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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. 2 v r. 2008 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 šiestou 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), 

 5



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. Piata časť riešenej úlohy 

opisuje 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 2008 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

Zatiaľ nie sú 
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Obr. 1.1 Registrované odkaliská na Slovensku 
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2. Identifikačný popis odkaliska – ODKALISKO ŽILINA - ROSINA 

2.1     IDENTIFIKAČNÝ LIST ODKALISKA 

N Á Z O V Odkalisko ŽILINA - ROSINA 

VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 

OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 

(VLASTNÍK) 

II. Bytčický potok 
Žilina 
Žilina 

popolový 
sediment  

Žilinská 
teplárenská, a.s. 

Projekt 
Projektant základnej hrádze Váhostav n.p. Žilina, Bratislava, GP HUCO š.p. Bratislava, 

v súčasnosti Mélyépterv-Hydrotransport, s.r.o. Budapešť, MR. 

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

Odkalisko s obehovým systémom dopravnej vody, čiastočne pretekané povrchovými vodami, 
údolného typu, so základnou hrádzou nasypanou z materiálu z lomu Kosová, nadvyšovaná 

z uloženého popola, uloženie popolového sedimentu trvalé. 

Časové údaje 
Odkalisko v prevádzke od r. 1985, (začiatok výstavby r. 1983). 

Situácia 

 
Prevzaté od Mélyépterv Hydrotransport KFT Budapešť 

Ústretovosť a spolupráca so správcom veľmi dobrá. 
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2.2 Inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery lokality 

 

 Územie patrí do katastrov obcí Rosina a Bytčica, okres a kraj Žilina. Orograficky tvorí 

súčasť Žilinskej kotliny. G e o l o g i c k y  je zastúpená kvartérnymi povrchovými 

sedimentami a predkvartérnym skalným podložím (centrálnokarpatský flyš – ílovce, siltovce 

a pieskovce). Kvartér reprezentujú hliny a svahové sute. Mocnosť kvartérneho pokryvu na 

ľavých svahoch údolia je asi 8,0 m, v údolí okolo 3,5 až 4,0 m a na pravých svahoch asi 2,0 

m. Podložné vrstvy majú smer sklonu SSZ, s veľkosťou do 150. Vrstevnatosť je 

tenkodoskovitá, rovnako ako odlučnosť (je paralelná s vrstevnatosťou). Nadmorská výška 

údolia je 380,0 až 384,0 m n.m. Svahy sú mierne (do 100) hladko modelované. Nízke priľahlé 

chrbáty výšky okolo 425,0 m n.m. sú pozostatky starých pleistocenných terás, ktorých zvyšky 

sú zvlečené po svahu do nižších polôh. V zadnej časti zátopy sú svahy poznačené starými aj 

pokračujúcimi svahovými deformáciami (35, 36). Priemerné ročné zrážky dosahujú 800 – 

900 mm. Podľa mapy seizmických oblastí (STN 73 0036) má oblasť 80 MCS (najbližšie 

epicentrum cca 10 km, Minčola). Ako uvádzajú autori 36, nie je vylúčená prítomnosť 

mladej tektonickej zóny vo vzdialenosti menej ako 2,0 km. 

H y d r o g e o l o g i c k é  pomery sú závislé od geologickej stavby. Podľa orientačných 

záverov v podkladoch (35, 36) nie sú zložité. Samostatnými celkami sú kvartérny pokryv 

a súvrstvie paleogénu. V kvartérnom pokryve prevládajú hliny (piesčité a ílovité), podľa 

makroskopického posúdenia vlastností a výsledkov nalievacích skúšok veľmi málo priepustné 

(k = 4.10-8 m.s-1, 36), tvoriace prirodzený tesniaci koberec. Prechod medzi kvartérom 

a paleogénnym podložím tvorí zóna intenzívne rozvetraného skalného podložia – elúvium 

s charakterom zeminy, na svahoch elúvium ílovcov, v údolí elúvium pieskovcov (mocnosť 2 

– 7 m). Z hľadiska hydrogeologického je pričlenené k ílovitým hlinám. Priepustnosť 

predkvartérneho podložia je relatívne vysoká (35, 36), viazaná na intenzívne zvetrané 

siltovce a pieskovce. Priesaky vody do susedných údolí sú málo pravdepodobné, dá sa 

predpokladať, že k nim nedôjde. Podzemná voda je doplňovaná infiltráciou zrážkových vôd, 

má viacero horizontov, je vztlaková a nebolo preukázané jej agresívne pôsobenie na betónové 

a oceľové konštrukcie. 
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2.3 Súčasný stav odkaliska 

 

 Odkalisko Žilina situované na katastrálnom území obcí Rosina a Bytčica v okrese 

a kraji Žilina slúži Žilinskej teplárenskej a.s. (vlastník aj uživateľ) na trvalé ukladanie popola. 

Je to odkalisko údolného typu, II. vodohospodárskej kategórie, prevádzkované od r.1985 

(začiatok výstavby 1983). Projektant základnej hrádze bol Váhostav n.p Žilina, Bratislava, GP 

bol HYCO š.p. Bratislava neskôr a v súčasnosti je projektantom odkaliska Mélyépterv - 

Hydrotransport, s.r.o. Budapest.  

Podľa údajov v materiáloch 16, 44 až 54 je základná hrádza homogénna 

s vnútorným drenážnym systémom. Na upravenom podloží je konsolidačná vrstva 

netriedeného štrkopiesku (cca 0,50 m) a hrádza je nasypaná z materiálu z lomu Kosová (90% 

objemu, dolomity frakcia 0,0 – 22,0 mm 44, bez identifikovania geotechnických vlastností). 

Pôvodne mal byť použitý materiál z lomu Polom (výsledky prieskumu uvádza 38). Prvá 

nadvyšovacia hrádza je vybudovaná z uloženého popolového sedimentu, návodný svah má 

zaštrkovaný. Aj päta návodnej a vzdušnej strany základnej hrádze je prisypaná netriedeným 

štrkopieskom ( h = 0,5 až 0,7 m ). Na návodnej strane je prekrytý vrstvou piesku (h = 0,4 m) a 

tvorí filter na kontakte s popolom. Od päty po kótu 387,0 m n.m. je ešte opevnený 

kamenivom (frakcie 63 – 128 mm, h = 0,2 m). Kamenivom je stabilizovaná aj vzdušná päta. 

Celý vzdušný svah odkaliska je zahumusovaný a zatrávnený. Bezmenný potok (Q100 = 8,0 

m3.s-1) bol preložený po vrstevnici na kótu cca 425,0 m n.m., mimo priestoru odkaliska.  

D r e n á ž n y  s y s t é m  (pätný návodný drén, vnútorný drén, pozdĺžne a priečne 

drény, komínový drén, stavebný drén pod telesom základnej hrádze, pätný vzdušný drén, drén 

nadvýšenia č.1 a č.2 a dodatočný drén na ľavom svahu údolia) je značne komplikovaný, 

neúplne dokumentovaný a ako vyplýva z profesionálnych hodnotení z čiastkových správ 

z výstavby a overovacej prevádzky miestne poruchový, nefunkčný a veľmi obtiažne 

kontrolovateľný. Jeho revízia bude nevyhnutná.  

Z á k l a d n é   p o z n a t k y   o  o d k a l i s k u  môžeme  prehľadne  zhrnúť : 

 kóta dna údolia 380,0 m n.m., kóta koruny základnej hrádze 396,0 m n.m., max.výška 

základnej hrádze ~ 16,0 m ; 

 šírka koruny základnej hrádze 4,0 m, v päte 108,0 m, dĺžka hrádze (v osi) 304,0m; 

 plocha odkaliska v úrovni koruny základnej hrádze 8,0 ha ; 

 obsah odkaliska za základnou hrádzou 0,90.106 m3 ; 

 sklon vzdušného svahu 1 : 3 (po 390,0 m n.m.) a vyššie 1 : 2,5 ; 
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 sklon návodného svahu 1 : 4 (po 387,0 m n.m.) a vyššie 1 : 3; 

 lavičky na kótach 384,0 a 390,0 m n.m., šírky 4,0 m na vzdušnom svahu; 

 plocha povodia 2 km2 (200 ha); 

 kóta koruny 1 nadvyšovacej hrádze 402,0 m n.m., max.projektované nadvýšenie 423,0 m 

n.m., (obsah odkaliska 8,3.106 m3); 

 ročná produkcia popola cca 300 000 m3, max. množstvo hydrozmesi cca 600 m3/hod.; 

 súčasná výška odkaliska je cca 25,0 m (od päty základnej hrádze), plocha cca 25,0 ha, 

objem popolovín uložených v odkalisku do r.2005 je cca 1,5.106 m3. 

 M o n i t o r o v a c í   s y s t é m  odkaliska pozostáva z merania úrovne hladín vody 

v telese odkaliska, v podloží a jeho okolí v pozorovacích vrtoch (spolu 44 vrtov), 

z geodetického pozorovacieho systému kontrolných výškových a polohových meraní siete 

bodov a ostatných pozorovaní a meraní. Skupina ostatných pozorovaní a meraní zahŕňa 

plavenie hydrozmesi, prevádzkové pomery, bilanciu vôd odkaliska, sledovanie hladiny jazera 

a šírky pláže odkaliska, množstvá a čistotu drenážnych vôd a vizuálne prehliadky odkaliska. 

Zvláštnu skupinu monitoringu predstavujú pravidelné overovania geotechnických vlastností 

geomateriálov odkaliska a kontrolné výpočty stability. Schematická situácia odkaliska 

prevzatá zo správy 16 je na obr. 2.1. 

 

2.4 Geotechnické parametre materiálov odkaliska 

2.4.1 Zeminy podložia 
 
 Jedinými mimoriadne kvalitne spracovanými geotechnickými informáciami 

o zeminách podložia odkaliska a jeho okolia sú výsledky prieskumov 35 a 36. Okrem 

inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov územia sú profesionálne riešené 

problémy vlastností zemín v miestach hrádzových profilov a v zátope odkaliska, stabilita 

svahov v zátope, možnosť úniku vody do susedného údolia a výskyt vhodných materiálov do 

hrádze v okolí budúcej stavby. Realizované práce predstavujú 8 vrtov celkovej dĺžky 310,0 m, 

hĺbky 30,0 až 50,0 m a 20 ks šachtíc sumárnej dĺžky 117,0 m s hĺbkou 2,7 až 13,5 m. Okrem 

153 ks odobraných vzoriek zemín na laboratórne testy boli realizované aj terénne skúšky 

(čerpacie a vodné tlakové skúšky). Rozbor vody bol urobený na 3 odobraných vzorkách. 

