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2 Ťažobný priemysel 
 

Ťažobný priemysel medzi priemyselnými odvetviami zaujíma zvláštne postavenie, pretože svojou 

činnosťou zabezpečuje suroviny pre ostatné priemyselné odvetia. Teda v tom reťazci priemyselných 

odvetví sa nachádza na samom začiatku. Podobné zvláštne postavenie z hľadiska priemyselných 

odvetví má iba hutníctvo teda hutnícka prvovýroba, ktorá je na druhom mieste v tom reťazci. Význam 

ťažobného priemyslu sa posudzuje z dvoch základných hľadísk: 

- ekonomického – teda jeho podielu na tvorbe hrubého domáceho produktu, 
- národohospodárskeho.  

 

Žiadne odvetvie ťažobného priemyslu nemožno charakterizovať len z hľadiska ekonomických vstupov 

a výstupov, pretože ťažobný priemysel vyžaduje značné investičné vstupy a produkuje výstupy 

s veľmi nízkou pridanou hodnotou (0 pridanou hodnotou). Slúži predovšetkým ako podporný typ 

priemyslu pre ostatné nadväzujúce priemyselné odvetvia. 

Zvyšovať ekonomickú bilanciu možno iba zásadnou reštrukturalizáciou samotného procesu výroby, 

čo je v ostrom kontraste s bansko-technickými podmienkami a požiadavkami na bezpečnosť práce.  

Podiel hodnoty ťažby nerastných surovín je v jednotlivých krajinách v pomere k hrubému domácemu 

produktu veľmi nízky. V celosvetovom meradle tento pomer dosahuje približne 5 %. V jednotlivých 

európskych krajinách sa tento podiel hodnoty prejavuje rôzne a je závislý od hodnoty ťažby v danej 

krajine a  štruktúry výrobných odvetví. 

 

Podľa štruktúry výrobných odvetví v daných krajinách sa krajiny rozdeľujú nasledovne: 

1. Sú to krajiny s rozvinutým baníctvom a málo rozvinutým ostatným hospodárstvom – sú to 
krajiny, ktoré majú bohaté zásoby nerastných surovín s vysokým podielom ťažby (Irak, Irán, 
Venezuela, Botswana, Brazília, Stredná a Južná Amerika, Venezuela – krajiny Afriky, 
Arabského polostrova, Južnej a strednej Ameriky)  

2. Krajiny s rozvinutým baníctvom a rozvinutým ostatným hospodárstvom. Sú to krajiny pri 
ktorých sa ťažobný priemysel na celkovom HDP podieľa okolo 5 %.  

3. Krajiny, ktoré majú nízke hodnoty ťažobného priemyslu a vysokým rozvojom národného 
hospodárstva. V týchto krajinách je podiel hodnoty ťažby nerastných surovín nepatrný pod 
1%. Typickým príkladom sú malé krajiny bez ťažobného priemyslu ako je Švajčiarsko, ktoré 
majú vysokú hodnotu ostatných odvetví. 

 

Ako každá iná priemyselná činnosť, aj ťažba nerastných surovín má okrem spomínaného primárneho 

vplyvu (samotná ťažba) aj rôzne ďalšie sekundárne vplyvy na kvalitu zložiek životného prostredia 

(biosféra, pedosféra, ľudská spoločnosť atď.).  

Okrem aktuálnych otázok vplyvu banskej činnosti na životné prostredie je problémom aj ich 

historické pretrvávanie a časovo náročné vysporiadanie sa krajiny s touto činnosťou. Medzi vplyvy 
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priamo súvisiace s banskou činnosťou sa zaraďuje vôbec existencia banských diel, štôlní, šácht, píng, 

pingových polí, háld, výsypiek, odvaly zvyškov po ťažbe rúd alebo súvisiace s ich spracovaním, trosky 

po tavení rudy a pod. Medzi vplyvy súvisiace so zabezpečovaním banskej činnosti možno zaradiť 

výrazné a v krajine dodnes dobre viditeľné vodohospodárske sústavy banských diel, ťažba dreva 

a následné nevhodné zalesňovanie, výskyt rádioaktívnych častíc (radón), ktoré sa dostávajú na 

povrch z odstavených nevetraných baní, a to najmä do obytných budov postavených nad takýmito 

baňami. 

