prevádzka na odkalisku 

ukončená (08/1994). Plavením dosiahlo odkalisko kótu 555,0 m n. m., t.j. úroveň ostatnej 

nadvyšovacej hrádze. Rekultiváciu a uvedenie odkaliska do stavu dlhodobej existencie 

zabezpečil správca Rudné bane š.p. Banská Bystrica (Projekčná a inžinierska kancelária, Ing. 

F. Doubravník a ENVIGEO, s.r.o. Banská Bystrica, 08/1996). Prvou fázou prác bola 

likvidácia ťažby, zabezpečenie a stabilizácia odkaliska a protiprašné opatrenia. Druhá fáza 

činností zahŕňala búracie práce, technickú a biologickú rekultiváciu, monitorovací systém 

a odvedenie vôd. 

 Odkalisko spĺňa regulérne technické a legislatívne nároky na zaradenie do skupiny 

trvalých environmentálnych záťaží neohrozujúcich životné prostredie. V tomto prípade 

navrhujeme len základný geotechnický audit, ktorý zhodnotí archívne údaje, overí na 

minimálnom súbore vzoriek geomateriálov ich geotechnické parametre a analyzuje výsledky 

monitoringu. Závery auditu by mali obsahovať aj postup pre ďalšie možné využitie odkaliska 

a časový harmonogram jeho sledovania. 

 

4.6 Použité podklady 

 
[1]  Čunderlík, M., Harazin, M.: Rekultivácia odkaliska „Sedem žien“, projekt stavby, 

zmena č. 1, EnviGeo s.r.o., Banská Bystrica, 4 s., 26 A4 výkr. 

[2] Koupán, J., Bílý, M. et al.: Odkaliště „Sedum žen“, Projekt měření, Rudný projekt 

Brno, z.č. 842-82-9-0037-1, arch. č. B-003728-JP600, 03/1986, 28 A4 výkr. 

[3] Kovaľko, A., Hokynek, P., Ďurianová, D., Furindová, K.: Register kategorizovaných 

vodných stavieb v SR, časť I., Vodné stavby – odkaliská, Vodohospodárska výstavba 

š.p. Bratislava, 10/2006, 12 s., 215 A4 príl. 

[4] Líšková, M., Lintnerová, O., Pauditš, P.: Acidifikácia prostredia na odkalisku Sedem 

žien pri Banskej Štiavnici, Mineralia Slovaca, 31/1999, s. 131 – 142. 
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a k súvisiacemu vypúšťaniu vôd do recipientu, Povodie Hrona, š.p. Banská Bystrica, list 
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[7] Palečeková, P.: Odkalisko so sedimentami rudných odpadov, odkalisko Banská 

Štiavnica – Sedem žien, sem. práca, STU – SvF Bratislava, 12/2007, 10 s. 32 A4 príl. + 

výkr. 

[8] Pikna, V. et al.: Stanovisko VV TBD – odkalisko Banská Štiavnica – Sedem žien, 

Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava, 08.12.1994, 2 s. 

[9] Šafařík, Z. et al.: Rozhodnutie OÚ – odbor ŽP: Zrušenie vodoprávnych povolení 

a vodohospodárskeho diela v zmysle platnej legislatívy, OÚ Banská Štiavnica, 

24.06.1997, 4 s. 

[10] Tršo, J., Tomajka I.: Odkalisko Sedem žien, hladina zátopy ku dňu 19.05.1994, Rudné 

bane š.p., Banská Bystrica, M=1:1000, BŠ-D2-165, 9 A4 výkr. 
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5. Identifikačný popis odkaliska – ODKALISKO DÚBRAVA 01, 02 
5.1    IDENTIFIKAČNÝ LIST ODKALISKA 

N Á Z O V Odkalisko DÚBRAVA 01, 02 

VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 

OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 

III. Križovianka 
Dúbrava, 

Liptovský Mikuláš 
rudný 
sediment 

Rudné bane š.p. 
Banská Bystrica 

Projekt 

Interprojekt s.p. Praha, Rudný projekt š.p. Košice, závod Brno, závod Košice 

Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14 

Odkaliská s prietočným systémom dopravnej vody, čiastočne  pretekané povrchovými 
vodami, svahové so základnými hrádzami sypanými z banskej hlušiny a miestnych zemín, 

uloženie rudného sedimentu trvalé. 

Časové údaje 
Odkalisko Dúbrava 01 v prevádzke od r. 1966, Dúbrava 02 od r. 1980, po ukončení plavenia 
v r. 1991 (Dúbrava 02) a 1992 (Dúbrava 01) odstavené, nemonitorované a nesledované TBD, 
technicko – biologická rekultivácia urobená v r. 1995 - 2000. Vodná stavba III. kategórie 
zrušená rozhodnutiami ObÚŽP Liptovský Mikuláš, č. ŠVS-281/1993-Mk, 29.04.1993. 