Výsledky laboratórnych skúšok sme spracovali do tab.2.1 a 2.2 (podľa postupu uvedeného 

v práci 36). Pretože v intervaloch výskytu hodnôt jednotlivých geotechnických parametrov 

sú malé rozdiely, zjednotili sme všetky výsledky laboratórnych skúšok jemnozrnných zemín 

do spoločného súboru. Výsledné hodnoty sú zostavené v tab.2.3. Sú to jediné reálne informá - 
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Obr. 2.1 Schematická situácia prevzatá zo [16]. 
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cie o zeminách v podloží hrádze a akumulačnej oblasti odkaliska, ktoré za celé časové 

obdobie 1976 až 2008 tj. 32 rokov neboli inovované (odkalisko funguje od r.1983 resp. 1985, 

tj. 23 až 25 rokov). 

 

Tab. 2.1  Kvartérne  podložie  odkaliska 

G e o t e ch n i c k é   ch a r a k t e r i s t i k y   z e m í n 
v priestore odkaliska Žilina (podľa 36) 

jemnozrnné zeminy KVARTÉRU 
prevažne stredne a vysokoplastické zeminy, tuhej - pevnej ojedinele mäkkej konzistencie 

intervaly  výskytu  hodnôt (min – max) 
interval prevládajúcich hodnôt veličina 

rozmer I. hrádzový profil II. hrádzový profil zátopa odkaliska 

n 
kNm-3 

18,5 ; 21,3 
19,5 ; 20,4 

19,0 ; 21,2 
19,8 ; 21,0 

18,6 ; 20,5 
19,1 ; 20,2 

d 
kNm-3 

13,8 ; 18,2 
15,0 ; 16,6 

14,8 ; 18,5 
16,1 ; 17,6 

14,2 ; 16,9 
 

s 
gcm-3 

2,63 ; 2,74 
2,67 ; 2,73 

2,60 ; 2,76 
2,68 ; 2,75 

2,62 ; 2,74 
2,64 ; 2,67 

w 
% 

17,0 ; 35,0 
22,0 ; 27,0 

13,5 ; 29,2 
16,0 ; 24,0 

21,3 ; 35,6 
27,0 ; 34,0 

wL 
% 

39,0 ; 59,0 
40,0 ; 50,0 

39,0 ; 63,0 
46,0 ; 57,0 

36,0 ; 58,0 
36,0 ; 53,0 

Sr 
% 

89,0 ; 100,0 
95,0 ; 100,0 

69,8 ; 100,0 
91,0 ; 100,0 

89,0 ; 99,0 
 

IP 
% 

17,0 ; 30,0 
19,0 ; 27,0 

19,0 ; 32,0 
 

16,0 ; 33,0 
16,0 ; 27,0 

IC 
0,36 ; 1,18 
0,72 ; 1,10 

0,81 ; 1,43 
 

0,70 ; 0,99 
 

kf 
m.s-1 

1,2.10-10 ; 4,2.10-11   
4,0.10-8    

1,1.10-10 ; 5,1.10-11   
 

- 

ef 

 0  
20,0 ; 24,0 20,0 ; 24,0 18,0 ; 24,0 

cef 
kPa 

0,0 ; 25,0 0,0 ; 25,0 0,0 ; 25,0 

r 

 0  
- - 14,0 ; 17,0 

cr 
kPa 

- - 0,0 

u 

 0  
0,0 ; 3,0 0,0 ; 7,0 - 

cu 
kPa 

30,0 ; 80,0 20,0 ; 110,0 - 

Poznámka :      kf – určené z časového priebehu stlačiteľnosti pre 50% stupeň konsolidácie 
                       kf – určený z nalievacích skúšok 
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Tab. 2.2  Predkvartérne  podložie  odkaliska  
      (paleogénne flyšové súvrstvie 9,3 až 11,0 m p.t.) 

G e o t e ch n i c k é   ch a r a k t e r i s t i k y   z e m í n 
v priestore odkaliska Žilina (podľa 36) 

jemnozrnné zeminy prechodovej vrstvy – zvetrané ílovce 
prevažne stredne a vysokoplastické zeminy, tuhej konzistencie 

intervaly  výskytu  hodnôt (min – max) veličina 
rozmer I. hrádzový profil II. hrádzový profil zátopa odkaliska 

n 
kNm-3 

19,9 ; 20,4 20,5 17,7 ; 20,7 

d 
kNm-3 

16,3 ; 17,8 16,6 ; 16,8 13,3 ; 16,9 

s 
gcm-3 

2,64 ; 2,74 2,68 ; 2,75 2,65 ; 2,73 

w 
% 

12,0 ; 22,0 21,0 ; 24,0 18,8 ; 21,1 

wL 
% 

36,0 ; 53,0 42,0 ; 45,0 32,0 ; 38,0 

Sr 
% 

63,0 ; 91,0 94,0 ; 100,0 83,0 ; 97,0 

IP 
% 

18,0 ; 25,0 21,0 ; 24,0 16,0 ; 23,0 

IC 1,22 ; 1,42 0,87 ; 0,97 0,59 ; 1,24 

ef 

 0  
20,0 ; 24,0 23,0 17,0 ; 23,0 

cef 
kPa 

0,0 ; 25,0 0,0 25,0 ; 35,0 

r 

 0  
- - 12,0 ; 16,5 

cr 
kPa 

- - 0,0 

u 

 0  
0,0 ; 3,0 0,0 - 

cu 
kPa 

30,0 ; 80,0 50,0 - 

 
Otázka stability svahov v zátope a okolí je v citovanom prieskume 36 komentovaná : 

„Predpokladáme, že v čase zvýšených atmosférických zrážok bude dochádzať k ďalším 

plošným deformáciám v intenciách doterajších pohybov. Vplyvom napĺňania nádrže popolom 

a vodou, môže dôjsť k zvýšeniu aktivity zosuvného pohybu, najmä v spodnej časti 

deformovaných más. Náhly pohyb väčšej kubatúry zosuvného materiálu však 

nepredpokladáme. Za uvedených okolností by prípadne počas plnenia nádrže mohlo dôjsť 

k nepatrnému zmenšeniu jej akumulačného obsahu. Vzhľadom na uvedené, ako i na 

skutočnosť, že zosuvné územia sú vzdialené od hrádzových miest, nepredpokladáme vznik 

nebezpečnej situácie z hľadiska ohrozenia telesa hrádze prípadne územia pod ňou.“ 
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Tab. 2.3  Zeminy  podložia  odkaliska 

G e o t e ch n i c k é   ch a r a k t e r i s t i k y   z e m í n 
podložia odkaliska Žilina (spracované podľa 36) 

jemnozrnné zeminy – hliny a íly 
prevažne stredne a vysokoplastické, tuhej, pevnej ojedinele mäkkej 

konzistencie 

veličina 
rozmer 

priemerná 
hodnota 

interval výskytu počet vzoriek 

n 
kNm-3 

19,8 17,7 ; 21,3 84 

d 
kNm-3 

15,9 13,3 ; 18,5 84 

s 
gcm-3 

2,68 2,60 ; 2,76 137 

w 
% 

39,0 12,0 ; 48,6 84 

wP 
% 

23,7 17,0 ; 34,0 93 

wL 
% 

47,5 36,0 ; 70,0 93 

IP 
% 

20,7 17,0 ; 42,0 93 

IC 0,92 0,36 ; 1,42 84 

n 
% 

38,4 31,4 ; 50,0 88 

Sr 
% 

92,0 62,7 ; 100,0 68 

ef 

 0  
20,8 17,0 ; 24,0 

cef 
kPa 

14,6 0,0 ; 35,0 
18 skúšok 

r 

 0  
 12,0 ; 17,0 

cr 
kPa 

 0,0  
6 skúšok 

u 

 0  
 0,0 ; 7,0 

cu 
kPa 

 20,0 ; 110,0 
6 skúšok 

Pozn.: Hĺbka odberu vzoriek h = 1,3 až 11,0 m p.t. (priemerná hĺbka je 3,43 m p.t., celkový počet 

vzoriek 150). 

 

2.4.2 Zeminy hrádzového systému 

 

V rámci prieskumných prác 36 sa hodnotila aj vhodnosť miestnych zemín na stavbu 

základnej hrádze odkaliska. Výsledky poskytli orientačný obraz o ich kvalite (tab.2.4). Podľa 
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opisu v správe (36, orientačný prieskum, 1.etapa) majú hlinité materiály rôznorodý 

charakter. Časť predstavujú materiály splavené z priľahlých pleistocénnych terás, časť sú 

produkty náplavov potoka a časť sú deluviálne hliny vzniknuté zvetraním ílovcov. Variabilný 

je aj obsah úlomkov a premenlivá konzistencia, čo sa odrazilo na rozptyle geotechnických 

vlastností laboratórne skúšaných zemín. Z vlastností uvedených v tab.2.4 je zrejmé, že išlo o 

stredne až vysokoplastické zeminy tuhej, pevnej, miestami mäkkej konzistencie. Ich 

namŕzavosť bola na hranici vysoko a nebezpečne namŕzavých zemín, podľa normového 

hodnotenia kriviek zrnitosti išlo o prakticky nepriepustné zeminy (36). Overenie vlastností 

zemín po technologickom spracovaní realizovali autori prieskumu na malom súbore vzoriek, 

výsledky sme zostavili do tab.2.5. Ich prehľad ukazuje, že kvalita zemín bola kolísavá a 

vlastnosti určené počas prieskumu nezodpovedali normovým nárokom na geomateriály 

vhodné pre stavbu hrádzí. 

