
 

                                                   Voznická dedičná štôlňa (VDŠ) 

 

     Voznická dedičná štôlňa slúži na odvedenie banských vôd z Bansko Štiavnického a Hodrušského revíru a je 

majetkom Slovenskej republiky v správe Rudných baní, š.p. Banská Bystrica. Celková dĺžka štôlne je viac ako 

16,3 km.  Na podnet Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. na vysporiadanie nepovoleného vypúšťania 

banských vôd a určenie podmienok za ktorých je možné banské vody vypúšťať do povrchového toku a na základe 

rozhodnutia Okresného úradu Žarnovica  č. OU-ZC-OSZP/2015/001078 VP 18/2015 podľa § 73 ods. 13 vodného 

zákona a v súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb., v ktorom prerušil konanie vo veci vydania povolenia a určil 

podmienky vypúšťania banských vôd z Voznickej dedičnej štôlne (ďalej len „VDŠ“) pre Rudné bane, štátny 

podnik, Havranské 11, 974 32  Banská Bystrica ako správcu VDŠ. 

   Kritickým úsekom, z pohľadu zhromažďovania kalu/okrov je úsek od Majer šachty po ústie štôlne, čo takmer 

5,5 km. Približne 3,5 km, (od Mayer šachty po Hámorskú šachtu) bolo v nedávnej minulosti kontrolovaštných 

mokrou cestou. Zostávajúcich, viac 1 991 m nebolo v priebehu viac ako 20 rokov, kontrolovaných vôbec.  

Súčasný stav banského diela v úseku šachta Mayer II – ústie VDŠ predstavuje nebezpečenstvo pre fáranie 

pracovnej skupiny. Vysoký stav hladiny vody v dopravnej časti štôlne (miestami hladina dosahuje do výšky 0,3 

– 0,5 m pod úroveň stropu) vytvára nebezpečenstvo uviaznutia pracovnej skupiny v banskom diele. Navyše 

oceľové nosníky inštalované kolmo na os štôlne sú v mnohých prípadoch na úrovni, resp. nad úrovňou hladiny a 

vytvárajú prekážky znemožňujúce plavbu pracovných skupín v člnoch. Vzhľadom na to, že dopravná časť štôlne 

je v celom úseku zaplavená vodou a sčasti zanesená sedimentom, nie je možné prefárať banské dielo chôdzou. Z 

uvedených dôvodov bol technický stav časti banského diela monitorovaný kamerami. 

    Cieľom sanačných prác je minimalizovať (odstrániť) riziko environmentálnej havárie spôsobenej možným 

únikom banského sedimentu, uloženého vo Voznickej dedičnej štôlni (VDŠ) a uskutočniť opatrenia, ktoré v 

stredne až dlhodobom horizonte znížia riziko environmentálnej havárie súvisiacej s uvedeným banským dielom. 

    Čiastkovými cieľmi sú:  

- Doplnenie informácií o súčasnom stave diela, verifikácia zistených skutočností, vypracovanie analýzy rizika.  

- Špecifikácia spôsobu vyčistenia úseku štôlne (cca 1400 m od ústia) od mechanických prekážok, spôsobujúcich 

znižovanie prietoku vody a hromadenie sa sedimentov v štôlni.  

- Určenie druhu technických opatrení, ktoré eliminujú riziko náhleho úniku väčšieho množstva banského 

sedimentu do toku Hron – špecifikácia parametrov protiprievalovej hrádze vystrojenej regulačným výpustom a 

možnosťou čistenia návodnej strany hrádze.  

- Špecifikácia úpravy vyústenie banského diela na povrch tak, aby bolo možné zachytávať banské vody 

znečistené sedimentom.  

- Vymedzenie spôsobu úpravy priestoru pod ústím štôlne, vhodného pre umiestnenie technológie filtrácie 

banských sedimentov.  

- Špecifikácia typu a parametrov mobilného / semimobilného zariadenia (technológie filtrácie banských 

sedimentov), schopného oddeliť častice banského sedimentu od banských vôd spôsobom, ktorý umožní 

zneškodnenie banského sedimentu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.  

- Špecifikácia spôsobu čiastočného čistenia štôlne od usadeného sedimentu mechanickým rozrušovaním, 

prípadne rozrušovaním vodným prúdom (regulovaným zvyšovaním a znižovaním prietoku vody v štôlni) alebo 

iným vhodným spôsobom.  

- Vymedzenie rozsahu a druhu realizácie technických opatrení v existujúcom prekope medzi VDŠ a Novou 

odvodňovacou štôlňou (NOŠ), ktoré umožnia regulovať vtekanie banských vôd z VDŠ do objektov šachty Mayer 

II a NOŠ v prípade vzniku havarijnej situácie (zával) na VDŠ. 

Vyššie spomenutá Nová odvodňovacia štôlňa (NOŠ) je štôlňa ktorá je majetkom Slovenskej republiky v správe 

Ministerstva životného prostredia, prostriedky na dielo sa jej netýkajú. 