 

2.1 Nerastné suroviny a ich členenie 
Pod pojmom nerastné suroviny rozumieme prirodzené zložky zemskej kôry, ktoré možno 

hospodárne použiť na potrebu ľudí. Nerastné suroviny sa rozdeľujú na: 

1. Palivovo energetické zdroje 
2. Rudné suroviny 
3. Nerudné suroviny 

 

Pod pojmom palivovo energetické zdroje rozumieme zdroje:  

- Pevné (uhlie),  

- kvapalné (ropa),  

- plynné (zemný plyn)  

- jadrové (rádioaktívne prvky). 

 

Rudné suroviny alebo rudy sú nerastné suroviny, z ktorých zhutnením získavame kovy. Rudy členíme 

na: 

- železné (magnetit 72,4%, hematit okolo 70%, limonit 50%-68%, siderit okolo 48%) 
- Zušľachťujúce rudy – rudy mangánu, chrómu, titánu, volfrámu, molybdénu, niklu   a kobaltu.  
- rudy farebných kovov – meď, hliník, olovo, zinok, cín, antimón, ortuť,  
- rudy ľahkých kovov – hliník a horčík 
- rudy drahých kovov – zlato, striebro,  platina, irídium, osmium  
- rudy kovov vzácnych zemín tzv. zriedkavých kovov – titán, zirkón, hafnium, niób, tantal, 

lítium, rubídium, cézium, kadmium, gálium, indium, germánium, selén a telúr 
 

Medzi nerudné suroviny zaraďujeme tie nerastné suroviny, ktoré sa využívanú na iné účely ako na 

produkciu kovov. Buď sa používajú v pôvodnom stave ako stavebné suroviny, alebo sa používajú 

spracované pre ostatné odvetia. 

 

Podľa spôsobu ďalšieho spracovania sa suroviny rozdeľujú nasledovne: 

1. Výroba hnojív – draselné soli, fosfáty a nitráty 
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2. Chemické suroviny – soľ, síra, pyrit 
3. Keramické suroviny – magnezit, dolomit, kaolín a bentonit 
4. Stavebné suroviny – kameň, štrk, piesok a íly 
5. Iné suroviny – diamant, sľuda, mastenec, flourid, sadrovec, prírodný asfalt 

 

2.2 Základné úlohy a oblasti ťažobného priemyslu 
 

Medzi základné úlohy ťažobného priemyslu zaraďujeme: 

1. Zaistenie surovinovej základne (geologický výskum, vyhľadávací prieskum) 
2. Kvantifikácia ložísk  (ložiskový prieskum) 
3. Produkcia nerastných surovín pre trh (ťažba a úprava nerastných surovín) 
4. Doprava od výrobcu ku spotrebiteľovi (doprava a manipulácia so surovinami) 
5. Zabezpečenie surovín z cudzích zdrojov (medzinárodný obchod) 
6. Využívanie, realizácia hodnoty nerastnej suroviny (spotreba nerastných surovín) 

 

 

Ťažobný priemysel sa rozdeľuje na nasledovné oblasti: 

1.geologický prieskum ložísk 

2.otvárka, príprava a dobývanie ložísk 

3.úprava, ťaženie úžitkových nerastov 

4.odbyt  výrobkov. 

 

Geologický prieskum sa  rozdeľuje na : 

a) Geologický výskum, ktorý je zamerané na geologické štúdie danej oblasti. 
b) Vyhľadávací prieskum v sebe zahŕňa práce, súvisiace s objasnením hlavných črt ložiskových 

telies (kontúrovanie ložísk, geomechanických, technických a  akostných vlastností atď). 
c) Predbežný prieskum, ktorý objasňuje geologické a priestorové rozloženie ložiska 

nerastných surovín. Cieľom predbežného prieskumu je získanie údajov o použiteľnej 
technológii a ekonomike využívania nerastných surovín. 

d) Podrobný prieskum, ktorý objasňuje kvalitatívne a technologické vlastnosti nerastnej 
suroviny, hydrogeologické pomery a ďalšie údaje potrebné pre plánovanie výstavby 
ťažobného závodu. 