Podľa údajov v práci 54 sa mala hrádza stavať z odpadového materiálu vznikajúceho 

pri ťažbe kameňa v lome Polom. Posúdenie tohto materiálu obsahuje správa 38. Pri stavbe 

základnej hrádze odkaliska Žilina bola podľa údajov v podkladoch 54 použitá sypanina 

ťažená v novootvorenom lome Kosová (90% materiálu dolomity zrnitostného rozpätia 0 – 22 

mm), ktorej geotechnické charakteristiky neboli overené. 

Tab.2.4  Zeminy na stavbu hrádze 

G e o t e ch n i c k é   ch a r a k t e r i s t i k y   z e m í n 
v priestore odkaliska Žilina (podľa 36) 

jemnozrnné zeminy z okolia a zátopy odkaliska do hĺbky 4,0 m p.t. 

intervaly  výskytu  hodnôt  
veličina 
rozmer celý súbor prevažne 

n 
kNm-3 

18,6 ; 20,6 18,8 ; 20,3 

d 
kNm-3 

14,1 ; 17,0 14,1 ; 16,5 

s 
gcm-3 

2,60 ; 2,79 2,60 ; 2,75 

w 
% 

18,3 ; 34,0 21,0 ; 32,0 

wL 
% 

34,0 ; 70,0 40,0 ; 57,0 

IP 
% 

13,0 ; 38,0 16,0 ; 28,0 

IC 0,26 ; 1,39 0,70 ; 1,13 

Sr 

% 
79,0 ; 99,0 92,0 ; 99,0 
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Tab.2.5  Technologicky spracované zeminy 

G e o t e ch n i c k é   ch a r a k t e r i s t i k y   z e m í n 
v priestore odkaliska Žilina (podľa 36) 

jemnozrnné zeminy z okolia a zátopy odkaliska do hĺbky 4,0 m p.t 

parametre zhutniteľnosti 
pevnosť po zhutnení 

deformačné veličiny 

interval napätí  MPa veličina 
rozmer interval výskytu veličina 

rozmer 0,11 – 0,22 0,22 – 0,32 

wopt 

% 
19,3 ; 24,6 

Eoed 

MPa 
6,0 13,8 

d max 
kNm-3 

15,3 ; 16,8 
Edef 

MPa 
2,6 5,9 

ef 

 0  
18,0 ; 24,0 

cef 
kPa 

0,0 ; 16,0 

C
-  

68 40 

u 

 0  
5,0 ; 15,0 

cu 
kPa 

60,0 ; 150,0 

kf  
m.s-1 

4,3.10-11 1,4.10-11 

Poznámka :      kf – určené z časového priebehu stlačiteľnosti pre 50% stupeň konsolidácie 
 

Z pôvodne vybraného materiálu z lomu Polom bolo použitých len 10% sypaniny. Z údajov 

v správe 54 nie je možné kvantifikovať, analyzovať a zhodnotiť výsledky opisovaných 

skúšok realizovaných počas výstavby (dohľad bol podľa MLVH SSR v kompetencii investora 

a skúšky robil aj dodávateľ stavby Váhostav n.p. – stredisko skúšobníctva VH3 – PR Žilina). 

Jediná dostupná informácia je určenie priemernej objemovej hmotnosti dosiahnutej na stavbe  

n = 2 170 2 000,0 ; 2 300,0 kg.m-3, n = 123 skúšok, ak ju prepočítame na objemovú tiaž n 

= 21,70 19,6 ; 22,6 kN.m-3. 

 

2.4.3 Popolový sediment 

 

Sedimentované popoly sú antropogénne geomateriály s vysokou pórovitosťou, 

metastabilnou štruktúrou a laminovanou textúrou. Majú významnú anizotrópiu filtračných 

a pevnostných vlastností. Fenomén stekutenia, ktorý je za určitých okolností 

najnebezpečnejším spôsobom porušenia stability odkaliska je prejavom štruktúrneho kolapsu 

materiálu. Stekutenie môže vyvolať seizmické, dynamické alebo hydrodynamické zaťaženie. 

Aj lokálne poruchy (sufózia, erózia) môžu viesť k stekuteniu popolov a tým privodiť 

havarijný stav. 
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 Ako sme už veľakrát deklarovali v našich prácach, predpokladom stekutenia je 

rovnozrnnosť, vysoká pórovitosť, relatívne nízka priepustnosť, nasýtenie sedimentu vodou 

a kontraktantné správanie sa geomateriálu pri porušení jeho štruktúry. Sedimentované popoly 

majú všetky uvedené nepriaznivé vlastnosti. Pri hodnotení všetkých doterajších poznatkov 

o vlastnostiach popolového sedimentu odkaliska musíme použiť kritérium času. Súhrnný 

prehľad charakteristík popolov za celé obdobie je v tabuľkách 2.6 až 2.10, v tab. 2.11 sú 

priemerné hodnoty. 

 Popoly nie sú zeminy. Tieto antropogénne geomateriály zaraďujeme medzi 

partikulárne látky a pri skúmaní ich vlastností používame nástroje, metódy a metodiky 

mechaniky zemín. Celý náš kontrolný súbor popolov je zrnitostne tvorený prevažne (58%) 

geomateriálmi typu MS – CS / F3 – F4, u ktorých podiel jemnozrnných častíc (do 0,06 mm) 

je 35 až 65% (tab.2.10). Z jednoduchého rozboru v tabuľke vidieť, aké dôležité je analyzovať 

a interpretovať podrobne, sumárne a postupne v časových horizontoch jednotlivé súbory 

výsledkov (aspoň s minimálnou vypovedacou hodnotou). Z každého odberného miesta sme 

odobrali tzv. „orientované vzorky“ popola (vo vodorovnom smere), spolu 3 ks. Výsledky 

laboratórnych skúšok týchto vzoriek sme zahrnuli do spoločného súboru, aj vyhodnotili 

zvlášť (v tab. sú označené). Vzhľadom na ich absolútne minimálny počet nie je možné žiadne 

osobitné hodnotenie. Pomer jemnozrnných a hrubozrnných popolov, striedanie a hrúbka 

vrstiev je absolútne náhodná a individuálna pre každú vzorku. Aby bolo možné všeobecné 

a hodnoverné posúdenie vplyvu smeru odberu, vrstevnatosti a pod., muselo by sa postupovať 

metodicky jednotnou laboratórnou technikou na umelo pripravených vzorkách a výsledky 

interpretovať rovnakým spôsobom na rozsiahlejších súboroch popolového sedimentu (ako už 

v prácach : Jesenák J., Masarovičová M., Slávik I. (1991, 1993), Slávik I. (1997)). 

Pozornosť zasluhuje aj podrobné vyhodnotenie súborov kriviek zrnitosti, 

s prihliadnutím na miesto a hĺbku odberu jednotlivých vzoriek popolov. To samozrejme platí 

o všetkých laboratórnych skúškach, najmä o mechanických a deformačných (s dôrazom na 

druh, vhodnosť, metodiku, počty, vyhodnotenie skúšok). Ak by sme rovnako vyhodnotili aj 

všetky dostupné archívne výsledky a v budúcnosti postupovali podľa jednotnej metodiky, boli 

by vstupné údaje rozhodujúce podstatnou mierou o reálnosti prognózy správania sa odkaliska 

určené v konkrétne akceptovateľných intervaloch. 

Pohľad na hrádzový systém odkaliska je na obr. 2.2 (máj 2008). Terénne práce pri 

odbere vzoriek popolového sedimentu na odkalisku dokumentuje obr. 2.3. 
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Tab. 2.6  Popolový sediment 

G e o t e ch n i c k é   ch a r a k t e r i s t i k y   p o p o l o v 
odkaliska Žilina (spracované podľa 43, GEOST Žilina, 2003) 

veličina 
rozmer 

priemerná 
hodnota 

interval výskytu počet vzoriek 

n 
kNm-3 

12,4 7,8 ; 19,2 51 

d 
kNm-3 

7,6 4,2 ; 15,9 51 

s 
gcm-3 

2,42 1,78 ; 2,84 35 

w 
% 

62,1 20,4 ; 96,2 131 

n 
% 

69,2 39,8 ; 80,2 35 

Sr 
% 

67,1 36,6 ; 100,0 35 

kf  
m.s-1 

 1,19.10-6 ; 9,72.10-9 12 

ef 

 0  
27,8 20,8 ; 34,1 

cef 
kPa 

14,6 0,0 ; 28,0 

12 skúšok 

n = 48 

Pozn.:  Skúšky priepustnosti v triaxiálnej komore. 

 

 

 

Tab.2.7 Priemerné hodnoty geotechnických charakteristík popolov 

G e o t e ch n i c k é   ch a r a k t e r i s t i k y   p o p o l o v 
odkaliska Žilina (spracované podľa 43, GEOST Žilina, 2003) 

odbery vzoriek popolov z hĺbky 1,0 až 5,0 m p.t 

vzorky šmyková pevnosť popol 
zatriedenie n % 

f (%) 
(zrná do 0,06 mm) ef 

0 cef kPa 

SM - SC 5 42 15 až 35 30,3 6,2 

MI - CI 5 42 viac ako 65 25,1 4,0 

MS - CS 2 16 35 až 65 26,0 ; 31,0 0,0 ; 28,0 

spolu 12 100  27,8 6,6 

jemnozrnné (F) 7 58  26,1 6,9 

hrubozrnné (S) 5 42  30,3 6,2 
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Tab.2.8  Priemerné hodnoty geotechnických charakteristík popolov 

G e o t e ch n i c k é   ch a r a k t e r i s t i k y   p o p o l o v 
odkaliska Žilina (VITUKI s.r.o., Budapest) 

2 0 0 5 2 0 0 7 spolu veličina 
rozmer 

priemer interval počet priemer interval počet priemer počet 

n 
kNm-3 

12,4 8,8 ; 14,6 36 13,0 10,1 ; 14,8 27 12,7 63 

d 
kNm-3 

7,6 5,9 ; 12,1 36 8,0 6,0 ; 10,2 27 7,8 63 

s 
gcm-3 

2,47 2,37 ; 2,72 36 2,53 2,37 ; 2,72 27 2,49 63 

w 
% 

60,0 21,1 ; 68,5 36 65,1 38,9 ; 100 27 62,2 63 

n 
% 

70,3 51,5 ; 79,6 36 68,5 62,7 ; 74,6 27 69,5 63 

Sr 
% 

66,2 32,0 ; 100 36 74,8 55,0 ; 98,0 27 69,9 63 

kf  
m.s-1 

1,97.10-9 2,01.10-10 

6,1.10-9 36 
1,32. 
10-6 

1,6.10-7 

7,8.10-6 
23 

7,0. 
10-8 

59 

ef 

 0  
28,5 23,0 ; 34,0 36 28,0 24,0 ; 31,0 27 28,3 63 

Pozn.: Vo výsledkoch nie je opísaná metodika , ani druh skúšok pri určení pevnosti a priepustnosti, 
existujú aj nezrovnalosti v počtoch šmykových skúšok a výsledkoch. 
 