Situácia 
 
 

Zameranie súčasnej situácie nie je urobené a archívne materiály nie sú k dispozícii. Podľa 
údajov Vodohospodárskej výstavby š.p. Bratislava z r. 1994 majú odkaliská rozlohu cca 

(3,2+3,6)ha, t.j. cca 6,8 ha. 

Súradnice: 49°05,484 N 

                  19°29,209 E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ústretovosť a spolupráca so správcom je podpriemerná. 
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5.2 Inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery lokality 

 

 Záujmové územie je v regióne jadrových pohorí, oblasť vysokých jadrových pohorí 

a susedí s regiónom neogénnych tektonických vkleslín, oblasťou vnútrohorských kotlín ([9]). 

Z hodnotenia hydrogeologických pomerov vyplýva, že horniny kryštalinika sú slabo 

zvodnené, s nízkou puklinovou priepustnosťou. Plytký obeh podzemných vôd sa viaže na 

zóny zvetrávania. Dopĺňa sa infiltráciou zrážok. Významnejšie sú zvodnené kremence 

a dolomity pod odkaliskom v smere toku riečky Križovianky. V jej údolí sú významné 

pramene zachytené pre vodárenské účely (Močidlo, Škripeň, Brdáre vyvierajúce na okraji 

údolnej nivy), ([4]). Práca [4] uvádza možnosť únikov odpadných vôd z odkaliska do 

povrchových a podzemných vôd v jeho okolí. 

 V podloží odkaliska sú kvartérne sedimenty (kamenitohlinité sute až hliny, miestami 

piesky a morénový materiál). Predkvartérne podložie tvorí kryštalinikum s mezozoickým 

obalom (horniny sú tektonicky podrvené, vápence a bridlice majú charakter poloskalných 

hornín až zemín, t.j. íly a íly s úlomkami). Seizmické zaťaženie územia predstavuje max. 6° 

stupnice M.C.S. 

 

5.3 Súčasný stav odkaliska 

 

 Odkaliská Dúbrava 01 a Dúbrava 02 boli dva samostatné objekty na ukladanie 

flotačných odpadov z výroby antimonového koncentrátu, v minulosti aj na uloženie banskej 

hlušiny. Prevádzkovali sa od r. 1965 (Dúbrava 01) a od r. 1980 (Dúbrava 02) až do roku 1991 

– 1992. Objem uloženého odpadu je viac ako 1 mil. m3 (350 000 m3 - Dúbrava 01 a 700 000 

m3 - Dúbrava 02) a výška hrádzového systému je 20,0 až 26,0 m nad pôvodným terénom. 

Plocha odkalísk je cez 100 000 m2 (cca 50 000 m2 - Dúbrava 01 a cca 60 000 m2 - Dúbrava 

02). Dnes sú tieto dve svahové odkaliská (tzv. staré odkalisko) s hrádzovým systémom pozdĺž 

toku rieky Križovianka rekultivované, zatrávnené a zarastené náletovými drevinami. 

Technicko-biologická rekultivácia bola ukončená v r. 2000. Na vyvýšenom teréne, 

oddeľujúcom obe odkaliská je prevádzková budova, v súčasnosti prispôsobená na rekreačné 

účely. Prehľadná mapa je na obr. 5.1 (prevzaté z archívnych materiálov Vodohospodárskej 

výstavby š.p. Bratislava). Súčasný stav dokumentuje obr. 5.2 a 5.3. 
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Obr. 5.1 Situovanie odkalísk Dúbrava 01, 02 a 03 

3 

2 
1 
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Obr. 5.2 Odkalisko Dúbrava 01 

 

Obr. 5.3 Odkalisko Dúbrava 02 
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5.4 Geotechnické parametre materiálov odkaliska 

 

 O geotechnických parametroch materiálov podložia, hrádzových telies ani o flotačnom 

odpade nemáme žiadne relevantné informácie. 

 

5.5 Prognóza správania sa odkaliska 

 

 Kategorizácia odkaliska Dúbrava 01, 02 ako vodnej stavby (III. kategória) bola 

Rozhodnutiami Obvodného úradu životného prostredia Liptovský Mikuláš č. ŠVS-281/1993-

Mk dňa 29.04.1993 zrušená. Aby bolo možné prognózovanie správania sa, resp. využívania 

priestoru odkaliska aj v budúcnosti, je nevyhnutný geotechnický audit aspoň minimálneho 

rozsahu. Výstupom bude preukázanie bezpečnosti odkaliska, prípadne využívanie odpadu, 

evidovanie starej environmentálnej záťaže, alebo možnosť rekreačného využitia územia. 