 

Otvárku, prípravu a dobývanie ložísk rozdeľujeme do dvoch základných kategórii: 

a) Otvárka povrchových ložísk 
b) Otvárka hlbiných ložísk 
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Úprava ťažených úžitkových nerastov môže mať nasledovné podoby: 

a) Úprava fyzikálna  
b) Úprava fyzikálnochemická 
c) Úprava hydrometalurgická 
d) Úprava pyrometalurgická 

 

Odbyt nerastných surovín sa realizuje podľa požiadaviek na domácom alebo zahraničnom trhu. 

V tomto prípade hovoríme o odbyte na domácom trhu alebo exporte. 

 

2.3 Ťažba nerastných surovín  
Ťažbu nerastných surovín možno vo všeobecnosti rozdeliť na dve kategórie: 

- povrchová, 
- hlbinná. 
 

Každá z nich má z hľadiska vplyvu na životné prostredie svoje špecifiká, ktorým sa budeme venovať 

v nasledujúcich podkapitolách. 

 

2.3.1 Vplyv povrchovej ťažby na životné prostredie 

Dôležitými faktormi, ktoré vplývajú na povrchovú ťažbu sú poloha ložiska, tvar a mocnosť, množstvo 

zásob nerastov a v neposlednom rade genéza ložiska. Z ekonomického a technologického hľadiska 

hrá rozhodujúcu úlohu medzná hĺbka dobývania, ktorá rozhoduje, či je ložisko výhodnejšie ťažiť 

povrchovo, alebo hlbinne. 

Povrchové spôsoby ťažby majú v porovnaní s hlbinnými metódami viacero výhod, napr. vysoká 

výrubnosť ložiska, vyššia produktivita, lepšia možnosť selektívnej ťažby, vyššia bezpečnosť a hygiena 

práce a lepšie pracovné podmienky. Medzi nevýhody povrchovej ťažby patrí vysoký stupeň 

technogénnej transformácie ťažobného územia, ktorý sa prejavuje výraznou devastáciou nielen 

priestoru samotného lomu a výsypok, ale aj zmenami v celom okolitom priestore. 

Ide o zmeny: 

- litosféry (zmena reliéfu, nadmorskej výšky, charakteru horninového prostredia), 
- atmosféry (zmeny klimatických veličín a ovplyvňovanie kvality vzduchu), 
- hydrosféry (negatívna transformácia hydrologického režimu), 
- pedosféry (degradácia pôdy – vysušenie, zamokrenie, kontaminácia vodou alebo vzduchom; 

deštrukcia pôdy zavalením samotného ložiska, výsypky), 
- biosféry (degradácia až úplná deštrukcia neživých a živých zložiek ekologických systémov – 

fytocenózy, zoocenózy, mikróbnej cenózy. 
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Plánovanie ťažby a ložiska je preto nutné starostlivo naplánovať na multidisciplinárnej úrovni, aby sa 

eliminovali následky ťažby na zmenu krajiny a dosiahlo sa ekologicky, ekonomicky a sociálne 

najlepšieho riešenia. 

Ťažbou sú postihnuté nie len prírodné, ale aj socioekonomické zložky, kde dochádza k devastácii 

alebo úplnej likvidácii sídiel, priemyselných, poľnohospodárskych, lesníckych, vodohospodárskych či 

rekreačných objektov, technickej infraštruktúry a pod. 

Obnovenie funkčnosti prírodných a spoločenských zložiek krajiny a ekologickej rovnováhy je zložitý 

a časovo i ekonomický náročný proces. 

 

Na obrázku 1 sú znázornené dva prístupy k riešeniu problematiky premeny krajiny v dôsledku 

rozsiahlej povrchovej ťažby nerastných surovín:  

A) predstavuje nevhodné riešenie, kde po ukončení ťažby ostane zdevastovaná krajina,  

B) je nielen ekologicky, ale aj ekonomicky a sociálne vhodnejšie riešenie, kde boli haldy rekultivované 

navážkou ornej pôdy a zalesnením (už počas prebiehajúcej ťažby). 