 

Obr. 2.2 Pohľad na odkalisko 
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Tab.2.9  Hodnoty geotechnických charakteristík popolov – 2008 

G e o t e ch n i c k é   ch a r a k t e r i s t i k y   p o p o l o v 
odkaliska Žilina (STU – SvF Bratislava 2008) 

veličina 
rozmer 

priemerná 
hodnota 

interval výskytu počet vzoriek

n 
kNm-3 

12,6 
(12,1) 
12,5 

11,1 ; 14,2 
(10,5 ; 13,2) 
10,5 ; 14,2 

9 
(3) 
12 

d 
kNm-3 

8,3 
(8,6) 
8,4 

7,0 ; 9,9 
(7,0 ; 10,7) 
7,0 ; 10,7 

9 
(3) 
12 

w 
% 

52,5 
(43,0) 
50,1 

30,1 ; 80,5 
(23,2 ; 55,6) 
23,2 ; 80,5 

9 
(3) 
12 

ef 

 0  
32,0 28,6 ; 35,5 

cef 
kPa 

6,2 0,0 ; 18,5 

súbor 
 9  skúšok 

n = 36 

ef 

 0  
(31,7) (30,9 ; 32,9) 

cef 
kPa 

(5,4) (2,4 ; 11,2) 

súbor 
 3  skúšok 

n = 12 

ef 

 0  
32,1 28,6 ; 35,5 

cef 
kPa 

4,9 0,0 ; 18,5 

súbor 
12  skúšok 

n = 48 

Pozn.: V tab. sú hodnoty pre klasicky odobrané vzorky (1 riadok), v zátvorkách uvádzame hodnoty pre 
orientované vzorky, tj. vodorovný odber (2 riadok), a celý súbor (3 riadok). 
 

Tab.2.10  Hodnoty geotechnických charakteristík popolov – 2008 

G e o t e ch n i c k é   ch a r a k t e r i s t i k y   p o p o l o v 
odkaliska Žilina (STU – SvF Bratislava 2008) 

odbery vzoriek popolov z hĺbky 1,0 až 5,0 m p.t 

vzorky šmyková pevnosť popol 
zatriedenie n % 

f (%) 
(zrná do 0,06 mm) ef 0 cef kPa 

MS – CS 
F3 – F4 

7 58 35 až 65 32,1 4,4 

SM – SC 
S4 – S5 

3 25,0 15 až 35 33,0 2,2 

S-F 
S3 

1 8,5 5 až 15 35,5 0,0 

ML – CE 
F5 – F8 

1 8,5 viac ako 65 28,0 18,5 

spolu 12 100  32,1 4,9 

jemnozrnné (F) 8 67  31,6 6,1 

hrubozrnné (S)  42  34,0 0,7 
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Tab.2.11 Priemerné  hodnoty  geotechnických  parametrov 

Geotechnické  charakteristiky  popolov  odkaliska Žilina 
(porovnanie pre celé hodnotené obdobie 1991 – 2008) 

prieskum Mélypterv  Budapest 
GEOST
Žilina 

VITUKI s.r.o. 
Budapest 

STU-
SvF 

rok 
reaizácie 

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2008 

n 
kNm-3 

12,8 13,5 13,4 13,2 12,5 12,7 12,4 
(51) 

11,5 
12,0 
(36) 

12,6 
18,4 
(27) 

12,5 
(12) 

d 
kNm-3 

7,6 8,8 8,7 7,7 8,8 8,2 7,6 
(51) 

7,3 
7,9 
(36) 

8,0 
8,4 
(27) 

8,4 
  

sat 
kNm-3 

14,2 14,8 15,0 14,2 14,7 14,4 - - - - 

s 
gcm-3 

2,18 2,21 2,28 2,24 2,22 2,26 2,42 
(35) 

2,46 
(51) 

2,53 
(27) 

- 

w 
% 

- - - 36,1 - - 62,1 
(131) 

55 
65 
(13) 

61 
69 

(144) 

50,1 
(12) 

n 
% 

- - - 65,7 - - 69,2 
(35) 

70,0 
(36) 

69,0 
(27) 

- 

Sr 
% 

- - - - - - 67,1 
(35) 

67,0 
(36) 

75,0 
(27) 

- 

kf  
m.s-1 

   2,8.10-6   
1,2.10-6

až 

9,7.10-9

2,8. 
10-7 
(12) 

1,63. 
10-7 
(12) 

- 

ef 

 0  
35,0 35,5 30,9 29,5 29,9 30,9 27,8 

27,5 
28,5 

28,0 32,1 

cef 
kPa 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6,6 

(12 sk 
n=48) 

0,0 
(12 sk) 

0,0 
(22 sk) 

4,9 
(12 sk 
n=48) 

Pozn.  Údaje v zátvorke znamenajú počet testovaných vzoriek; napr. 12 vz. (12)  
Údaje o počte odobraných vzoriek: 
v práci 8 - odobrané vzorky n = 15, skúšané n  9 ;  
                    13 - odobrané vzorky n = 36 až 130, skúšané n  9 ; 
                    14 - odobrané vzorky n ~ 144, skúšané n  9  (12 až 144). 

 

2.5 Prognóza správania sa odkaliska 

  

 Odkalisko Žilina je vodná stavba II. kategórie, vznikajúca postupne 25 rokov 

hydraulickým ukladaním popolov zo Žilinskej teplárenskej a.s. Reálne prognózy správania sa 

odkaliska (najmä jeho statickej a filtračnej stability) sú odrazom reálnosti a hodnovernosti 

vstupných údajov. Vstupné údaje sú súborom informácií o geotechnických charakteristikách 

sedimentu, priesakových podmienkach v telese odkaliska, o geotechnických vlastnostiach 
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podložia a hrádze odkaliska, o morfológii terénu lokality, o hydrogeologických pomeroch 

v podloží, o seizmicite oblasti a o klimatických pomeroch. Dôsledné vyhodnocovanie 

monitoringu, jeho dopĺňanie a inovácia sú spolu s aplikáciou jeho výsledkov 

neopomenuteľnou súčasťou problematiky odkaliska. 

 Pri stabilitných výpočtoch a analýzach sa v súčasnosti (v súlade s normami) používajú 

najmä klasické metódy mechaniky zemín (metóda medznej rovnováhy) aplikované 

v prúžkových metódach rôznych autorov (Petterson, Bishop, Sarma, Janbu a ďalší). 

Zavádzame pritom mnohé zjednodušenia : priestorovú úlohu riešime ako rovinnú, úroveň 

hladiny podzemnej vody, povrch terénu a známe rozhrania geologických vrstiev nahrádzame 

priamkovými polygónmi, klznú plochu v rovinnom priemete uvažujeme najčastejšie ako 

kružnicu, príp. inú matematicky definovanú spojitú krivku alebo priamkový polygón, 

zjednodušujeme silové pôsobenia v jednotlivých prúžkoch a medzi nimi, seizmické účinky 

simulujeme statickými vodorovnými silovými účinkami, atď. Tieto obmedzenia platia pre 

všetkých užívateľov aj softwarových produktov užívajúcich tieto výpočtové metódy. 

Dominantnú úlohu majú preto geotechnické charakteristiky antropogénnych sedimentov 

a zemín, výsledky výpočtov sú ich odrazom. V prípade ich neznalosti sú akékoľvek zložité 

a náročné výpočty v najlepšom prípade len odborným odhadom. Stabilitné výpočty 

realizované na odkalisku v Žiline patria tiež do tejto kategórie. Z praxe sú známe havárie 

hrádzí aj celých telies odkalísk, ktorých vypočítané stupne stability boli vysoko nad 

indiferentnou hodnotou 1,0. 

Navrhujeme: Postupné určenie a overenie geotechnických parametrov geomateriálov 

odkaliska a riešenie aktuálnych problémov najmä : 

- inovovanie parametrov podložných zemín;  

- opakovanie  kontrolných  meraní  šmykovej  pevnosti  podľa  jednotnej  metodiky  

a interpretácie (2008) v pravidelných intervaloch; 

- overiť aké sú po 25 rokoch geotechnické vlastnosti zeminy základnej hrádze a skutočnú 

hrúbku kvartéru a tzv. prechodnej vrstvy nad paleogénnym podložím. 

Problematická je aj definícia medznej hladiny. Ako navrhuje projektant zohľadniť 

vplyvy meraní pri stabilitných výpočtoch? Ako sa sledujú tlakové hladiny a aký je ich vplyv 

na prevádzku odkaliska? Z prác Vodohospodárskej výstavby š.p. Bratislava 16, 17, 44 až 

53 vyplýva, že je drenážny systém neprehľadný a obtiažne kontrolovateľný. Je evidovaných 

množstvo porúch a problémov so šachtami, drénmi, zaústením drénov, filtračnými obsypmi, 

kontinuitou drénov a s celkovou funkčnosťou drenážneho a odvodňovacieho systému. 
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Napriek pripomienkam v správach Vodohospodárskej výstavby š.p. (TBD) Bratislava 16, 

50 až 53 nezaoberal sa projektant ani správca odkaliska problematikou stekutenia popolov 

na odkalisku, ani experimentálnym overovaním náchylnosti sedimentu k stekuteniu. Otázka 

seizmických účinkov je oprávnená vzhľadom na historické zemetrasenie 15.01.1858 

(epicentrum Višňové, poškodenie väčšiny stavieb v Žiline) a zaradenie oblasti do 9 0 MCS 

(ČSAV, 1957). 