 

5.6 Použité podklady 
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 Zb. medzinár. konf. Hornická Příbram ve vědě a technice, sekcia Odkaliště, ČSVTS, 

 Příbram, 1983, s. 218 – 222. 
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6. Identifikačný popis odkaliska – ODKALISKO DÚBRAVA 03 

6.1    IDENTIFIKAČNÝ LIST ODKALISKA 

N Á Z O V Odkalisko DÚBRAVA 03 

VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 

OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 

 

III. 

 
Križovianka 

 
Dúbrava, 

Liptovský Mikuláš 

rudný 
sediment 

Rudné bane š.p. 
Banská Bystrica 

Projekt 

Interprojekt, s.p. Praha, Rudný projekt š.p. Košice, závod Brno, závod Košice 

Charakteristika  podľa STN 75 3310, kap. II. čl. 10 až 14 

Odkalisko s prietočným systémom dopravnej vody, čiastočne  pretekané povrchovými 
vodami, údolného typu, so základnou hrádzou sypanou z banskej hlušiny a miestnych zemín, 

uloženie rudného sedimentu trvalé. 

Časové údaje 
Odkalisko v prevádzke od r. 1966, po ukončení plavenia v r. 1993 odstavené, rekultivácia 
(technicko-biologická) ukončená v r. 2000 (územie je rekultivované iba čiastočne), vodná 
stavba III. kategórie zrušená Rozhodnutím ObÚŽP Liptovský Mikuláš č. ŠVS-1597/1995-

Mk, 15.05.1995. 

Situácia 
 

Zameranie súčasnej situácie nie je urobené, uvádzame situáciu z archívnych materiálov [4]. 
Podľa údajov Vodohospodárskej výstavby š.p. Bratislava z r. 1994 má odkalisko aj 

s dočisťovacou nádržou rozlohu cca 8,3 ha. 

Súradnice: 49°05,484 N 

                  19°29,209 E 

 
Ústretovosť a spolupráca so správcom je podpriemerná. 

100m 0 
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6.2 Ižinierskogeologické a hydrogeologické pomery lokality 

 

 Záujmové územie je v regióne jadrových pohorí, oblasť vysokých jadrových pohorí 

a susedí s regiónom neogénnych tektonických vkleslín, oblasťou vnútrohorských kotlín ([9]). 

Z hodnotenia hydrogeologických pomerov vyplýva, že horniny kryštalinika sú slabo 

zvodnené, s nízkou puklinovou priepustnosťou. Plytký obeh podzemných vôd sa viaže na 

zóny zvetrávania. Dopĺňa sa infiltráciou zrážok. Významnejšie sú zvodnené kremence 

a dolomity pod odkaliskom v smere toku riečky Križovianky. V jej údolí sú významné 

pramene zachytené pre vodárenské účely (Močidlo, Škripeň, Brdáre vyvierajúce na okraji 

údolnej nivy), ([4]). Práca [4] uvádza možnosť únikov odpadných vôd z odkaliska do 

povrchových a podzemných vôd v jeho okolí. 

 V podloží odkaliska sú kvartérne sedimenty (kamenitohlinité sute až hliny, miestami 

piesky a morénový materiál). Predkvartérne podložie tvorí kryštalinikum s mezozoickým 

obalom (horniny sú tektonicky podrvené, vápence a bridlice majú charakter poloskalných 

hornín až zemín, t.j. íly a íly s úlomkami). Seizmické zaťaženie územia predstavuje max. 6° 

stupnice M.C.S. 

 

6.3 Súčasný stav odkaliska 

 

 Odkalisko Dúbrava 03 na úbočí pravého svahu údolia (v smere toku, pod odkaliskami 

01 a 02) má základnú hrádzu výšky cca 3,0 m (šírka koruny je 4,0 m, sklon vnútorného svahu 

1:2,5 a vonkajšieho 1:2) sypanú z netriedeného miestneho materiálu. Celková dĺžka základnej 

obvodovej hrádze je cca 1,0 km a umožňuje uloženie asi 1,0 mil. m3 flotačného odpadu. Pod 

odkaliskom je akumulačná nádrž (zdržiavanie vody na 2 – 5 dní, na dokonalú sedimentáciu 

jemných podielov flotačných odpadov). Kolektorové potrubie je oceľové priemeru 400 mm, 

po celej dĺžke obetónované, uložené vo výkope, len v spodnej časti na násype. Drenážny 

systém je urobený na vzdušnej a na návodnej strane päty základnej hrádze, aj v priestore 

odkaliska (betónové rúry ∅ 200 mm obalené geotextíliou a prísypom, so spojovacími 

a kontrolnými šachtami). Dno údolia je na kóte cca 831,0 m n. m., potok Križovianka obteká 

odkalisko, projektovaná výška hrádzového systému je 34,0 m (súčasný stav výšky hrádze cca 

12,0 m) a maximálny objem odkaliska je 4,5 mil. m3 (uložený objem cca 300 000 m3). 