 

A) 
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B) 

 

Obrázok 1 Premeny krajiny v priebehu rozsiahlej povrchovej ťažby 

 

2.3.2 Vplyv hlbinnej ťažby na životné prostredie 

Hlbinným spôsobom sú ťažené najmä ložiská uhoľné, rudné a nerudné suroviny. Hlbinná ťažba 

uhoľných ložísk sa prevádza v závislosti na mocnosti, sklone a technologických vlastnostiach 

dobývaného sloja komorovaním, pilierovaním alebo stenovaním. Ťažba je organizovaná na zával 

alebo so základkou vyrúbaných priestorov. Banská činnosť výrazne ovplyvňuje abiotické a biotické 

zložky krajiny. Poškodzuje ich a spôsobuje posun a porušenie ekologickej rovnováhy a stability 

ekosystémov krajiny. Vznikajú výrazné geobiochemické zmeny, ktoré vedú na miestach intenzívne 

ovplyvnených ťažbou ku zničeniu pôvodných prírodných ekosystémov. Týka sa to predovšetkým 

poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu, kedy vznikom depresií relatívne stúpa hladina 

podzemnej vody. Ďalším problémom je záber pôdy pre uloženie hlušiny z hlbinných dolov 

a úpravovní a pre stavbu rôznych sedimentačných nádrží. Vodný režim ovplyvňujú bezodtokové 
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poklesové kotliny. Vodné toky majú v miestach intenzívnej ťažby zmenené spádové pomery a odtok 

vôd je spomalený. Do tokov sú vypúšťané odpadové vody z uhoľných úpravovní a sedimentačných 

nádrží a tiež slané banské vody.  

Významná je aj prašnosť vznikajúca pri sypaní odvalového materiálu a sekundárna prašnosť z povrchu 

odvalových telies.  

Banská činnosť tiež výrazne pôsobí na stavby a komunikácie. Dochádza k poškodeniu budov, 

inžinierskych sietí a ďalších zariadení na povrchu. Medzi ďalšie registrovateľné vplyvy patrí hlučnosť, 

otrasy, vibrácie a pod.  

Hlbinná ťažba postihuje všetky zložky krajinných ekosystémov, najmä však pôdu, faunu a flóru. 

Vzniká tak porušená ekologická rovnováha u týchto aj ďalších krajinných systémov a podsystémov, 

ktorá sa prejavuje v zmenách ich štruktúr a funkcií. Jednotlivé prírodné ekosystémy zanikajú a na ich 

mieste vznikajú ekosystémy umelé, ktoré sú dôsledkom priemyselnej činnosti v ovplyvnenej oblasti.  

Regenerácia krajiny postihnutej ťažbou a sprievodnou priemyslovou činnosťou je zložitou 

záležitosťou a predstavuje komplexný problém. Ide o to, aby bola vypracovaná taká sústava 

postupných úprav, ktoré by zaručovali vznik úplne nových štruktúr a funkcií území a to v rámci 

existujúcich subsystémov litosféry, pedosféry, hydrosféry a ďalších. Zmyslom týchto prác je teda 

obnoviť, alebo vytvoriť poľnohospodárske pozemky a lesné kultúry, vodné plochy a ostatné zložky 

krajiny tak, aby sa krajina stala ekologicky vyváženým prostredím.  

Schematicky je vplyv hlbinnej ťažby na životné prostredie znázornený na obr. 2. 
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Obrázok 2 Vplyv hlbinnej ťažby na životné prostredie 

 

2.4 Základné environmentálne problémy ťažobného priemyslu  

2.4.1 Vplyv banskej činnosti na povrch 

Reálnym a nevyhnutným dôsledkom banskej činnosti (prípravy, otvárania, vlastná ťažba) je následný 

pohyb nadložných vrstiev nad vyťažovanými priestormi v podzemí.  Tento pohyb, pokiaľ v súvislosti 

s mocnosťou a hĺbkou vyrúbaných slojov dosiahne až k povrchu územia, vyvolá to pohyb povrchových 

partií, tzv. deformácie povrchu.   

Tieto deformácie potom pôsobia na všetky objekty na povrchu (prirodzené aj umelé), pričom je toto 

pôsobenie vo svojich dôsledkoch negatívne a vyvoláva tzv. banské škody. Banské škody (vrátane škôd 

na životnom prostredí) sú nevyhnutným pôsobiacim dôsledkom hlbinnej ťažby. Tieto banské škody 

na povrchu preto nie je možné úplne vylúčiť. Je však možné ich obmedziť, pričom prakticky sú možné 
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dve cesty. Hlavne pri vlastnej ťažbe uhlia (zakladaním vyrubovaných slojov, ponechávaním pilierov 

chrániacich určité časti povrchu, harmonickým dobývaním jednotlivých slojov, rýchlosťou, smerom 

a plynulosťou postupu vyrubovacej línie a ďalšími opatreniami), alebo následne obmedzením 

negatívnych účinkov ťažby na samotných objektoch na povrchu, či preventívnymi opatreniami 

najrôznejšieho druhu.  

