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Abstrakt: 

Po prechode povodňových prietokov na Dunaji boli na prehradení koryta Dunaja v Čunove zistené 

viaceré kaverny. V roku 2002 boli počas kontrolných obhliadok objektov po povodni zistené štyri 

kaverny na prehradení Dunaja a v roku 2003 sa objavili kaverny na berme tohto objektu a na 

parkovisku. Kaverny boli následne sanované. V roku 2009 sa pristúpilo ku komplexnej sanácii bermy 

prehradenia. Kaverny sa sporadicky objavujú aj na iných miestach VDG. Tejto problematike sa venuje 

nielen tím odborníkov na VV TBD, ale aj odborníci zo SF STU, Katedry geotechniky a iných 

renomovaných organizácií. Pri mapovaní uvedenej problematiky sa využívajú najmodernejšie meracie 

prístroje a metódy prieskumu. 

 

Abstract: 

After the flooding flows on the Danube River ceased, there were found several depressions. After the 

flooding in 2002 during inspections there were found several depressions on the Danube river 

impoundment and in 2003 there were found depressions on the berm of this object and in the parking 

lot. These depressions were afterwards maintained. In 2009 steps were taken which lead to complete 

sanation of the berm of the impoundment.  Depressions were sporadically appearing also on other 

places in the VDG. Not only the team of specialist on the VV TBD analysis this problem, but also 

specialists from SF STU, the department of geotechnics and other renowed organisations. The latest 

measuring equipment and methods of exploration are used during the mapping of this issue. 
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V januári 1991 po neúspešných rokovaniach s Maďarskom uložila vláda Slovenskej republiky 

vypracovať variantné riešenia využitia slovenskej časti VD Gabčíkovo. Vláda SR schválila 

v júli 1991 realizáciu dočasného riešenia uvedenia do prevádzky VD Gabčíkovo objektami 

situovanými výlučne na území SR. Práce na tomto riešení označovanom ako variant „C“ 

začali v novembri 1991. Projektant tohto riešenia bol Hydroconsult , š.p. Bratislava. 

Jedným z rozhodujúcich objektov pri uvádzaní VD Gabčíkovo do prevádzky je objekt 

Prehradenia koryta Dunaja. Išlo svojim spôsobom o ojedinelú operáciu, ktorá svojim 

rozsahom, náročnosťou hydrologických a geologických pomerov nemala v Európe obdobu. 

Na základe sondosnímok Dunaja bol vybraný profil koryta v rkm 1851.75 km. Vzhľadom 

na krátkosť času sa nerobil geologický prieskum koryta, avšak projektant využil výsledky 

geologického prieskumu zo sond nachádzajúcich sa po oboch stranách miesta budúceho 

prehradenia. Hydroconsult, š.p. vypracoval  technologický a časový postup prehradzovania 

starého koryta Dunaja. 

V lete 1992 sa uskutočnil v oblasti Čunova veľkopokus, ktorý sa stal neskôr súčasťou 

veľkého prehradenia. Prehradzovanie koryta Dunaja bolo rozdelené do 3 fáz.  

V prvej fáze prebehlo zúženie a spevnenie prietočného profilu Dunaja z oboch brehov 

a následná úprava dna (odstránenie nestabilnej časti dna do hĺbky 2,0 m a následné zriadenie 

filtračnej a spevňujúcej vrstvy z kameniva, každá o hrúbke 1,0 m). Súčasne sa na oboch 

brehoch pripravil materiál nahádzky a zriadilo sa plávajúce premostenie, z ktorého sa mala 

realizovať nahádzka. 

Druhá fáza bolo vlastné základné prehradzovanie koryta Dunaja, ktoré začalo dňa 24.10.1992 

a skončilo 25.10.1992. Trvalo 31 hodín. Ako základ prehradenia mali poslúžiť betónové 

kocky o hrane 1,0 m a lomový kameň od 500 do 1000 kg. Pre vyššie vrstvy nahádzky boli 

použité betónové kocky zviazané po 3 kusoch. Vykazovali vyššiu odolnosť voči prúdeniu. 

Granulometria použitého lomového kameňa nebola najvhodnejšia (bol tam značný podiel 

kameňov s hmotnosťou menšou ako 500 kg). Kvôli týmto príčinám bolo nakoniec celé 

základné prehradenie zrealizované  z kociek (prvú figúru tvorilo 7775 ks). Dňa 27.10.1992 

sa uskutočnila druhá zosilňujúca figúra, ktorú tvorili taktiež betónové kocky. Tretia 

zosilňovacia figúra bola tvorená z lomového kameňa o veľkosti 700 až 900 mm. Od 28.10 

do 31.10.1992 boli zriadené 2 filtračné vrstvy z kameňa (prvá o veľkosti 150 – 350 mm 

a druhá o veľkosti 50 – 150 mm). Hneď vzápätí po ukončení filtračných vrstiev sa začal 

realizovať so štrkovým násypom z návodnej strany. Dňa 5.11.1992 štrkový násyp dosiahol 

projektovanú výšku koruny (133.80 m n.m.). 