Odkalisko zaberá plochu asi 150 000 m2 (počas prevádzky bolo delené na kazety – oddelené 

časti). Výrazný útlm ťažby nastal v r. 1992 a v r. 1993 sa ukončila prevádzka odkaliska. 

Rekultivácia odkaliska nie je komplexná. Na pláži je zachovaná priehlbeň bývalého jazera, 
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naplavovacie potrubie, šachty a drenáže nie sú technicky korektne likvidované a realizuje sa 

nedovolená ťažba sedimentu. Projekt navrhoval opatrenia na začlenenie tohto cudzieho telesa 

do krajiny podľa konfigurácie terénu, osadenie skupín vybraných stromov a krovín 

a oddelenie oblasti pásom lesa. Podľa stabilitných podmienok je nevyhnutné udržiavať 

hladinu vody v intervale medzných hodnôt a nedovoliť vytekanie toxických látok. Prehľadná 

mapa je na obr. 5.1 (kap.5, prevzatá z archívnych projektov [15]). Na obr. 6.1 je 

dokumentovaný súčasný stav odkaliska. Situácia odkaliska z archívnych podkladov [4] je na 

obr. 6.2. 

 Výskumné práce vykonané v r. 1990 – 1992 ([4], spolupráca pracovníkov Univerzity 

Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie 

a Moskovskej štátnej univerzity, Geologickej fakulty, Laboratórium ochrany geologického 

prostredia) upresnili inžinierskogeologické pomery územia, stanovili rozsah možného 

znečistenia podzemných a povrchových vôd v okolí odkaliska, vyhľadávali vhodné zeminy na 

sobčné bariéry, alebo ochranné podložie pre nové odkalisko a navrhli opatrenia proti šíreniu 

znečistenia do okolitého prostredia. Inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery 

umožňujú priesaky odpadových vôd v pórovitom prostredí glaciofluviálnych a proluviálnych 

sedimentov. Odpadové vody obsahujú zvýšené koncentrácie niektorých ťažkých kovov (Sb, 

As, Cd, Mn, Fe). Rozbory usadených flotačných kalov a zmeny v okolí odkaliska dokladujú 

prítomnosť ťažkých kovov vo vysokých koncentráciách. Odkalisko je zaradené do 

monitorovacieho systému geofaktorov životného prostredia SR. Nové poznatky o šírení 

znečistenia, príp. ich využiteľnosť pre iné lokality sme zatiaľ nemali k dispozícii. 

 

Obr. 6.1 Odkalisko Dúbrava 03
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Obr. 6.2 Situácia odkaliska Dúbrava 03 

0 

100m 
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6.4 Geotechnické parametre materiálov odkaliska 

 

O geotechnických parametroch materiálov podložia, hrádzových telies ani o flotačnom 

odpade nemáme žiadne relevantné informácie. 

 
 

6.5 Prognóza správania sa odkaliska 

 

 Kategorizácia odkaliska Dúbrava 03 ako vodnej stavby (III. kategória) bola 

Rozhodnutiami Obvodného úradu životného prostredia Liptovský Mikuláš č. ŠVS-

1597/1995-Mk dňa 15.05.1995 zrušená. Aby bolo možné prognózovanie správania sa, resp. 

využívania priestoru odkaliska aj v budúcnosti, je nevyhnutný geotechnický audit 

s podrobným štúdiom a zhodnotením archívnych materiálov doplnený minimálnym rozsahom 

laboratórnych skúšok geomateriálov odkaliska, analýzou prúdenia vody v telese a okolí 

odkaliska a stavom jej znečistenia, resp. možnosťou kontaminácie prostredia. Výstupom bude 

preukázanie bezpečnosti odkaliska, prípadne využívanie odpadu, evidovanie starej 

environmentálnej záťaže, alebo možnosť rekreačného využitia územia. 
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7. Záver  

 

Správa, ktorú predkladáme rozhodne neodráža výšku nákladov na ňu vynaložených, 

tie boli len symbolické. Je výsledkom dlhoročnej spolupráce správcov (vlastníkov) odkalísk, 

najmä ENO závod Zemianske Kostoľany, SE a.s. Bratislava, projektantov, najmä H. E. E 

Consult s.r.o. Trenčín, dodávateľských organizácií, pracovníkov Vodohospodárskej výstavby 

š.p. Bratislava (TBD), pracovníkov ŠGÚDŠ a Slovenskej technickej univerzity Stavebnej 

fakulty (Katedra geotechniky).  Poukazujeme na túto skutočnosť preto, že v prípade 

pokračovania úlohy je treba zabezpečiť zdroje na financovanie prác. 