Z uvedeného vyplýva, že rozhodujúci vplyv na ochranu povrchu má spôsob ťažby. Z hľadiska ochrany 

životného prostredia, ochrany povrchu baní rozlišujeme spôsob ťažby ex-post, t.j. z minimom 

preventívnych a šetrných opatrení v bani, bez ohľadu na dôsledky škôd na krajine a objektoch na 

povrchu. Opačným postupom je spôsob ťažby ex-ante, kedy je povrch bane preventívne chránený 

spôsobom a technológiou ťažby. Pre zmiernenie následkov vplyvu poddolovania je najúčinnejšie 

využitie základky. Nešetrný prístup môže byť uplatňovaný len v tých prípadoch, kde je hodnota 

územia nízka, alebo devastácie prišli už do pokročilého štádia a uvažuje sa prejsť napríklad na 

vodohospodárske rekultivácie.   

Vlastný proces ťažby neovplyvňuje len vplyv poddolovania na povrchu ale nepriamo ovplyvňuje celý 

rad oblastí týkajúcich sa ochrany životného prostredia a to: 

- množstvo produkovanej hlušiny (optimálne riešenie otváracích a prípravných banských diel, 
technológia dolovania), 

- množstvo čerpaných banských vôd a ich znečistenie,  
- kvalitu surovej uhoľnej vsádzky pre úpravne (degradácia zrnitosti s nepriaznivým vplyvom na 

úpravárenský proces), 
- znečistenie ovzdušia v okolí výdušných jám výdušnými vetrami a odfukmi degazačného plynu 

vrátane hluku hlavných banských ventilátorov. 
 

2.4.2 Hlušinové hospodárstvo  

Odpady z razenia banských diel a úpravovní uhlia nazývame hlušinami. Hlušiny z úpravovní uhlia majú 

zrnitý alebo tekutý charakter. Zrnité hlušiny vznikajú pri rozdružovacích procesoch a to vo veľmi 

širokom zrnitostnom rozsahu (až do 200 mm) podľa druhu použitého rozdružovacieho zariadenia. 

Tekuté hlušiny tvoria flotačné hlušiny (0 – 0,5 mm) ako produkt flotačného procesu. 

Množstvo hlušín vzniknutých pri hlbinnej ťažbe a úprave uhlia závisí na mnohých faktoroch (genéze 

ložiska, hĺbke ložiska, mocnosti slojov, spôsobu dobývania a úprave uhlia, výslednej popolnatosti 

uhlia atď.). Je  teda špecifické pre každú uhoľnú ťažobnú oblasť. Veľmi dôležitý je ukazovateľ 

meraného množstva hlušín pripadajúci na tonu vyťaženého uhlia. 

Z hľadiska využívania hlušín resp. ich likvidácie rozdeľujeme túto problematiku na tri základné 

skupiny: 

1. Potreba vlastného banského podniku. 
Ponechanie v bani, príprava základkového materiálu, pre vlastné investície. Ukladanie flotačných 

hlušín a odpadov (elektrárenských popolčekov) do dolov. V prevažnej časti však na asanačné 

a rekultivačné účely, pre terénne korekcie a územné rekonštrukcie. 

2. Potreba ostatných priemyslových odvetví. 
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Široká aplikácia využitia v inžinierskych stavbách (násypy komunikácií, vodné stavby, hrubé 

terénne úpravy, meliorácia pozemkov a pod.).  

Do výroby stavebných materiálov a hmôt (tehelne, cementárne, náhrada za štrkopiesky). 

3. Uloženie prebytočných hlušín na odvaly. 
Podľa funkcie rozdeľujeme odvaly na: 

- prevádzkové (nutné pre prevádzku bane) – prevažne redepovateľné, 
- účelové s následným využitím pre rôzne účely (športové, rekreačné) - prevažne 

redepovateľné, 
- účelové s následným využitím pre rôzne účely (športové, rekreačné) – neredeponovateľné. 
- sanačné, melioračné – neredeponovateľné, 
- prebytkové, spravidla čiastočne neredeponovateľné, t.j. skutočné odvaly v dnešnom zmysle 

slova, teda z hľadiska ochrany životného prostredia nežiadúce. 
 