Za najvhodnejšiu formu považujeme tzv. Geotechnický audit odkaliska, ktorý vyžaduje : 

 Zhodnotiť, analyzovať a využiť existujúce výsledky a archívne materiály. 

 Využiť plánované vrtné práce (predpísané legislatívou) vždy na odber vzoriek sedimentu, 

hrádze a podložia odkaliska. 

 Urobiť na odobraných vzorkách laboratórne skúšky na určenie ich geotechnických 

vlastností (vždy minimálny súbor, ktorý sa postupne dopĺňa a inovuje). 

 Zostaviť geotechnický model odkaliska a určiť jeho statickú a filtračnú stabilitu (súčasnú 

aj budúcu). 

 Zhodnotiť a posúdiť súčasný monitoring a navrhnúť jeho postupnú inováciu. 

Prognózovať správanie sa odkaliska v definovaných okrajových podmienkach (prevádzka, 

intenzifikácia, trvalá existencia a pod.). 

 

 

Obr. 2.3 Terénne práce na odkalisku (apríl 2008) 
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3. Identifikačný popis odkaliska – ODKALISKO SNINA 

3.1    IDENTIFIKAČNÝ LIST ODKALISKA 

N Á Z O V Odkalisko SNINA 

VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 

OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 

II. Magurica 
Nižný Hrabovec 

Snina 
popolový 
sediment 

Energy Snina, 
s.r.o. 

Projekt 

Mélyépterv Budapešť, MR, Vodohospodárska výstavba š.p., Bratislava 

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

Odkalisko s uzatvoreným využitím dopravnej vody, údolného typu, so základnou hrádzou 
sypanou z miestnych zemín, uloženie popolového sedimentu trvalé. 

Časové údaje 
Odkalisko v prevádzke od r. 1990. 

Situácia 
 
 
 

 
 

 

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

 

 Podľa inžinierskogeologickej rajonizácie územia SR patrí záujmový priestor do 

regiónu karpatského flyšu, oblasti flyšových hornatín. Rozšírenie flyšovej formácie je na obr. 

3.1 (podľa [7]). Z regionálneho hľadiska je faciálne monotónna, ale petrograficky a štruktúrne 

je vnútorne nerovnorodá (najmä rytmický flyš). Prevládajú flyšové sedimenty s prevahou 

vápnitých, arkóznych, drobových, zlepencových a glaukonitických pieskovcov nad ílovcami, 

prachovcovými a slienitými bridlicami. Vo flyšových hornatinách vytvára tektonická stavba, 

vlastnosti hornín a značná energia reliéfu priaznivé podmienky na vývoj podpovrchových 

plazivých porúch [8]. Vo svahových depresiách sa vyskytujú menšie povrchové plazivé 

poruchy vo forme zliezania kvartérnych hlinito-kamenitých uloženín a menšie povrchové 

zosuvy. Prehľadná mapa svahových porúch v Slovenských Karpatoch prevzatá z literatúry [8] 

je na obr. 3.2. Inžinierskogeologické charakteristiky horninového masívu sú závislé od 

podielu hrúbky a vzájomného striedania ílovcov, slieňovcov, prachovcov a pieskovcov, príp. 

aj zlepencov vo flyšových súvrstviach. Pelitické komplexy i rytmický flyš majú nepriaznivé 

reologické vlastnosti a nízku stálosť v podmienkach zvetrávania. Ich vlastnosti v styku 

s vodou sa rýchlo menia. Flyšové horniny obsahujú často množstvo nestálych minerálov 

(glaukonit, pyrit, sulfátové soli), ktoré sa ľahko rozkladajú a môžu spôsobiť agresivitu 

prostredia. 

 

 

Obr. 3.1 Rozšírenie flyšovej formácie (prevzaté zo [7], obr. 5.46) 
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Obr. 3.2 Mapa svahových porúch Slovenska prevzatá zo [8]. 
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Hydrogeologický charakter karpatského flyšu je osobitý. Priaznivé spádové pomery 

reliéfu a pomerne nepriepustný podklad aj jeho ílovito-hlinité zvetraliny vytvárajú priaznivé 

podmienky pre povrchový odtok vôd. Infiltrácia zrážok je obmedzená. Podzemná voda prúdi 

v puklinových systémoch. Zvodnenie, režim obehu (zväčša plytkého) i drenáž podzemných 

vôd ovplyvňuje charakter a pestrosť faciálno-litologického vývoja horninových komplexov 

a ich tektonická expozíxia. 

 

3.3 Súčasný stav odkaliska 

 

 Akumulačný priestor odkaliska je vytvorený uzavretím údolia čelnou a záchytnou 

zadnou hrádzou. Čelná hrádza je v súčasnosti hrádzový systém tvorený základnou zemnou 

hrádzou a nadvyšovacími stupňami. 

Základná zemná hrádza výšky 13,0 m je vybudovaná z piesčitohlinitej zeminy, s 

návodným svahom sklonu 1:2 a vzdušným svahom so sklonom 1:3. Šírka koruny je 6,0 m a 

päta hrádze je na kóte 249,00 m n. m. I. etapa nadvýšenia, t.j. 3 x 2,0 m, je teda na úrovni 

268,00 m n. m. Ochranu hrádze zabezpečuje trojvrstvý pätný drén, od vzdušnej päty hrádze 

smerom k osi hrádze s premenlivou šírkou (max. 20 m) a s 2% - ným spádom. Voda z 

pätného drénu je potrubím z pálených drenážnych rúrok 180 mm zvedená do šachty pri päte 

hrádze a odtiaľ je odvádzaná do zberného objektu oceľovým potrubím  200 mm. Návodný 

drén bol vybudovaný ako dvojvrstvový štrkový (zrnitosť 0,5 - 5 mm) postupne po úroveň 

260,00 m n. m. Ochranu návodného drénu tvorí kamenný obsyp hrúbky 0,5 m a prísyp suchej 

škváry hrúbky 0,5 - 1,0 m. Vodu z návodného drénu odvádza potrubie z pálených drenážnych 

rúrok  180 mm a popod zemnú hrádzu oceľové potrubie  200 mm. Aj voda z návodného 

drénu základnej hrádze je zvedená do merného objektu na vzdušnej päte hrádze. Pred 

samotným sypaním základnej hrádze bola základová škára odhumusovaná (hrúbka 0,5 m) a v 

osi hrádze bol vytvorený ozub (zárez) na jej zaviazanie do podložia hlboký 1,5 m a 3,0 m 

široký. Materiál pre základnú hrádzu sa ťažil zo zemníka na pravej strane údolia, nad 

súčasným odkaliskom. 

Nadvyšovacie hrádze sú z naplaveného škvaropopolového materiálu. V prvej etape 

bola na vzdušnú časť hrádze dovážaná aj suchá škvara. Nadvyšovalo sa v troch častiach:        

v roku 1993, 1994 a ukončenie po kótu 268,00 m n. m. bolo v roku 1995. Pred nadvyšovaním 

bol vybudovaný nový návodný drén na úrovni 261,00 m n. m. Drén je z pálených drenážnych 

rúrok  180 mm, uložených na dvojvrstvovom štrkopieskovom filtri. V lomových bodoch 
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(smerove aj výškove) je 6 kontrolných šácht z betónových prefabrikovaných skruží  1 000 

mm. Zo šachiet na návodnej strane sú drenážne vody na vzdušnú stranu na oboch stranách 

prevedené oceľovým potrubím  250 mm. Na úrovni koruny základnej hrádze na oboch 

zaviazaniach sú vybudované kontrolné šachty z ktorých je voda zvedená do merného objektu 

na vzdušnej päte základnej hrádze. 

Koncepcia odvedenia povrchových vôd z priestoru odkaliska predpokladala 

vytvorenie určitého záchytného priestoru. Pre tento účel bola navrhnutá definitívna 

povodňová záchytná hrádza. Pri členení stavby na etapy a postupnom výkupe pozemkov bola 

v prvej etape navrhnutá a vybudovaná dočasná záchytná zemná hrádza. Má výšku 8,0 m, 

korunu v úrovni 261,70 m n. m. so šírkou 6,0 m a sklony svahov 1:2. Na vzdušnej päte hrádze 

je vybudovaná záchytná nádržka a na zachytenie hrubých splavenín slúžila oceľová mreža - 

hrablice. Táto záchytná hrádza nespĺňala nároky maximálnej povodňovej vlny. Preto sa 

uvažovalo s jej preliatím a vniknutím extrémnej povodňovej vlny do priestoru odkaliska cez 

tzv. bezpečnostný priepad šírky 5,0 m, spevnený kamennou dlažbou s korunou na úrovni 

261,50 m n. m. 

Pozdĺž celého údolia a od záchytnej hrádze po základnú hrádzu sú vody Radkovského 

potoka odvádzané železobetónovým potrubím  800 mm, uzavretým v železobetónovom 

plášti. Pre zjednodušenie výstavby bolo obetónované v spoločnej trase aj potrubie vratnej 

vody. Celý železobetónový blok potrubí je uložený na podkladnom betóne hrúbky 10 cm.   

Odvedenie prípadných povodňových prietokov, ktoré by vnikli do odkaliska, zaisťuje 

na návodnej päte železobetónová prepadová šachta s vnútornými rozmermi 1,4 x 1,4 m, s 

hranou prepadu na kóte 261,50 m n. m. Od prepadovej šachty až po merný objekt na vzdušnej 

päte pokračuje železobetónové potrubie priemeru 1 400 mm. Železobetónová prepadová 

šachta bola pri budovaní prvej nadvyšovacej hrádze v roku 1993 uzatvorená železobetónovým 

poklopom (je situovaná v telese hrádze nadvyšovania). 