Vstupné údaje potrebné na reálne prognózy správania sa odkalísk sú súborom 

informácií o geotechnických charakteristikách uložených antropogénnych sedimentov, 

o priesakových podmienkach v telese odkaliska, o geotechnických vlastnostiach podložia 

a hrádzí odkaliska, o morfológii terénu lokality, o hydrogeologických pomeroch v podloží, 

o seizmicite oblasti a o klimatických pomeroch. Dôsledné vyhodnocovanie monitoringu 

a aplikácia jeho výsledkov je neopomenuteľnou súčasťou problematiky odkalísk. Musíme 

konštatovať, že súbory vstupných informácií sú často minimálne, neúplne, nedostatočne 

vyhodnotené a dokumentované, niekedy geotechnické informácie absentujú vôbec. 

Odkaliská sú živé stavby, realizované za kontinuálnej prevádzky z antropogénnych 

geomateriálov. Vlastnosti materiálov ukladaných do odkalísk sú iné, ako vlastnosti zemín 

a hornín. Otázky stability hrádzových systémov, funkcie drenáží, priesaku vody, filtračnej 

stability, stekutenia a seizmických účinkov predstavujú zdroje inžinierskeho rizika. Treba 

deklarovať, že úspešné riešenie zaručí len spolupráca osvieteného investora (správcu, resp. 

producenta odpadu), erudovaného projektanta, skúseného dodávateľa, kritického dohľadu 

a nezávislého expertného poradcu (funkcie nie je vhodné kumulovať). Výsledky v tejto 

oblasti sú vždy len príspevkom k riešeniu interdisciplinárnej problematiky odkalísk, náročnej 

teoreticky aj experimentálne (laboratórne a terénne skúšky), zahŕňajúcej význam vedecký, 

inovačný, metodický a technologický, pretože „it is better to be probably right, then to be 

exactly wrong“ (Susanne Lacasse, 2002). 

Po spracovaní tretej časti úlohy sme navrhli zaoberať sa tzv. geotechnickým auditom 

odkalísk (vo všeobecnosti environmentálnych stavieb a záťaží). Geotechnický audit 

definujeme ako profesionálnu analýzu informácií o konkrétnej stavbe alebo záťaži, vytvorenie 

jej identifikačného listu a postupu doplnenia vstupov pre reálnu prognózu jej správania sa. 

Geotechnický audit predstavuje podklad pre ďalšiu interdisciplinárnu spoluprácu a posúdenie 

environmentálnej záťaže (napr. na spoluprácu a podporu riešenia problematiky z prostriedkov 
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EÚ, zavedenie systému environmentálneho manažérstva, ekonomické úspory v budúcnosti, 

prínosy pre obchodnú činnosť, vedenie správcovských organizácií, resp. firiem vlastníkov, 

vzťahy s verejnosťou, atď.) a je efektívnym prínosom pre súčasnú aj dlhodobú existenciu 

environmentálnych stavieb. Spočíva v postupnom riešení úloh: 

• Zhodnotenie a analýza existujúcich materiálov, podkladov a výsledkov prieskumov, 

projektov, meraní, hodnotení, expertíz a pod. (aj dostupných archívnych správ). 

• Využitie vrtných prác plánovaných na stavbe, resp. záťaži a v jej bezprostrednom 

okolí na odber vzoriek geomateriálov. 

• Realizácia laboratórnych skúšok geomateriálov na overenie a inováciu ich 

geotechnických vlastností (pri dodržaní predpísaných metodík a normových postupov) 

a vytvorenie databázy údajov. 

• Vykonanie dostupných terénnych skúšok a meraní, interpretácia a porovnanie 

výsledkov (vstupy do výpočtov). 

• Zostavenie geotechnického modelu stavby, alebo záťaže na prognózovanie jej 

správania sa v rôznych reálnych okrajových podmienkach a geotechnické výpočty. 

• Revízia a inovácia monitoringu. 

 

 

Bratislava, október 2007     Ing. Mária Masarovičová, PhD. 
zodpovedný riešiteľ 