Vznikom nových odvalov dochádza k významným morfologickým zmenám v blízkom i vo 

vzdialenejšom okolí. Menia sa klimatické pomery, odtokové pomery, kvalita podzemných vôd, 

celkový vzhľad krajiny. Každý odval, ak nie je vhodným spôsobom druhotne využitý, pôsobí v danom 

priestore nepriaznivo opticky (veľkou masou), spôsobuje záber pôdy, ovplyvňuje vodný režim 

a spravidla je zdrojom sekundárnej prašnosti. 

Spôsob skladovania hlušiny a tvar odvalov môže byť kužeľový, plošný alebo nepravidelný (tvarom 

začleneným esteticky do krajiny). Hlušiny na odvaly musia byť ukladané takým spôsobom, aby 

nedošlo k ich následnému vznieteniu a horeniu (zhutňovanie, využívanie popolčekov atď.).  

Exhaláty z horiacich odvalov, pokiaľ dôjde k požiaru, obsahujú CO2, CO, SO2. Tieto exhaláty 

pôsobia nepriaznivo na okolitú faunu a flóru, znižujú estetickú hodnotu ale najmä obytnú funkciu 

krajiny. Ich hasenie je vždy veľmi náročné a nákladné. Preto sa napríklad sypanie kužeľových odvalov, 

ktoré sú náchylné k horeniu už nepraktizuje.  

 

2.4.3 Banské vody 

Z hľadiska ochrany životného prostredia patrí využitie a likvidácia banských vôd k veľmi závažným 

súčasným problémom v ťažobnom priemysle. Všeobecne banské vody delíme podľa zloženia na: 

a) kvartérne (zvyčajne vzniká kvartérske okno). Obsah RL sa pohybuje v širokom rozmedzí, 
200 – 400 mg / l,  

b) vody bez tvorby dynamických zásad 
a. hlbinné (sodnobicarbonátové), obsah RL sa pohybuje okolo 10 g / l, 
b. z detritov (sodnochloridované), obsah RL sa pohybuje okolo 15 - 20 g / l, max. 200 

g/l, ale vždy len menšie množstvo. 
 

Na povrch baní sa vyčerpáva zmes prírodných vôd a prevádzkovej vody. 
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Podľa legislatívy a vodohospodárskych normatívov sú za banské vody považované všetky 

podzemné, povrchové a zrážkové vody, ktoré vnikli do banských priestorov, a to až do ich spojenia 

s inými povrchovými alebo podzemnými vodami. 

Banské vody nie sú legislatívne posudzované ako vody odpadové, ale ako vody zvláštne. 

Nepodliehajú teda priamo vodnému záklonu, ale ich vypúšťanie musí byť prevádzané podľa 

podmienok vodohospodárskymi orgánmi. Banské podniky za vypúšťanie banských vôd do recipientov 

neplatia úplatu. 

Likvidácia prebytočných banských vôd môže prebiehať nasledovnými spôsobmi: 

- vypúšťanie do vodných tokov (neriadené vypúšťanie) 
- dávkované vypúšťanie do vodných tokov (riadené vypúšťanie) 
- odsoľovanie vôd fyzikálno-chemickými spôsobmi (elektrodialýza, reverzná osmóza, 

odparovanie, vymrazovanie) 
- vypúšťanie do vyťažených priestorov baní (vrty, vsakovanie) 
- odvedenie do mora. 

 

2.4.4 Odpadové vody z úpravní 

Uhlie je ťažené v neupravenom stave. Pre potreby koksovní by malo obsahovať max. 10 % 

nespáliteľných látok (popola) a max. 10 % vody. V nových moderných úpravniach sa uhlie upravuje 

prakticky výlučne vo vodnom prostredí. Popri zrnitých podieloch vzniká aj surový uhoľný kal (vodná 

suspenzia najjemnejších frakcií 0,5 mm). Ten sa upravuje prevažne flotáciou a získa sa produkt – 

flotačný koncentrát (s obsahom popola 10 – 15 %), ktorý sa zvyčajne využíva v koksárenstve. 

