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PRIESAKY PRI ZFO PRIEHRADY BEŠEŇOVÁ 

THE LEAKAGE NEAR CAS OF BESENOVA DAMS 

Andrej Kasana, Peter Magula 

Abstrakt:  
Na priehrade Bešeňová dochádza k opakovanému výskytu priesakov pri združenom funkčnom objekte 

(ďalej aj ZFO), ktoré v januári roku 2012 dosiahli takú výdatnosť, že viedli k vyhláseniu havarijného 

stavu a zrealizovaniu sanácie. V rovnakej oblasti dochádzalo k priesakom aj pred rokom 2012 a taktiež 

si vyžiadali sanačné práce. Napriek predchádzajúcim opakovaným sanáciám sa v januári 2014 po 

predchádzajúcich mrazoch znova objavili priesaky pri združenom funkčnom objekte. V článku sú 

popísané doterajšie sanačné práce ako aj aktuálna príprava prieskumov a analýz, ktoré by mali viesť k 

identifikovaniu príčiny priesakov a následnej definitívnej sanácii.  

 

Abstract: 

The Bešeňová dam experiences repeated leakage occurrences by its combined appurtenant structure 

(hereafter CAS). In January of 2012, the magnitude of the leaks was so severe that it led to state of 

emergency and reconstruction process. The same area of the dam experienced similar problems prior 

to 2012 which also led to structure repairs. In January of 2014, amid freezing temperatures and despite 

of previous remediation work, the damn yet again experienced leakage problems. This article will 

analyze work already performed up to date, as well as the results of further tests and evaluations that 

should identify the root cause of the leaking structure and its subsequent repairs. 
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1. ÚVOD 

Sústava vodných stavieb Liptovská Mara – Bešeňová je z hľadiska technicko-bezpečnostného 

dohľadu zaradená do I. kategórie vodných stavieb a pozostáva z viacerých objektov, jedným 

z nich je priehrada a vodná elektráreň Bešeňová. Priehrada Bešeňová je tvorená zemnou 

heterogénnou hrádzou prehradzujúcou rieku Váh v rkm 335,22. Dĺžka koruny hrádze je 

1109,4 m a maximálna výška hrádze nad terénom je 12,5 m (nad základovou škárou 12,9 m). 

Výstavba vodnej stavby bola realizovaná v rokoch 1967 až 1975 [1].  

 
Obr. č. 1   Priečny rez združeným funkčným blokom priehrady Bešeňová 
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Zemná hrádza v údolnej časti tvorí spoločné teleso s preložkou železnice ako tesniaci predsyp 

železničného telesa. Len v krátkych úsekoch v naviazaní na svahy údolia má hrádza 

samostatné teleso. Teleso hrádze je zemné s hlinitým tesnením. Hlinené tesnenie hrádze 

chránené obojstranným dvojvrstvovým filtrom je zaviazané do podložia hlinobetónovou 

podzemnou stenou. 

Vodná elektráreň Bešeňová je prietočná s dvomi priamoprúdovými kaplanovými turbínami 

s obtekanými alternátormi. Hltnosť turbín je 2 x 20 m
3
.s

-1
 a s maximálnym výkonom 2 x 2,4 

MW. Priemer obežného kolesa je 1800 mm. Združený objekt je včlenený do telesa zemnej 

hrádze, ktorá je ním na celú výšku rozdelená. V spodnej časti objektu sú umiestnené priestory 

priamoprietokových turbín, medzi nimi je priestor dnových výpustov. V strednej časti je 

strojovňa elektrárne, v hornej časti prepadové polia hate. 

Za obdobie doterajšej prevádzky boli na vodnej stavbe zrealizované tri významnejšie sanácie 

pre zabránenie priesakom a filtračným poruchám, ktoré sú popísané v nasledujúcom texte. 

2. PRIESAKOVÉ A FILTRAČNÉ PORUCHY 

 

Obr. č. 2   Stav návodného svahu priehrady Bešeňová pri zníženej hladine z dôvodu priesakov v ľavostrannej 

časti hrádze 1976 

 

Bezprostredne po napustení nádrže Bešeňová v októbri 1976 sa na ľavej strane návodného 

svahu priehrady v km 0,142 objavili poruchy vo forme  lokálneho poklesu jeho povrchu. 