Tretia fáza prehradenia starého koryta Dunaja pozostávala z následného zhutnenia štrkového 

násypu hĺbkovou vibráciou v určenom rozsahu až 4,0 m pod dno toku. Práce trvali od 16.11. 

do 23.12.1992.  

Do takto zriadeného násypu bola následne zriadená podzemná  tesniaca stena 

zo samotuhnúcej suspenzie o hrúbke 60 cm do hĺbky až 23 m pod úrovňou dna Dunaja. Stena 

bola na oboch stranách prehradenia napojená na tesniace steny pravého vtokového krídla hate 

na obtoku a ohrádzky stavebnej jamy plánovaných objektov vodnej elektrárne, hate vodnej 

elektrárne a pomocnej plavebnej komory. Práce boli ukončené v máji 1993. 

Súbežne s týmito prácami Povodie Dunaja zrealizovalo kamenné opevnenie návodného svahu 

prehradenia a na vzdušnej strane sa zrealizovali úpravy štrkovým prísypom. 

Pre pozorovanie hydraulického režimu priesakových vôd telesom prehradenia bola pred 

a za podzemnou tesniacou stenou vybudovaná sieť pozorovacích sond. Už počas zriaďovania 

štrkového prísypu bolo vybudovaných 7 ks sond typu N o hĺbke 20 m (4 sondy pred 

a 3 za podzemnou tesniacou stenou). Ich funkcia bola dočasná a po dokončení telesa 
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prehradenia boli zriadené trvalé pozorovacie sondy typu PSD ,6 ks pred a 6 ks za PTS. Hĺbka 

týchto vrtov sa pohybovala okolo 16 m. Merať sa v nich začalo v auguste 1993 a slúžia 

na monitorovanie HPV pred a za PTS. Ďalej bolo zriadených 7 vrtov typu MRP umiestnených 

pred PTS. Tieto vrty o hĺbke cca 35,0 m slúžili na geofyzikálne merania parametrov 

podzemných vôd a merania na nich boli zahájené v máji 1994. A nakoniec to boli 3 združené 

objekty za PTS typu KSH o hĺbke 34,5 m. Tieto vrty slúžia aj na geofyzikálne merania. Merať 

sa na nich začalo v septembri 1994. 

Vznik kaverien  hlavne po povodniach sa najčastejšie vyskytoval na stupni Čunovo na objekte 

Prehradenia starého koryta Dunaja. Treba  podotknúť, že všetky poruchy boli monitorované 

a neohrozili žiadne objekty stupňa Čunovo a merné zariadenia osadené na stupni. 

Následne uvádzame chronologický prehľad vzniku kaverien na Prehradení a spôsoby 

ich sanovania. 

 

 
 

Obr. 1 Prehľadná situácia Stupňa Čunovo 
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Prvé menšie kaverny na telese Prehradenia boli zaznamenané v marci 1993. Tieto kaverny 

sa zasanovali v rámci svahovania vzdušného svahu Prehradenia. 

Ďalšie kaverny sa objavili v marci a apríli 1994 (pril zvýšenom prietoku v Dunaji5 834 m
3
.s

-1
 

a hladina v starom koryte pod Prehradením bola o cca 3,5 m vyššia ako bežná hladina). 

Vznikli 3 kaverny, pričom najväčšia z nich mala priemer 3,1 m a hĺbku 2,0 m. Kaverny 

boli zamerané a zdokumentované pracovníkmi VV š.p., TBD. Tieto poruchy boli zasypané 

vyťaženými štrkopieskami z výkopu stavebnej a materiálovej jamy pri otvorení stavebných 

prác na objektoch II. etapy dočasného riešenia VDG na území SR (marec 1994) v marci a júni 

1994. 

Po prechode prvej veľkej povodňovej vlny stupňom Čunovo v marci 2002 (prietok 

8 446 m
3
.s

-1
 - čo zodpovedá približne 10-ročnej vode a hladina v Dunaji pod Prehradením 

bola o cca 4,8 m vyššie nad bežnou hladinou) vznikol na vzdušnej strane Prehradenia na línii 

styku zemného prísypu a betónových kvádrov a lomového kameňa rad 8 prepadlín, pričom 

kubatúra odplaveného materiálu v najväčšej kaverne predstavoval cca 10,0 m
3
. Kaverny 

boli zasypané.  