Z úpravní uhlia sú potom vypúšťané odpadové vody obsahujúce odpadový uhoľný kal – flotačný 

(flotačné hlušiny), energeticky nevyužiteľný s obsahom popola 60 – 75 %. Tieto odpadové vody 

možno čistiť strojno-technologickým spôsobom – kalisovaním (bezodpadové kalové obehy úpravní 

uhlia), alebo ich čistiť v odkaliskách. 

Environmentálne riešenie následkov, teda v našom prípade využitím veľkého množstva uhoľných 

kalov a rekultivácia, alebo iné využitie priestorov odkalísk, je možné v zásade previesť nasledujúcimi 

spôsobmi: 

- energetické využitie vo väčších spaľovniach, vybavených potrebným odlučovacím zariadením 
a následnou ekologicky prijateľnou likvidáciou odpadov spaľovania. (Napr. uloženie 
popolčeka do vyťažených priestorov baní ako základky spolu s flotačnými hlušinami.) 

-  reflotácia uhoľných kalov s využitím uhoľnej substancie v koksárenstve a energetike 
a následná environmentálne prijateľná likvidácia odpadov, teda hlušín a flotačných hlušín 

- ich využitie pri výrobe stavebných hmôt (tehly, cement a pod.) 
- ich postupné vyťažovanie a spaľovanie v lokálnych spaľovniach. 

 

Prvé dva uvedené spôsoby sú environmentálne prijateľné za predpokladu bezproblémového 

využitia vzniknutých odpadov. V prípade energetického využitia sa jedná o vznikajúci popol, resp. 

popolček, v prípade reflotácie potom využitie a prijateľný spôsob likvidácie veľmi jemných podielov 

reflotácie – flotačných hlušín. 
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Za bezproblémové po environmentálnej stránke možno považovať ich ďalšie využitie vo výrobe 

stavebných hmôt (pokiaľ nie sú zdrojom žiarenia).  

Z environmentálneho hľadiska je posledný spôsob využitia uhoľných kalov úplne neprijateľný. Ich 

spaľovaním v rodinných domoch a iných objektoch v obciach a na okrajoch miest vznikajú v zimných 

mesiacoch pri inverzných situáciách v členitom teréne nedýchateľné smogové situácie. 

 

2.4.5 Znečisťovanie ovzdušia 

Znečisťovanie ovzdušia vlastnými banskými podnikmi je spôsobené ich teplárňami a je dané 

potrebou výroby tepla na ohrev vťažných vetrov, vykurovania priestorov baní, kúpania baníkov atď. 

Z hľadiska významu sú emisie spôsobené teplárňami banského priemyslu pomerne malé, na druhej 

strane nepriaznivo pôsobia tým, že sú rozptýlené na veľkej ploche. Jedná sa najmä o emisie TZL, SO2 

a NOX. 

Pre znižovanie množstva emisií by mali byť všeobecne uplatňované nasledujúce opatrenia: 

- centralizácia zdrojov tepla (napojením kotolní na systém centrálneho zásobovania teplom), 
- využívanie pri spaľovaní ušľachtilých palív (vlastného plynu z degazácie, zemného plynu, 

atď.), 
- realizácia kotolní s fluidnym spaľovacím režimom pre menej hodnotné palivá s možnosťou 

zníženia emisií, 
- ukladanie hlušiny takým spôsobom, aby následne nedochádzalo k horeniu hlušinových telies. 

 

Za pozornosť stojí všimnúť aj emisie znečisťujúcich látok vznikajúcich pri odvetrávaní banských 

prevádzok vo výdušných vetroch. Aj keď obsahujú len nepatrné množstvo CH4 a CO2, vzhľadom 

k veľkým objemom výdušných vetrov, je ich množstvo nezanedbateľné. Z hľadiska životného 

prostredia, kvalitu ovzdušia však podstatne neovplyvňujú ani v najbližšom okolí baní. Zvyšujú však 

v ovzduší obsah znečisťujúcich látok, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú skleníkový efekt. 

 

2.5 Rekultivácia krajiny ovplyvnenej banskou činnosťou 
 

Pod pojmom rekultivácia pôdy rozumieme obnovu územia znečisteného činnosťou: 

- prírody (erózií, vysychaním, zabahnení, atď.) 
- zásahmi človeka (ťažbou, výsypkami, atď.). 