Podrobná analýza príčin týchto anomálnych javov potvrdila porušenie filtračnej stability 

zemín v podloží priehrady, vyvolanej existenciou preferovaných priesakových ciest na 

kontakte zaviazania PTS na skalné podložie. Sanácia poruchy spočívala vo vybudovaní 

injekčnej clony v podloží priehrady, realizovanej z koruny prísypu na jej návodnej strane. 

Výstavbou prísypu sa významne zvýšila stabilita návodného svahu priehrady.  
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Obr. č. 3   Lokalita sanácie a veľkosť výkopu  
 

 
Obr. č. 4   Odkopané miesto poruchy v oblasti zaviazania PTS na skalné podložie 

 

 
Obr. č. 5   Priečny rez a materiálové zloženie priehrady Bešeňová s mernými zariadeniami TBD s vyznačením 

miesta poruchy z roku 1976 
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V roku 1999 (6. júla) došlo na priehrade Bešeňová k neočakávanému zvýšeniu priesaku do 

káblovej šachty spodnej stavby združeného objektu (elektrárne) a tiež k priesaku do haly 

generátorov z pravej steny združeného objektu. Správca vodnej stavby zabezpečil expertízne 

posúdenie priesakového režimu priehrady Bešeňová a stanovenie príčiny priesakov do 

priestorov elektrárne združeného funkčného objektu. Potrebné merania prúdenia podzemných 

a priesakových vôd boli zrealizované 11. a 12.9.1999 (Hulla, J. A KOL.: Expertíza stavu 

priesakov na priehrade Bešeňová, STU – Stavebná fakulta, Bratislava,1999). Po vysledovaní 

pôvodu priesakov a vypracovaní expertíz bola od septembra 2000 do januára 2001 

zrealizovaná sanácia priesakov, ktorá pozostávala z injektáže pozdĺž združeného funkčného 

objektu na kontakte pravostranného múru s premočenou zeminou telesa zemnej hrádze a jej 

podložia.  

Súčasťou sanácie bol aj návrh na vybudovanie pozorovacích objektov – vrtov po oboch 

stranách združeného objektu, no tieto neboli zrealizované, nakoľko na ľavej strane sa injektáž 

nevykonávala a na pravej strane boli ako náhradné riešenie vybudované tri pozorovacie 

objekty (zarážané sondy), ktoré boli pôvodne určené pre sledovanie hladiny ako podklad pre 

určenie výšky injektáže styku zeminy telesa, podložia a združeného funkčného objektu. 

 

Starnutie priehrady Bešeňová a vplyv prevádzky (hlavne kolísanie hladiny a jej zamŕzanie) sa 

prejavuje aj na degradácii betónov jej objektov, najmä vtokových krídiel združeného 

funkčného objektu (ďalej aj ZFO) priehrady, čo sa vo februári 2012 prejavilo intenzívnym 

priesakom vytekajúcom v šachte a na dilatácii pri pravostrannom múre ZFO. Priesak zistila 

obsluha vodohospodárskej časti vodnej stavby počas pravidelnej obchôdzky dňa 22. 2. 2012. 

Vznik priesaku súvisel pravdepodobne aj s extrémnymi mrazmi, ktorými boli železobetónové 

konštrukcie zaťažené v januári a vo februári 2012. Priesaky vytekajúce v oblasti napojenia 

oporného múru nad šachtou na pravej strane združeného funkčného objektu na terén pred 

vchodom do VE čiastočne zamŕzali a z väčšej časti sa dostávali cez neutesnený poklop 

káblovej šachty do priestorov vodnej elektrárne. Taktiež došlo k zvýšeniu dlhodobých 

priesakov a zamokreniu stien v ostatných priestoroch vodnej elektrárne [2].  

 
Obr. č. 6   Zamestnanci monitorujúci výtok priesaku pri pravostrannom múre ZFO a poklop na káblovej šachte, 

cez ktorú sa priesaky z povrchu dostávali do VE s vyznačením trasy (28.2.2012) 
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Obr. č. 7   Pohľad zvnútra na poklop káblovej šachty, cez ktorú sa priesaky z povrchu dostávali do VE  

 

Následne sa zabezpečilo zníženie prevádzkovej hladiny na úroveň 521,00 m n.m., priesaková 

voda prestala vytekať z napojenia oporného múru na ZFO, ale naďalej bol výron sústredený 

do predmetnej šachty. Odtok z tejto šachty je identifikovaný, ale nedá sa presne zistiť kam 

sústredená voda ďalej odteká. Preverili sa všetky priľahlé šachty odvádzajúce priesakovú 

vodu z pravostranného pätného drénu, no nepodarilo sa identifikovať, kadiaľ priesak odteká, 

čo znemožnilo jeho presné meranie. 