  Pri stavebných úpravách zväčšenia akumulačného priestoru pre strusku a popol na 

tomto odkalisku bola nadvýšená aj záchytná hrádza. Pôvodný realizačný projekt predpokladal 

nadvýšenia smerom proti vode toku potoka, teda aj s predĺžením preložky potoka a potrubia 

vratnej vody. Pre problémy so zabezpečovaním potrebného potrubia bol projekt zmenený na 

nadvýšenia smerom do odkaliska. Nadvýšenie sa realizovalo vytvorením pevného podkladu 

ťažkou kamennou zahádzkou do usadeného jemnozrnného, ťažko odvodniteľného popola. Na 

takto vytvorený podklad sa nasypali zhutnené vrstvy zeminy. 
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Nadvýšením záchytnej hrádze na kótu 266,00 m n. m. sa vytvoril aj akumulačný 

povodňový priestor objemu 26 000 m3. Pre potreby vyrovnania prietoku preložky potoka s 

maximálnou kapacitou 3,2 m3.s-1 je potrebný priestor 17 400 m3. Celková zatopená plocha 

môže dočasne (na dobu 2 - 3 hodín) dosiahnuť 10 000 m2. Potrebný retenčný objem sa 

dosiahne už pri úrovni hladiny na kóte 265,10 m n. m. (bezpečnosť 90 cm). Nadvýšenie 

záchytnej hrádze znemožnilo vniknutie povodňovej vlny do priestoru odkaliska. Preto pri 

rekonštrukcii odberného objektu bolo nadvýšené len jedno prepadové potrubie, ktoré je na 

oceľových podperách. Prepadové otvory sú otvárané a zatvárané novým mechanizmom, ktorý 

zafixuje polohu otvorenia otvoru. Záchytná hrádza je nadvýšená od roku 1995. 

Prevádzku odkaliska v prvej etape zabezpečoval svahový odberný objekt na pravom 

svahu údolia. Odberný prepadový objekt pozostával z dvoch železobetónových žľabov tvaru 

„U“. Žľaby boli napojené obetónovanými oceľovými rúrami na prepadové potrubie 

(obetónovaná oceľová rúra ø 500 mm). Manipulácia s hladinou vody v odkalisku sa robila 

prekrývaním žľabov prefabrikovanými poklopmi rozmerov 240 x 500 x 80 mm spájanými na 

pero a drážku. Vodu z prepadov odvádzalo oceľové potrubie v dne údolia o priemere ø 500 

mm, s hrúbkou steny 8 mm. Pohľad na pláž odkaliska je na obr.3.3. 

 

 

Obr. 3.3 Pláž odkaliska 
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Súčasne s nadvýšením záchytnej hrádze, bol v r. 1992 vybudovaný nový prepadový 

objekt (pomerne blízko k základnej hrádzi). Prvý prepadový objekt bol odstavený 

zabetónovaním. Nový prepadový objekt má oceľovú konštrukciu a je uložený na svahu 

dočasnej záchytnej hrádze s jej nadvýšením o 2,0 m. V návodnej päte je nový prepadový 

objekt opretý o spoločný uzavretý profil preložky potoka a potrubia vratnej vody. Pri 

nadvyšovaní záchytnej hrádze v roku 1992 bolo predĺžené potrubie preložky potoka aj 

potrubie vratnej vody smerom proti prúdu toku. Pri nadvyšovaní bola záchytná nádrž 

zabetónovaná a pred súčasným vtokom do preložky bol vytvorený usadzovací priestor iba 

prehĺbením priestoru pôvodného koryta Radkovského potoka. 

 

3.4 Geotechnické parametre materiálov odkaliska 

 

 O vlastnostiach podložia priestoru odkaliska ani o zeminách, resp. geomateriáloch 

hrádzí a ich nadvyšovacích vrstiev nemáme zatiaľ žiadne geotechnické informácie. Ich 

absencia výrazne limituje tvorbu geotechnického modelu odkaliska a výpočty filtračnej aj 

statickej stability. 

Geotechnické parametre popolového sedimentu namerané v roku 1995, [1] sme 

zostavili do tab. 3.1. Rozpätie zrnitostného zloženia skúmaného súboru popolov je na obr. 3.4. 

Podľa kriviek zrnitosti a základných indexových vlastností môžeme popolové vzorky 

hodnotiť ako pomerne homogénne. Od zemín s podobnou zrnitostnou skladbou sa odlišujú 

vysokou pórovitosťou a absenciou plastickej oblasti. Väčší rozptyl nameraných hodnôt 

vykazujú pevnostné charakteristiky. Základný parameter šmykovej pevnosti podobných        

(v podstate sypkých) geomateriálov, efektívny uhol vnútorného trenia kolíše pri skúšaných 

vzorkách v rozpätí φef =26,8° až 34,9°. Nameraná, resp. vyhodnotená súdržnosť je len tzv. 

nepravá (vyvolaná v nenasýtených zeminách kapilárnymi účinkami). Ako ukazuje obr. 3.5, 

všetky laboratórne skúšky štartovali pri normálovom napätí σ = 0,1 MPa, preto v intervale          

σ <0,0; 0,1> [MPa] je čiara pevnosti len hypotetická (matematické vyhodnotenie metódou 

najmenších štvorcov). Deformačné vlastnosti skúšaných vzoriek vyjadrené pri jednoosej 

stlačiteľnosti oedometrickým modulom vykazujú hodnoty, ktoré významne prevyšujú tzv. 

smerné normové charakteristiky (STN 73 1001, tab. 11) pre zeminy s podobnými krivkami 

zrnitosti. To opäť dokladuje naše dlhoročné skúsenosti a tvrdenia, že geomateriály odkalísk 

nemožno v žiadnom prípade posudzovať ako zeminy (ani pri rovnakom zrnitostnom zložení). 

Nedostatkom odobraného súboru vzoriek je absencia informácií o mieste, hĺbke a spôsobe 

odberu vzoriek z odkaliska (boli dodané neporušené vzorky popola v odberných valcoch        
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ø 100 mm bez podrobnejšieho opisu). V stabilitných výpočtoch zatiaľ odporúčame uvažovať 

s priemernými hodnotami objemovej tiaže sedimentu, v prirodzenom vlhkom stave (nad 

hladinou vody v odkalisku) γn=13,0 kNm-3 a pod hladinou vody (v nasýtenom stave) γsat=14,9 

kNm-3, pri priemernej pórovitosti n=60%. Pevnostné parametre v geotechnických výpočtoch 

definujeme priemerným uhlom vnútorného trenia φef =31,0° a zanedbaním vplyvu súdržnosti. 

 

Tab. 3.1 Vlastnosti geomateriálov odkaliska 

G e o t e ch n i c k é   p a r a m e t r e   p o p o l o v 
odkaliska Snina (STU – SvF Bratislava, 1995 [1]) 

veličina 
rozmer 

priemerná 
hodnota 

interval výskytu počet vzoriek 

Naplavený sediment odkaliska 

Indexové charakteristiky 

n kNm-3 13,0 <11,6;14,7> 51 

d kNm-3 9,2 <7,0;10,1> 51 

s gcm-3 2,23 <2,19;2,28> 9 

w % 45,0 <41,5;48,5> 27 

n [%] 60,2 <54,9;64,4> 18 

Sr [%] 65,8 <56,7;82,5> 18 

Šmyková pevnosť 

ef  
0  31,0 <26,8;34,9> 

cef kPa 6,7 <0,0;10,0> 

8 skúšok 
n=32 

n-počet skúšobných 
teliesok 

Deformačné vlastnosti 

Eoed [MPa] 
pre interval 

napätí σ [MPa] 
 

0,1 – 0,2 16,3 <11,7;19,9> 9 skúšok 

0,2 – 0,3 17,0 <12,7;28,9> 9 skúšok 

0,3 – 0,4 18,2 <11,7;30,0> 9 skúšok 

0,4 – 0,01 32,0 <18,7;70,0> 9 skúšok 
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Obr. 3.4 Rozsah kriviek zrnitosti popolov 
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čeľusťové šmykové skúšky 

φef =31,0°, cef=0,0 kPa 

počet: 8 ks, n=32 

konsolidácia 4 hod. 

plocha vz.: 70,56 mm2; výška 

vz.: 19,00 mm 

rýchlosť šmyku: 0,008 mm.min-1, 

čas skúšky: 30 až 35 hodín 

σ <0,1 až 0,4> [MPa]; 

τ <0,04 až 0,29> [MPa] 

posun krabice: 15 až 19 mm 

nedilatantné správanie sa vzoriek 

 

 

 

Obr. 3.5 Výsledky čeľusťových šmykových skúšok 

 

3.5 Prognóza správania sa odkaliska 
 

  Technicko-bezpečnostný dohľad vykonávaný v zmysle legislatívy nad vodnou 

stavbou – odkaliskom Snina v ostatnej správe [6] potvrdzuje bezpečnosť 

a prevádzkyschopnosť tohto inžinierskeho diela. Súčasne však stanovuje návrh nápravných 

opatrení ([6], kap. 6), ktorého súčasťou je aktualizácia programu dohľadu (bod 8). Program 

dohľadu je v priamej závislosti s prognózou správania sa odkaliska. Preto považujeme za 

nevyhnutný geotechnický audit aspoň minimálneho rozsahu, aby sa doplnili, analyzovali, 

resp. inovovali geotechnické informácie pre budúcu existenciu odkaliska (schéma 

geotechnického auditu je v záverečnej kapitole tejto správy). 
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3.6 Použité podklady 

 

[1]  Jesenák, J., Masarovičová, M., Slávik, I.: Odkalisko Snina – geotechnické 

charakteristiky popola, STU, SvF, Bratislava, ZoD-05-30/95, 09/1995, 37 s. 

[2]  Kovaľko, A., Hokynek, P., Ďurianová, D.: Register kategorizovaných vodných stavieb 

v SR, časť I., Vodné stavby – odkaliská, Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava, 

01/2006, 34 s., 12 príl. 

[3]  Kovaľko, A.: Manipulačný poriadok pre odkalisko Snina, Vodohospodárska výstavba, 

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

[4]  Kovaľko, A., Ďurianová, D.: Odkalisko Snina, Čiastková správa z výstavby 

a overovacej prevádzky odkaliska za obdobie od 01.09.2004 do 31.08.2006, 

Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava, 10/2006, 11 s., 29 príl. 

[5]  Kovaľko, A.: Odkalisko Snina, Program dohľadu, Vodohospodárska výstavba, š.p. 

Bratislava, 05/1990, 8 s., 3 príl. 