 

K výraznej devastácii územia dochádza pri povrchovom a hlbinnom spôsobe ťažby. Rekultivačný 

proces porušeného krajinného systému zahŕňa celý rad prác: 

- bansko-technických (prieskum nadložných hornín, voľba spôsobu dobývania, odpratania 
nadložných hornín), 

- technických (terénne úpravy, navážky vhodných zemín, meliorácia, atď.), 
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- biotechnických (agrotechnické, lesnícke práce, atď.). 
 

Rekultivovaná krajina by mala spĺňať nasledujúce základné vlastnosti: 

a) Ekologická vyváženosť. Je charakterizovaná relatívnou stabilitou ekosystému a možno ju 
dosiahnuť hlavne úmerným zastúpením producentov, konzumentov a reducentov 
v krajine. Hlavný dôraz je treba klásť na dostatočné zastúpenie producentov, z ktorých 
ekologicky najúčinnejším sú lesy a na vyrovnaný vodný režim. 

b) Ekonomická efektívnosť rekultivovanej krajiny, ktorú možno dosiahnuť predovšetkým 
dostatočným zastúpením vysokoproduktívnych foriem poľnohospodárskej rekultivácie 
(za predpokladu vytvorenia vhodných podmienok v etape bansko-technickej 
rekultivácie). Ekonomicky efektívne sú aj produkčné formy lesov, vodohospodárske 
spôsoby rekultivácie (funkcia vody v ekosystémoch, pitná a úžitková voda) a rôzne 
spôsoby abiotického využitia devastovaných území (ako surovinového zdroja, 
staveniska, úložiska priemyselných a komunálnych odpadov a pod.). 

c) Zdravotno-hygienická nezávadnosť, ktorú možno v rekultivovanej krajine dosiahnuť: 
- vhodným reliéfom, dôležitým pre tvorbu požadovaných mezoklimatických, 

mikroklimatických a hlavne bioklimatických pomerov, 
- kvalitou rekultivovaných pôd, ktorá ovplyvňuje asanačné funkcie fyzikálno-

chemických a biochemických procesov, 
- dostatočným zastúpením rekultivačnej zelene s mnohostrannou asanačnou 

a hygienicky zdravotnou funkciou, 
- vyrovnanými vodnými pomermi, ktorých extrémne situácie sú nežiaduce nielen 

z ekologických, ekonomických, ale i zo zdravotno-hygienických hľadísk. 
d) Estetická pôsobivosť, ktorú dosiahneme predovšetkým vhodným reliéfom, úmerným 

zastúpením všetkých základných spôsobov rekultivácie, riešením ich kompozičnej 
proporcionality v priestore rekultivovanej krajiny. Esteticky sa uplatňujú hlavne rôzne 
formy rekultivačnej zelene, vodné plochy a toky, zvlášť v okrajových úsekoch 
jednotlivých ekosystémov. Vysokej estetickej účinnosti možno dosiahnuť vhodnou 
koncepciou rekreačných spôsobov rekultivácie, hlavne parkov a parkových lesov 
v integrácii s účelným riešením vodohospodárskych spôsobov rekultivácie. 

 

Stanovenie ekologicky a sociálno-ekonomických optimálnych spôsobov rekultivácie je veľmi 

zložitý, mnohotvárny a neopakovateľný proces, ktorý musí vychádzať z komplexného integrovaného 

posúdenia a zhodnotenia všetkých charakteristík devastovaného územia i širšej oblasti. 

Podľa využitia devastovaných území rozdeľujeme spôsoby rekultivácie na: 

a) poľnohospodársku 

 agrotechnickú (polia, lúky, pastviny, záhrady) 

 pomologickú (sady, vinice, chmeľnice) 
b) lesnícku 

 lesy produkčné (tradičné porasty, rýchlorastúce dreviny) 

 lesy účelové (pôdoochranné, stabilizačné, rekreačné) 
c) vodohospodársku 

 vody stojaté (akumulačné nádrže a rybníky) 

 vody tečúce (nové vodné toky) 
d) rekreačné 
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 parky (areály zdravia) 

 lovecké priestory (bažantnice, obory) 

 športové priestory (ihriská, závodiská)  
e) iné využitie 

 staveniská (obytná, priemyslová výstavba) 

 úložiská odpadov (komunálnych, priemyslových) 

 k ďalším sociálno-ekonomickým účelom. 
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