Vzhľadom na výdatnosť priesaku sa dňa 28.2.2012 uskutočnil mimoriadny technicko-

bezpečnostný dozor nariadený KÚŽP Žilina, ktorého sa zúčastnili zástupcovia 

prevádzkovateľa vodohospodárskej aj energetickej časti vodnej stavby. Samotnému konaniu 

predchádzali špeciálne merania a videomonitoring zrealizovaný poverenou organizáciou 

a obhliadka stavu vtokových krídiel a dilatácií ZFO z člna na hladine nádrže.  

 
Obr. č. 8   Zasoľovanie vody pri jednej zo zvislých dilatácií pravostranného vtokového krídla  
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Účelom špeciálnych meraní zrealizovaných dňa 28.2.2012 bolo komunikačným pokusom 

stanoviť zdroj priesaku, pričom sme predpokladali, že zdrojom je niektorá z dilatačných škár 

na pravostrannom vtokovom krídle. V spolupráci so zamestnancami prevádzkovateľa 

vodohospodárskej časti bola z člna na hladine nádrže zasolená voda pri jednotlivých 

dilatačných škárach a snímačom vodivosti a teploty vôd bola kontinuálne monitorovaná 

vodivosť priesakových vôd, kde sme predpokladali jej viditeľné zvýšenie vplyvom zasolenia. 

Napriek viachodinovému úsiliu sa však nepodarilo identifikovať tú dilatáciu, ktorá by bola 

hlavnou príčinou priesakov, nakoľko došlo len k malému a pozvoľnému vzostupu nameranej 

vodivosti priesakových vôd. 

 

 
Obr. č. 9   Jedna z otvorených vodorovných pracovných škár pravostranného vtokového krídla a stav degradácie 

betónov (28.2.2012) 
 

Na základe zhodnotenia stavu priesakov nariadil dňa 1.3.2012 orgán štátnej vodnej správy 

(KÚŽP Žilina), aby správca vodohospodárskej časti vodnej stavby Bešeňová zahájil sanačné 

práce na elimináciu priesakových ciest z nádrže cez návodné dilatácie a taktiež aby bol 

okamžite zvýšený rozsah technicko-bezpečnostného dohľadu (zvýšenie početnosti merania 

priesakov so sledovaním prípadného zákalu).Vlastníkovi energetickej časti vodnej stavby 

orgán štátnej vodnej správy nariadil, aby počas havarijného stavu upravil prevádzkový režim 

v nádrži Bešeňová, t.j. znížil maximálnu prevádzkovú hladinu z úrovne 522,10 na úroveň 

kóty 521,00 m n.m. 

Správca vodnej stavby SVP š.p. zabezpečil realizáciu sanačných prác dodávateľsky a samotná 

sanácia v súlade s rozhodnutím orgánu štátnej vodnej správy zahŕňala: 

pričom pre sanáciu boli stanovené objekty: 

- Utesnenie všetkých dilatačných škár medzi vtokovým objektom (resp. piliermi 

železničného premostenia) a objektom ZFO (4 dilatačné škáry). 

- Utesnenie návodného kontaktu ZFO – zemná hrádza jednoradovou injekčnou clonou. 

- Plošnú opravu a reprofiláciu povrchu návodnej betónovej konštrukcie vtokového 

objektu sanačnými hmotami. 

- Plošnú opravu vnútorných návodných povrchov ZFO (priestor olejového hospodárstva 

VE) sanačnými hmotami. 
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Oprava povrchu železobetónových konštrukcií vtokových krídiel a ich dilatácií bola 

realizovaná pri zníženej hladine v nádrži na úroveň minimálnej prevádzkovej hladiny z 

plávajúcich plošín. 