6 Kovaľková, J., et al.: Odkalisko Snina, Čiastková správa z výstavby a overovacej 

prevádzky odkaliska za obdobie od 01.09.2006 do 31.08.2008, Vodohospodárska 

výstavba, š.p. Bratislava, 10/2008, 30 s., CD, 47A4 príl. 

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

Praha, š-349/1985, 1986, 295 s. 

[8] Nemčok, A.: Zosuvy v Slovenských Karpatoch, Veda, vyd. SAV, Bratislava, 

509/6003/9, 1982, 318 s. 

[9] STN 75 3310 Odkaliská. 
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4. Identifikačný popis odkaliska – ODKALISKO ZVOLEN 
4.1   IDENTIFIKAČNÝ LIST ODKALISKA 

N Á Z O V Odkalisko ZVOLEN 

VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 

OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 

III. Zolná 
Môťová 
Zvolen 

Škvara a 
popolový 
sediment  

Zvolenská 
teplárenská a.s., 

Zvolen 

Projekt 
Mélyépterv Budapešť, MR (1956-1990), Mélyépterv – Hydrotransport s.r.o., Budapešť, MR 

(1990-2002), Hydroconsulting, s.r.o. Bratislava (2003-) 

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

Odkalisko s obehovým systémom dopravnej vody, čiastočne pretekané povrchovými vodami, 
údolného typu, so základnou hrádzou sypanou z miestnych zemín, uloženie popolového 

sedimentu trvalé (1991 – 2005). Do r. 1991 sa ukladala do priestoru odkaliska škvara. Od r. 
2005 sa celoročná produkcia vyváža. 

Časové údaje 
Odkalisko v prevádzke od r. 1958, do r. 1991 prechodné ukladanie škvary, od r. 1991 – 2005 
plavenie popola a nadvyšovanie hrádzí (4 x 1,5 m), od r. 2005 plavenie do 2 kaziet (deliaca 

hrádza naprieč údolím), prvá kazeta je naplavovacia, druhá slúži na dočistenie 
odsedimentovanej vody, plavenie cyklické (vývoz popola do bane Dolina, V. Krtíš). 

Situácia 
 

 
 

Ústretovosť a spolupráca so správcom je dobrá. 
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4.2 Inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery lokality 

 

 Podľa schémy inžinierskogeologickej rajonizácie územia Západných Karpát [2] (obr. 

4.1) je lokalita kontaktným priestorom regiónu neogénnych vulkanitov (oblasti sopečných 

hornatín a oblasti sopečných vrchovín) a regiónu neogénnych tektonických vkleslín (oblasti 

vnútrohorských kotlín). 

 

0 50 100 km 

Obr. 4.1 Schéma inžinierskogeologickej rajonizácie územia Západných Karpát 

(prevzaté z [2], obr. 5.7) 

 

 Literárne pramene predstavujú horninové prostredie neovulkanitov ako osobitú 

litologickú formáciu (geologickotektonické podmienky vzniku a vývoja). Prevahu majú 

andezity a ich pyroklastiká charakteru veľmi nerovnorodých horninových komplexov. Na 

okrajoch oblastí prevládajú jemnozrnné tufy a tufity. V oblasti sopečných hornatín sa 

vyskytujú gravitačné svahové pohyby a deformácie rôznych typov. 

 Hydrogeologické pomery v tomto regióne ovplyvňuje faciálnolitologická pestrosť 

horninových komplexov (lávové telesá, tufy, tufitické sedimenty od ílov po štrky, [2]). 

Infiltrácia zrážok má väčšinou dobré podmienky (lesy a vlastnosti zvetralín a pokryvných 
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útvarov). Obeh vody je plytký, v hĺbke 20,0 až 30,0 m sa znižuje na minimum. Väčšie 

množstvá podzemných vôd sú sústredené na zlomových líniách. Výskyt minerálnych vôd je 

ojedinelý, vývery termálnych vôd sú v blízkosti krýh hlbšieho podkladu (mezozoikum). 

Región neogénnych tektonických vkleslín zastupuje molasová formácia (sedimentárne 

komplexy rozmanitých fácií). Je definovaná tromi faciálno-genetickými subformáciami 

(morské sedimenty, prechodné sedimenty a riečne sedimenty). Všetky tri druhy subformácií 

tvoria v rôznych rozlohách a kombináciách komplexy štrkovito-piesčité, zlepencovo-piesčité, 

ílovito-prachovité s tufitmi alebo polohami pieskov. Kvartér tvoria fluviálne sedimenty 

a deluviálne sedimenty. Ich vlastnosti sú závislé od hornín podkladu. Podzemné vody 

v neogénnych sedimentoch sú viazané na vrstvy pieskov a štrkov. Vytvárajú viaceré artézske 

obzory a smerom do hĺbky sa vody menia na minerálne. Bližšie pod povrchom sú 

kontinentálne vody, môžu byť agresívne (CO2, SO4). 

 

4.3 Súčasný stav odkaliska 

 

 Údolné odkalisko Zvolenskej teplárenskej a.s. na katastrálnom území Môťovej je 

v súčasnosti prevádzkované cyklickým spôsobom, t.j. strieda sa obdobie plavenia a vyvážanie 

popola do bane Dolina, Veľký Krtíš (od r. 2005). Základná zemná hrádza má výšku 10,0 m, 

šírku koruny 3,0 m a sklon svahov 1:2. Kóta dna údolia je 300,00 m n. m., maximálna 

projektovaná výška hrádzového systému je 322,00 m n. m. Vzhľadom na zmenu prevádzky 

v r. 2005 (dosiahnutá výška 316,00 m n. m.) táto úroveň zatiaľ nie je aktuálna. Súčasná kóta 

plavenia dosahovaná pri cyklickej prevádzke je 314,00 m n. m. a plocha odkaliska dosahuje 

cca 7 ha. Informačné zdroje [1] uvádzajú, že pred rokom 1991 sa do odkaliska ukladala iba 

škvara. Uloženie nebolo trvalé, geomateriál sa v tomto období sezónne vyvážal. Naplavovanie 

popolového sedimentu s trvalým uložením v odkalisku sa realizovalo od r. 1991 do r. 2005. 

Predstavuje to viac ako 320 000 m3 uloženého popola. V definovanom období sa plavilo 

smerom k základnej hrádzi. Pozostatky pôvodného odberného objektu sú viditeľné na širokej 

lavici v úrovni koruny hrádze. V súčasnosti je naprieč údolím vybudovaná deliaca hrádza. 

Naplavuje sa do prednej časti a odsedimentovaná voda prepadá do zadného priestoru 

odkaliska. Tento spôsob prevádzky vytvorený ako núdzový (majetkoprávne otázky 

pozemkov) sa osvedčil a vyhovuje súčasnému cyklickému postupu plavenia popola. Pohľad 

na pláž odkaliska je na obr.4.2. 
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Obr. 4.2 Pláž odkaliska Zvolen 
 
4.4 Geotechnické parametre materiálov odkaliska 
 

 O geotechnických parametroch materiálov podložia, hrádzí, ani o popolovom 

sedimente nemáme zatiaľ žiadne relevantné informácie. 

 

4.5 Prognóza správania sa odkaliska 

 
 Aj keď odkalisko Zvolen je vodná stavba III. kategórie, bolo by žiadúce iniciovať 

v spolupráci so správcom a súčasným projektantom geotechnický audit aspoň minimálneho 

rozsahu. Spracovanie archívnych a dostupných novších materiálov jednotným postupom by 

poskytlo doplňujúce informácie o skutočnom stave odkaliska a jeho stabilitných a filtračných 

pomeroch. Prognóza jeho správania pri prevádzkovaní by sa mala zosúladiť s budúcou 

prevádzkou Zvolenskej teplárenskej a.s. Zvolen. 

 

4.6 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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5. Identifikačný popis odkaliska – ODKALISKO SEREĎ 

5.1    IDENTIFIKAČNÝ LIST ODKALISKA 

N Á Z O V Odkalisko SEREĎ 

VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 

OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 

III. Váh 
Sereď – Dolná 

Streda 
Galanta 

popolový 
sediment 

a cukrovárenský 
kal 

Slovenské 
cukrovary, s.r.o.

Sereď 

Projekt 

Hydroconsult š.p., Bratislava, pracovisko Trenčín 

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

Odkalisko je bezodtokové, dopravená voda presakuje do Váhu a časť sa vyparuje, rovinného 
typu so základnou hrádzou sypanou z miestnych zemín, uloženie popolového sedimentu 

trvalé. 

Časové údaje 
Odkalisko v prevádzke od r. ?, trvalé uloženie popola a kalu z umývania cukrovej repy, 
zrušenie časti odkaliska (ObÚŽP Galanta, č. 746/95Bav, dňa 21.09.1995), rekultivácia 13 ha, 
1998, v prevádzke plavenia 6 ha. 

Situácia 

 

 
 

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

 

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

Slovenska je odkalisko v regióne neogénnych tektonických vkleslín, oblasti 

vnútrokarpatských nížin. Vnútrokarpatské nížiny vznikli tektonickými poklesmi neogénnych 

paniev: Viedenskej, Podunajskej a Potiskej. Štruktúrno – tektonický vývoj vytvoril zarovnaný 

reliéf modelovaný vodnou aj veternou eróziou a akumuláciou. Na tektonicky poklesnutých 

starších formáciách sú uložené tzv. molasové komplexy. Sú to rozmanité fácie (morské, 

brakické, limnické, kontinentálne) aj klastický materiál. Súvrstvia sú nepravidelne vrstevnaté, 

dosahujúce veľkých hrúbok. Molasovú formáciu regiónu tvoria tri faciálno-geneticky odlišné 

subformácie: miocénne morské sedimenty, miocénne prechodné sedimenty a pliocénne 

jazerno-riečne sedimenty. Ich podrobné členenie a opis obsahuje napr. literatúra [2]. Sú to 

komplexy štrkovito-piesčité, zlepencovo-pieskovcové, ílovito-prachovité (s polohami pieskov 

alebo tufitov) a súbory štrkov a pieskov. Predkvartérne sedimenty len mimoriadne vystupujú 

na povrch. Hrubé pokryvné útvary (terasy riek a potokov) tvoria najmä eolické piesky 

a spraše. Vlastnosti týchto kvartérnych útvarov sú závislé od vlastností podkladu. Klíma 

v oblasti je teplá, suchá až mierne vlhká (550 – 750 mm ā rok). Najrozšírenejšie 

geodynamické procesy sú: výmoľová erózia, bočná erózia tokov s premiestňovaním korýt, 

previevanie pieskov, sufózia, objemová nestálosť spraší a ílových zemín a seizmicita. 

