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 VYUŽITIE LASEROVÉHO SKENOVANIA PRI GEODETICKOM 

MONITORINGU PVE ČIERNY VÁH 

THE USE OF LASER SCANNING AT GEODETIC MONITORING                                 

PVE ČIERNY VÁH 

Peter Lužák, Martin Prvý 

 

Abstrakt: 
Princíp a prístroje na terestrické laserové skenovanie sú dnes dostatočne známe. Ich možnosti využitia 

v praxi sú často výsledkom bádania a pokusov. Dosiahnutá presnosť výsledkov terestrického 

laserového skenovania je často prekvapujúca. V príspevku Vám bližšie predstavíme využitie 

terestrického laserového skenovania pri monitoringu hornej a dolnej nádrže prečerpávacej vodnej 

elektrárne Čierny Váh. Na hornej nádrži sledujeme v pravidelných ročných intervaloch tvar 

a deformácie asfalto-betónového (AB) plášťa. Pri sledovaní stekania AB plášťa sa nám podarilo 

odhaliť aj nedostatky, ktoré vznikli pravdepodobne v dôsledku nekvalitnej pokládky asfaltovej vrstvy. 

Na dolnej nádrži sme využili terestrické laserové skenovanie na monitorovanie zanášania dna. 

Výhodou laserového skenovania je, že okrem primárnych informácií získavame aj mnoho ďalších 

sekundárnych dát. Tieto údaje bývajú často dôležité pri dlhodobom monitoringu.   

 

Abstract: 
Principle and tools for terrestrial laser scanning are well known today. Their options in practical use 

are often the result of research and trials. Accuracy of terrestrial laser scanning measurement results 

achieved is often surprising. In this article we present you a closer image, of using terrestrial laser 

scanning for monitoring the upper and lower reservoir of pumped hydroelectric power plant Cierny 

Vah. On upper reservoir we observe the shape and deformation of asphalt concrete (AB) shell at 

regular yearly intervals. When monitoring the movement of AB shell, we managed to detect the 

deficiencies, which were caused by inproper laying of the AB shell. On lower reservoir we used 

terrestrial laser scanning for monitoring fouling bottom. The advantage of laser scanning is, that in 

addition to the primary information we collect many other secondary data. These data are often 

important in the long-therm monitoring. 

Kľúčové slová: terestrické laserové skenovanie, asfalto-betónový (AB) plášť, deformácia,  

mračno bodov, horná nádrž, dolná nádrž 

ÚVOD 

Naša firma, Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava, si ako prvá na Slovensku, už na jeseň 

roku 2006, zadovážila prvý terestrický laserový skener Trimble GX od firmy Trimble. Neskôr 

sme investovali do výkonnejšieho a presnejšieho terestrického laserového skenera od firmy 

Leica Scanstation 2. Za niekoľko rokov používania a zároveň aj testovania, čo tento prístroj 

dokáže Vám predstavíme jeho využitie pri geodetickom monitoringu prečerpávacej vodnej 

elektrárne Čierny Váh. 

Prečerpávacia vodná elektráreň (PVE) Čierny Váh sa nachádza v ochrannom pásme 

Národného parku Nízke Tatry v riečnom kilometri 8,7 rieky Čierny Váh, približne 10 km nad 

sútokom s Bielym Váhom nad Kráľovou Lehotou. PVE Čierny Váh tvoria štyri hlavné 
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skupiny objektov: horná nádrž, dolná nádrž, privádzače a elektráreň. Dolná nádrž bola 

vytvorená prehradením údolia rieky Čierny Váh hrádzou dĺžky 375 m. Má celkový objem 5,1 

mil. m
3
 a užitočný objem 3,7 mil. m

3
, ktorý sa využíva na prečerpávanie. Kolísanie hladiny je 

7,45 m medzi kótami 726,00 – 733,45 m n. m. Horná nádrž v tvare nepravidelného 

štvoruholníka sa nachádza medzi údolím Bieleho a Čierneho Váhu. Jej užitočný objem je 3,7 

mil. m
3
, vodná hladina v nádrži kolíše v rozmedzí 25 m medzi kótami 1160,00 – 1135,00 m n. 