Druhá menšia povodňová vlna prešla stupňom Čunovo začiatkom augusta 2002 (prietok 

7 000 m
3
.s

-1
 - čo zodpovedalo približne 5-ročnej vode). O týždeň neskôr prišla tretia, 

najväčšia, povodňová vlna, ktorá kulminovala v profile Čunovo dňa 16.8.2002 pri prietoku 

10 370 m
3
.s

-1
 čo zodpovedalo 100-ročnej vode (po povodni v 2009 bola SHMÚ 100-ročná 

voda upravená na 11 000 m
3
.s

-1
, ale pri zohľadnení tolerancie presnosti meraní 5 % je možné 

hodnotiť túto povodňovú vlnu ako 100-ročnú vodu). Hladina v starom koryte 

pod Prehradením bola v ten deň o cca 7,5 m vyššie ako bežná hladina. Pri obhliadke 

vykonanej hneď po skončení PA pracovníkmi VV - TBD boli zistené 4 kaverny vzniknuté na 

mieste pôvodne sanovaných prepadlín. Ďalšie nové veľké kaverny vznikli v oblasti 

parkoviska a pri parkovisku areálu vodných športov. Najväčšia kaverna mala priemer 4,0 m 

a hĺbku 3,0 m. Boli objavené aj miesta, kde množstvo trhlín v zemine indikovalo ďalšie 

miesta existencie ešte nezbortených kaverien. Všetky kaverny boli geodeticky 

zamerané, zdokumentované a  zasypané. 

Po týchto udalostiach sa pristúpilo k podrobnému riešeniu možnej sanácie prepadlín v telese 

Prehradenia. Z minulosti bolo zrejmé, že kaverny vznikajú v pásme rozhrania nahádzky 

betónových blokov a balvanov a samotným štrkopieskovým prísypom. Ako príčina vzniku 

kaverien sa uvádza použitie nevhodného zásypu použitého počas realizácie prehradenia 

pôvodného koryta v roku 1992. Zásypy boli sypané bez osobitného hutnenia, a predpokladá 

sa, že sa počas tohto procesu sa vytvorili prirodzené klenbičky, ktoré zamedzili vnikaniu 

ďalšieho násypu do medzier a dutín. Počas zvýšených vodných stavov a povodňových 

stavoch, keď hladina v starom koryte pod Prehradením bola značne vysoká,  pravdepodobne 

dochádzalo k porušeniu spomenutých klenbičiek, čo malo za následok prepadanie materiálu 

do dutín a vytváranie kaverien. Negatívny vplyv pri tomto procese zohralo aj prúdenie 

podzemnej vody telesom Prehradenia, ktoré bolo spôsobené podtekaním podzemnej tesniacej 

steny vybudovanej v osi Prehradenia. Dialo sa to prostredníctvom vrtov MRP vybudovaných 

pred podzemnou stenou, ktoré boli hlbšie ako spodná hrana tesniacej steny. So správcom 

VD Gabčíkovo a zástupcami TBD boli prerokované možné spôsoby prieskumu celého násypu 

nad bermou telesa Prehradenia. Použila sa metóda Georadaru a následne bola stanovená 

metóda sanácie existujúcej podzemnej tesniacej steny. Zvolila sa metóda vibroflotácie, 

ktorou by sa vyplnili medzery v kamennej časti prehradenia, ktorá tvorila preferovanú cestu 

prúdenia podzemnej vody. 
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Obr. 2-3   Detail kaverny a kaverna pri areáli vodných športov po povodni (marec 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 - 5   Kaverny na berme Prehradenia a detail jednej z nich po povodni (marec 2002) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6   Kaverny pri lodenici po povodni (marec 2002) 
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Obr. 7 - 10   Kaverny na berme Prehradenia a pri lodenici po povodni (marec 2002) 

 

 

 

Obr. 11 - 13   Kaverny zistené po povodni na parkovisku pri areáli vodných športov (marec 2002) 
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Obr. 14   Detail kaverny na berme Prehradenia (marec 2002) 

 

 

Vo februári 2003 zistili zamestnanci VV š.p., TBD kaverny na berme objektu Prehradenia 

koryta Dunaja a v mieste parkoviska. Následkom týchto javov bol vykonaný prieskum celého 

násypu nad bermou Prehradenia (kombinované geoelektrické metódy prieskumu), 

na základe ktorých bola navrhnutá sanácia prepadlín a technické opatrenia na zamedzenie 

tohto nežiaduceho javu. Kaverny boli v lete 2003 zasypané.  