V rámci predchádzajúcich sanačných prác v roku 2000 bol pri pravostrannom kontakte ZFO 

a zemného telesa priehrady vybudovaný profil troch sond (PP-2, PP-3 a PP-4), v ktorých sa 

v zmysle nariadenia orgánu štátnej vodnej správy začali od 28.2.2012 vykonávať merania 

hladín v intenzite 1x za dve hodiny. Merania pokračovali v nezmenenej intenzite 1x za dve 

hodiny až do 24.5.2012. 
 

 
Obr. č. 11   Kontakt vzdušného svahu pri ZFO po ukončení vrtných a injekčných prác dňa 12.4.2012 s profilom 

sond PP-2, PP-3 a PP-4  

 
 

Obr. č. 12   Priebeh hladín v sondách PP-2, PP-3 a PP-4 za obdobie od 23.2.2012 do 24.5.2012, vykreslené 

priebehy predstavujú hĺbku hladiny v sonde od jej zhlavia (hustota meraní 1x za 2 hodiny, ľavostranná os pre 

hladiny v sondách v [m], pravostranná os pre hladinu v nádrži Bešeňová v [m n.m.]) 

PP-2 

 

PP-4 

 

PP-3 
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Realizácia zhustených meraní hladín v sondách radu PP, v podstate od spozorovania priesaku 

až po ukončenie sanačných prác, pomohla zhodnotiť vplyv sanácie, hlavne dotesňujúcich 

vrtov, ktoré boli pri profile sond radu PP realizované v období od 22.3. do 12.4.2012, no 

výraznejšie ako vplyv sanácie je na priebehu hladín viditeľný vplyv hladiny v nádrži a jej 

každodenné kolísanie (hlavne v sonde PP-2). Po ukončení sanačných prác sa hladina v sonde 

PP-2 ustálila na úrovni o cca 1 m vyššej ako pred sanačnými prácami, v sondách PP-3 a PP-4 

na nižšej úrovni ako pred sanáciou. Vývoj hladiny v sondách radu PP naznačuje ich možné 

znefunkčnenie vplyvom injektáže. Pre overenie funkčnosti sond PP-2, PP-3 a PP-4 pri ZFO 

Bešeňová je odporučené zrealizovať nalievacie a čerpacie skúšky a po potvrdení ich 

funkčnosti v nich budú zrealizované geofyzikálne merania rýchlosti prúdenia podzemných a 

priesakových vôd.  

3. ZÁVER 

Napriek zrealizovaným sanačným prácam v rokoch 2000 a 2012 nedošlo k úplnému 

odstráneniu priesakov pri pravej strane ZFO, ktoré sa počas roka 2013 naďalej objavovali pri 

hladine v nádrži nad úrovňou 521,5 m n.m.  

Vo februári 2014 obsluha vodohospodárskej časti vodnej stavby Bešeňová zaznamenala 

výron priesakových vôd v oblasti napojenia oporného múru v šachte na pravej strane 

združeného funkčného objektu už pri hladine v nádrži Bešeňová cca 519,50 m n.m. (až o 2 m 

nižšie ako počas roka 2013), preto bola dňa 18.3.2014 zrealizovaná kontrola stavu priesaku v 

šachte pri ZFO (stiesnené podmienky), kde obsluha vodnej stavby upravila miesto výronu 

priesakových vôd tak, aby bolo možné merať ich množstvo a odoberať priesakovú vodu na 

kontrolu čírosti. 

 

 
Obr. 13 Priesak do šachty pri pravostrannom múre ZFO (vľavo 5.2.2014 a vpravo 18.3.2014) 

 

Opätovný výskyt (už po tretí krát) priesakov na kontakte ZFO a pravostranného zemného 

telesa priehrady po dvoch predchádzajúcich sanáciách, ktoré mali len obmedzenú účinnosť, si 

vyžaduje podrobnú analýzu a využitie najmodernejších geofyzikálnych prístrojov pre 

identifikáciu skutočného pôvodu priesakových vôd a návrh dlhodobo funkčnej sanácie. 

V prípade zakalenia priesakov, alebo v prípade výraznejšieho vzostupu ich množstva hrozí 

obmedzenie prevádzky vodnej elektrárne Bešeňová.  
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Správca vodnej stavby v roku 2014 zabezpečí realizáciu geofyzikálnych meraní (povrchových 

aj karotážnych) a vypracovanie vyššie uvedenej analýzy tak, aby bolo možné následne 

vypracovať projekt a zrealizovať samotnú sanáciu.  
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