 Podzemné vody v neogénnych sedimentoch nížin sú sústredené v pieskových 

a štrkových polohách. Vytvárajú artézske obzory a s klesajúcou hĺbkou výskytu sa menia na 

minerálne. Pod povrchom sú to podzemné vody vo fluviálnych a eolických sedimentoch 

(súvrstvia pieskov a štrkov). 

 

5.3 Súčasný stav odkaliska 

 

 O súčasnom stave odkaliska, ani o jeho historickom vývoji nemáme zatiaľ informácie. 

Nie sú údaje ani o začiatku prevádzkovania odkaliska, resp. o jeho výstavbe, chýbajú aj 

podrobnosti o rekultivačných aktivitách. 

 

5.4 Geotechnické parametre materiálov odkaliska 

 

 O geotechnických parametroch materiálov podložia, hrádzí, ani o popolovom 

sedimente nemáme zatiaľ žiadne relevantné informácie. 
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5.5 Prognóza správania sa odkaliska 

 

 Čiastočne rekultivované odkalisko Sereď je vodná stavba III. kategórie. Vzhľadom 

k súčasnej legislatíve navrhujeme spolupracovať so správcom, resp. Obvodným úradom 

životného prostredia a požadovať geotechnický audit aspoň informačného charakteru. 

Sústredenie a spracovanie archívnych prác a údajov poskytne podklady pre prognózu trvalej 

existencie odkaliska a jeho definitívnej rekultivácie, príp. iného využitia. 

 

5.6 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, 13 s., 198 A4 príl. 

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

 Praha, š-349/1985 – 30, 1986, 295 s. 
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6. Identifikačný popis odkaliska – ODKALISKO RUDŇANY 

6.1    IDENTIFIKAČNÝ LIST ODKALISKA 

N Á Z O V Odkalisko RUDŇANY 

VODOHOSP. 
KATEGÓRIA 

NÁZOV RIEKY, 
POTOKA 

OBEC, 

OKRES 

DRUH 
ODPADU 

SPRÁVCA 

 

II. 

 
Priekopec 

 
Markušovce, 

Závadka, 
Spišská Nová Ves

rudný 
sediment 

SABAR s.r.o. 
Markušovce 
(Rudohorská 

investičná 
spoločnosť, s.r.o.)

Projekt 

Rudný projekt š.p., Košice 

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

Odkalisko s obehovým systémom dopravnej vody, čiastočne pretekané povrchovými vodami, 
so základnou hrádzou sypanou z banskej hlušiny, uloženie rudného sedimentu trvalé. 

Časové údaje 
Odkalisko v prevádzke od r. 1979, výstavba v 2 etapách (1. etapa: 1960 – 1964, 2. etapa: 1975 

– 1978). Začiatok výstavby bočnej hrádze 1987. 

Situácia 
 

 

 

 

 
Ústretovosť a spolupráca so správcom je výborná. 
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6.2 Ižinierskogeologické a hydrogeologické pomery lokality 

 

 Podľa inžinierskogeologickej rajonizácie územia SR (Matula, M. (1969), in [3]) patrí 

záujmový priestor do regiónu jadrových pohorí, oblasti jadrových stredohorí. Horninové 

komplexy kryštalických bridlíc a granodioritov sú prikryté prvohornými a druhohornými 

sedimentárnymi horninami rôznych hrúbok. Majú zložitú tektonickú stavbu. Pestré 

geologické zloženie odráža mierne modelovaný reliéf (ílovcovo-prachovité bridlice, slieňové 

bridlice a slienité vápence) aj ostro modelovaný reliéf (vápencovo-dolomitické útvary). 

V oblasti sú časté klasické krasové fenomény. Svahové gravitačné pohyby nie sú výrazne 

rozvinuté, viažu sa na pohyby svahových pokryvov a zvetraného podkladu. Kvartérne 

pokryvné útvary v oblasti jadrových stredohorí sú najmä hrubšie deluviálne hliny, miestami 

hlinito-kamenité sutiny a zvetraliny. Klíma je mierne vlhká a teplá, vo vrcholových častiach 

oblasti až veľmi vlhká a mierne chladná. Priemerné ročné zrážky sú 750,0 až 1000,0 mm. 

 Hydrogeologické pomery oblasti ovplyvňuje litologická pestrosť, členitý reliéf 

a výrazné klimatické rozdiely. Obeh podzemnej vody determinuje puklinová priepustnosť 

horninových masívov. Výnimku tvoria krasové územia. Hlbinný obeh vytvárajú minerálne 

a termálne vody (najmä na okrajových zlomoch kotlín a nížin). 

 

6.3 Súčasný stav odkaliska 

 

 Údolné odkalisko Rudňany, ktorého vlastníkom je Rudohorská investičná spoločnosť 

a.s. a užívateľom SABAR, s.r.o. Markušovce je v prevádzke od r. 1979. Slúži na uloženie 

flotačných kalov z úpravne rúd. Vznikalo v niekoľkých etapách. Prvá etapa výstavby bola v r. 

1960 – 1964, druhá v časovom období 03/1975 až 12/1978. Akumulačný priestor odkaliska 

tvoria dve hrádze uzatvárajúce údolie a od r. 1987 aj bočná hrádza na pravom svahu 

odkaliska. Kóta terénu na päte čelnej hrádze je v úrovni 440,0 m n. m., úroveň súčasnej 

nadvýšenej hrádze je 480,0 m n. m. Kóta terénu na päte hrádze uzatvárajúcej údolie (zadná 

hrádza) je 459,5 m n. m. a súčasná úroveň nadvýšenej hrádze je tiež na kóte 480,0 m n. m. 

Pravostranná bočná hrádza dosahuje rovnako kótu 480,0 m n. m. Kóta terénu jej vzdušnej 

päty je v úrovni 475,0 m n. m. Projektovaná kapacita odkaliska je viac ako 6,5 mil. m3, pri 

projektovanej maximálnej kóte plavenia 480,0 m n. m. a životnosti odkaliska 20 rokov 

(vzhľadom na výrazne obmedzenú ťažbu je životnosť odkaliska predĺžená). Uloženie 

úpravárenského odpadu bolo projektované ako trvalé. V súčasnosti prebieha kontrolovaná 

ťažba sedimentu z odkaliska. 
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Odkalisko je vďaka legislatíve primerane monitorované (sledovanie priesakov v merných 

miestach, drenážnych opatrení, úrovne depresnej hladiny v hrádzovom systéme (7 

pozorovacích vrtov), deformácií hrádzového systému a pozorovanie doplňujúcich údajov 

(teplota, zrážky, atď.). Podľa údajov v [2] je tunelová preložka potoka Priekopec v dobrom 

technickom stave. Opravu vyžaduje koryto potoka pod výustným portálom tunela po sútok 

s potokom Korytné. Pohľad na pláž odkaliska je na obrázku 6.1. 

 

Obr. 6.1 Pláž odkaliska Rudňany 

 

6.4 Geotechnické parametre materiálov odkaliska 

 

O geotechnických parametroch materiálov podložia, hrádzí, ani o popolovom 

sedimente nemáme zatiaľ žiadne relevantné informácie. 

 

6.5 Prognóza správania sa odkaliska 

 

 Profesionálny prístup technicko-bezpečnostného dohľadu pri realizácii a spracovaní 

výsledkov monitoringu na odkalisku (správa [2] a podklady v nej citované), zodpovedný 
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výkon meraní a pozorovaní užívateľom odkaliska je trvalým predpokladom bezpečnosti 

a prevádzkyschopnosti odkaliska Rudňany. Podľa našich aj zahraničných skúseností sú 

sedimentované rudné odpady geomateriály s veľmi individuálnymi parametrami. Mávajú 

spravidla vysokú pórovitosť, často metastabilnú štruktúru a anizotrópiu filtračných 

a pevnostných vlastností. Správanie sa inžinierskych stavieb (v našom prípade odkalísk) 

vytvorených z týchto geomateriálov je pri zaťažení časovo závislý proces. Materiálové 

charakteristiky nie sú konštanty, vplyv vody je premenlivý, okrajové podmienky sú flexibilné. 

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 stavbu a jej okolie. Je 

preto vhodné pre bezpečnosť prevádzky aj pre intenzifikáciu, rekultiváciu alebo trvalú 

existenciu odkaliska urobiť tzv. geotechnický audit (podľa schémy v kap. 7 tejto správy). 

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

správ Vodohospodárskej výstavby, š.p., odbor TBD a špeciálnych meraní, Bratislava. 

 

6.6 Použité odklady 

 

[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, 13 s., 198 A4 príl. 

[2] Kovaľková, J. et al.: Odkalisko Rudňany, Čiastková správa z výstavby a overovacej 

prevádzky odkaliska za obdobie rokov 2006 a 2007, Vodohospodárska výstavba, š.p. 

Bratislava, 03/2008, 22 s., CD, 39 príl. 

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

Praha, š-349/1985 – 30, 1986, 295 s. 
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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 (schéma na obr. 7.1): 

 

GEOTECHNICKÝ AUDIT ODKALISKA

inventarizačný kód

identifikačný list

technický popis odkaliska

IG a HG pomery priestoru odkaliska

geotechnické informácie o odkalisku

podložie a 
hrádzový 
systém

uložený odpad 
(antropogénny 
geomateriál)

voda v 
telese 
odkaliska

spracovanie a analýza informácií a okrajových podmienok

diskusia výsledkov auditu

geotechnické
vlastnosti 
geomateriálov 
odkaliska

stabilitná a filtračná
prognóza správania 
sa odkaliska

monitoring 
odkaliska

diagnostika odkaliska a možnosti ďalšej existencie  
 

Obr. 7.1 Schéma geotechnického auditu 
 

 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. 
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 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 2008     Ing. Mária Masarovičová, PhD. 

zodpovedný riešiteľ 
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