m. Tesnenie svahov a dna nádrže je zabezpečené jednovrstvovým asfalto-betónovým plášťom 

s plochou približne 196 000 m
2
. Pod nádržou je umiestnená inšpekčná štôlňa, v ktorej je 

možné sledovať prípadné priesaky zo svahov a dna. Hydraulické prepojenie hornej a dolnej 

nádrže je riešené troma tlakovými privádzačmi priemeru 3,8 m, ktoré v údolnej nive pred 

elektrárňou prechádzajú do potrubí s priemerom 3,6 m. Rozvetvenie každého z privádzačov 

na prívody vody k dvom turbínam a odvod vody z dvoch akumulačných čerpadiel je riešené 

troma guľovými odbočnicami o priemere 5,8 m. Maximálny spád medzi hornou a dolnou 

nádržou je 434 m. Elektráreň je súčasťou telesa hrádze dolnej nádrže. Je v nej 

nainštalovaných šesť prečerpávacích turbogenerátorov v trojstrojovom usporiadaní – 

motorgenerátor, Francisova turbína, akumulačné čerpadlo. Celkový inštalovaný výkon PVE je 

735,6 MW. Načerpanie vody do nádrže trvá 8 hod. pri prevádzke šiestich akumulačných 

čerpadiel. 

 

1. SLEDOVANIE PVE ČIERNY VÁH 

1.1 Horná nádrž 

Horná nádrž (HN) sa 

v súčasnosti sleduje 

terestrickou geode-

tickou metódou vo 

vybraných profiloch 

AB plášťa. Výhodou 

tejto metódy je jej 

vysoká priestorová 

presnosť zamera-

ných profilových 

bodov mxyz ≤ 2 mm. 

Nevýhodu tejto me-

tódy však je, že 

nedáva komplexné výsledky o celom AB plášti. V minulosti sa ešte používal špeciálny vozík, 

ktorý na základe náklonu meral kontinuálne AB plášť vo vybraných profilových rezoch. Jeho 

nevýhodou bola nepresnosť a taktiež len čiastkové výsledky. Preto sme hľadali metódu, ktorá 

by nám dala lepšie a komplexnejšie výsledky o správaní sa AB plášťa. Zvolili sme 3D 

terestrické laserové skenovanie, ktoré nám umožňuje získať informáciu o AB plášti 

v ktoromkoľvek mieste pomocou množiny bodov, ktoré majú priestorovú informáciu (X,Y,Z). 

 

Prvé meranie, ktoré možno skôr označiť za pokus bolo vykonané ešte v roku 2007. Tu sme 

odhalili nedostatky, ktoré vplývajú na túto metódu a tie boli podkladom na ich elimináciu 

a upravenie metodiky skenovania.  

Faktory, ktoré nepriaznivo ovplyvňovali výsledok skenovanie: 

- AB plášť je tmavá čierna plocha, ktorá veľmi dobre absorbuje elektromagnetické žiarenie, 

- niektoré plochy museli byť skenované pod veľmi šikmým uhlom dopadu ZLL (zväzku 

laserových lúčov), čo má nepriaznivý vplyv na presnosť výsledkov. 
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Na základe skúseností sme 

eliminovali vzdialenosť skenova-

ného povrchu AB plášťa cca do 50 

m, čo malo za dôsledok nárast 

počtu stanovísk, z ktorých bol 

záujmový objekt skenovaný. 

V súčasnosti je každý rok spustená 

hladina dočasne na minimálnu a 

v tomto čase je vykonané 

skenovanie. Asi raz za 5 rokov je 

nádrž vypustená úplne. Zatiaľ tomu 

tak bolo iba v roku 2012, keď bola 

naskenovaná celá nádrž a toto 

meranie je považované pre ďalšie 

roky za základné.  

Skenovanie AB plášťa bolo vykonané za účelom sledovania stekania AB plášťa. Skenovanie 

v rokoch 2008 až 2010 bolo vykonané skenerom 

Trimble GX. V roku 2011 bol skener Trimble GX 

nahradený novším skenerom Leica Scanstation 2, 

ktorého presnosť je dvojnásobná. V roku 2011 boli 

na AB plášti zachytené nedostatky v podobe 

vypuklín. Pri spätnom vyhodnotení modelu AB 

plášťa zo skenovania v roku 2010 bol výskyt týchto 

vypuklín potvrdení už skôr. Prehliadnutie týchto 

nedostatkov AB plášťa bolo spôsobené nižšou 

presnosťou používaného skenera do roku 2010 

a zámenou týchto vypuklín z nečistotami na AB 

plášti. Model HN získaný z dát pomocou skenera 

Trimble GX má presnosť 2-4 cm. Použitím skenera 
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Scanstation2 sa presnosť modelu zvýšila na 1-2 cm. 

AB plášť v roku 2012 bol 

naskenovaný kompletne 

z 36 stanovísk s hustotou 

mračna bodov 50 x 50 

mm. Skenovanie trvalo aj 

kvôli nepriazni počasia 

cca 8 dní.  