Na objekte Prehradenia koryta Dunaja počas pravidelných týždenných meraní na sondách 

MRP (umiestnených pred podzemnou tesniacou stenou) dlhodobo pracovníkmi VV š.p., TBD 

počuli výrazné prítoky vody do sond – tzv. zápažnicový skok. V septembri 2005 pri znížení 

hladiny v Zdrži Hrušov kvôli oprave AB tesnenia v Prívodnom kanáli zostala na pár dní 

obnažená návodná strana Prehradenia (hladina v zdrži bola cca o 2,0 m nižšie). V úseku 

medzi sondami MRP-017 až N-7 (km 1,225 až 1,300) a MRP-014 až PSD-130 (km 1,370 

až 1,395) aj napriek hrubým nánosom bahna boli zamestnancami VV š.p., TBD zistené veľké 

podlhovasté vtokové kužele v sedimentoch pri návodnej päte svahu, kadiaľ vnikala voda 

do telesa Prehradenia a tým dochádzalo k postupnému vyplavovaniu častíc telesa. Niektoré 

kaverny boli hlboké vyše 1,0 m. Nad miestami vtekania dochádzalo k čiastočnému zosuvu 

opevnenia Prehradenia z lomového kameňa. V niektorých miestach vplyvom zosuvov 

kamenia vznikli na návodnom svahu viditeľné zníženiny. Miesta porúch boli zamerané 

a zdokumentované. 

Na jeseň 2005 VV š.p. vypracovala projekt sanácie prepadlín na objekte Prehradenia a areálu 

vodných športov.  

 

    

Obr. 15 - 16   Kaverny na päte návodného svahu Prehradenia pri mimoriadnom znížení hladiny v zdrži (september 2005) 

 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

Na jar 2007 bola objavená nová kaverna menšieho rozsahu, ktorá bola zasypaná. Opakované 

vytváranie nových prepadlín potvrdilo  potrebu vykonať plánovanú sanáciu PTS. Bezpečnosť 

samotného Prehradenia nebola ohrozená, čo potvrdili aj geodetické merania.  

Na jar roku 2009 bola vykonaná sanácia prepadlín na vzdušnej berme Prehradenia koryta 

Dunaja. Sanácia spočívala v odkopaní horných vrstiev Prehradenia, následnom položení 

georohoží a spätnom zasypaní štrkopieskom, ktorý bol po vrstvách zhutnený. 

 

    
 

Obr. 17 - 18   Sanácia prepadlín nad bermou Prehradenia Dunaja (jar 2009) 

 

V prvom polroku 2012 bola na základe výsledkov geofyzikálných meraní a pozorovaní 

existujúca podzemná tesniaca stena prehĺbená o 15,0 m.  

V júni 2013 prešla stupňom Čunovo mohutná povodňová vlna (kulminácia dňa 06.06.2013 

pri prietoku 10 780 m
3
.s

-1
; hladina v starom koryte pod Prehradením bola o cca 7,5 m vyššie 

ako bežná hladina.), ktorá potvrdila správnu voľbu spôsobu sanácie ako aj kvalitu 

jej prevedenia – po prechode povodňovej vlny nevznikli na Prehradení už žiadne kaverny. 

Na jar 2014 sa začali práce na dotesnení podzemnej tesniacej steny na Prehradení.  

 

ZÁVER 

 

Stručným popisom a ilustráciou vznikajúcich kaverien na VD Gabčíkovo Stupeň Čunovo sme 

chceli poukázať hlavne na potrebu vykonávania pravidelných meraní HPV, merania rýchlostí 

prúdenia podzemných a priesakových vôd, ako aj obchôdzok zamestnancami dohľadu nielen 

po prechode povodňových prietokov, ale aj v čase bežnej prevádzky na VS. Zamestnanci 

dohľadu počas kontrolných meraní dôsledne mapujú objekty vodnej stavby a okolitý terén 

a všetky zistené anomálie zdokumentuvávajú. Následne sa robia analýzy vzniknutých 

anomálnych javov a stanovujú sa ďalšie metódy prieskumu. Zvyčajne to bývajú 

geomonitoringy, merania sadania, videoendoskopia pozorovacích sond a pod. Po vyhodnotení 

všetkých výsledkov pozorovania a merania sa stanoví spôsob nápravy. Potrebné sanačné 

práce sa pomerne rýchlo aj realizujú.  

 

 

AUTORI 

 

Ing. Štefan VADKERTI, Ing. Roman VESELÝ, Ing. Janka SVITEKOVÁ 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 

Úsek technicko-bezpečnostného dohľadu, odbor bezpečnosti priehrad 

Nobelova 7, 831 02 Bratislava 

e-mail: stefan.vadkerti@vvb.sk   roman.vesely@vvb.sk    janka.svitekova@vvb.sk 

mailto:roman.vesely@vvb.sk
mailto:janka.svitekova@vvb.sk