 Z naskenovaného mračna 

bodov (cca 181,5 milióna 

bodov) bol po odstránení 

šumu vymodelovaný 

terénny model pomocou 

triangulácie s lineárnou 

interpoláciou. Porovnaním modelov z jednotlivých rokov možno sledovať deformácie AB 

plášťa. Vzhľadom na veľmi vysokú náročnosť výpočtu, porovnávanie modelov z jednotlivých 

rokov prebieha po častiach.  

 

Model HN PVEČV z roku 2012 
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Porovnanie modelov z rokov 2012 a 2013 (časť E) 

Vypuklina č.7 

          Vypuklina č.9 a č.10 

 

Počas celej doby sledovania AB plášťa hornej 

nádrže sme zachytili 13 vypuklín, z ktorých 

niektoré časom spľasli a niektoré zmenili svoju 

polohou o niekoľko desiatok cm a iné sa s časom buď zmenšujú alebo zväčšujú. 
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Priemer vypuklín je od 0,3 m  do 1,0 m s vypuklosťou do 8 cm. Tieto deformácie AB plášťa 

sú lokalizované súradnicami X,Y,Z v lokálnom súradnicovom systéme hornej nádrže a vo 

výškovom systéme Bpv.  

Na nasledujúcich obrázkoch možno vidieť ako sa niektoré pukliny premiestňujú. Oproti roku 

2012 zmenili  v roku 2013 svoju polohu aj o takmer 1 meter.  

             

Ako sa časom ukázalo táto metóda je vhodná nielen na sledovanie stekania AB plášťa, ale aj 

na odhaľovanie akýchkoľvek nedostatkov AB plášťa. Jej veľmi veľkou výhodou je 

archivovanie dát a možnosť spätného vyhodnocovania v prípade výskytu akýchkoľvek 

problémov. Treba však spomenúť aj nevýhodou tejto metódy, ktorou je nižšia presnosť. Je 

však veľmi veľká pravdepodobnosť, že tento nedostatok s vývojom tejto technológie bude 

minimalizovaný. Za 6 rokov sa presnosť zdvojnásobila a v súčasnosti táto technológia 

napreduje vysokou rýchlosťou. 

1.2 Dolná nádrž 

Dolná nádrž (DN) bola v roku 2011 úplne vypustená s tým, že mala byť vyčistená od 

nánosov. Toto sa realizovalo iba čiastočne. Počas vypustenia dolnej nádrže bolo vykonané 

skenovanie dna nádrže za účelom zistiť množstvo nánosov v koryte dolnej nádrže a porovnať 

aktuálne profily vo vybraných miestach nádrže s projektovou dokumentáciou z roku 1991. 
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Vzhľadom na veľkosť plochy dolnej nádrže sme v jej okolí vybudovali bodové pole pomocou 

technológie GNSS a terestrickým meraním totálnou stanicou. Pri skenovaní sme volili hustotu 

rastra 400 mm (horizontálny smer) x 800 mm (vertikálny smer)  na vzdialenosť od 50 m do 

250 m podľa potreby. Aby výsledný raster mal hustotu minimálne cca 1 m x 1 m. 
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Na základe vykonaného skenovania bolo zistené, že  najväčšie nánosy sú pri ústí toku do 

nádrže a to najmä v prvých cca 450 metroch od ústia toku. Ďalej smerom k hrádzi množstvo 

nánosov klesá. Objem sedimentov je cca 100 000 m3. Miesta, ktoré sú bližšie k hrádzi, boli  

zaplavené a nebolo možné ich naskenovať. V strede nádrže (najmä v miestach kde je nádrž 

širšia) nebolo možné pre bahno vykonať skenovanie (dosah skenera je obmedzený). 

Terestrický laserový skener nedokáže skenovať pod vodnou hladinou. V súčasnosti však už sú 

laserové skenery, ktoré dokážu skenovať pod vodou, čiže nie je nutné vypustenie nádrže 

a možno povedať, že v budúcnosti úplne nahradia lodné sonare, slúžiace na zameriavanie 

riečnych profilov. 

ZÁVER 

Keďže sa terestrické laserové skenovanie AB plášťa hornej nádrže osvedčilo, vykonáva sa aj 

naďalej v ročných intervaloch. Vypukliny a nedostatky, ktoré boli odhalené sa postupne 

odstraňujú.  

Možnosť použiť terestrické laserové skenovanie pri monitoringu betónových hrádzí 

s vývojom skenerov rastie. Aj napriek tomu sa môžu vyskytnúť isté nedostatky tejto metódy, 

ktoré je však možné na základe skúseností a praxe eliminovať alebo úplne odstrániť. 
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