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INVENTARIZÁCIA MERNÝCH ZARIADENÍ NA ODKALISKU ŽILINA 

A ICH VYUŽITIE PRE POTREBY TBD 

STOCKTAKING GAUGING DEVICES IN THE TAILINGS POND ŽILINA AND USE 

FOR ANY TBD 

Branislav Hammel, Peter Eľko 

Abstrakt:   
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p. zabezpečuje okrem iného odborný technicko-

bezpečnostný dohľad (TBD) nad vodnými stavbami. Úlohou TBD je špecializovaná činnosť zameraná 

na zisťovanie technického stavu vodných stavieb, predovšetkým pozorovaním a meraním ich 

deformácií, priesaku vôd a analýzou výsledkov s cieľom včas zistiť ohrozenie bezpečnosti a 

prevádzkyschopnosti vodnej stavby, upozorniť na  takéto riziko a navrhnúť potrebné opatrenia na 

zabezpečenie nápravy. Pre tento účel sú na vodných stavbách budované merné zariadenia, ktorými sa 

sleduje bezpečnosť a stabilita vodnej stavby. Inventarizáciou všetkých merných zariadení a ich 

implementácia do geografického informačného prostredia (GIS) je jedným z významným krokom 

smerujúcim k zefektívneniu procesov a povinností súvisiacich s TBD. 

 

Abstract: 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA SOE provides technical safety supervision of hydraulic 

structures and other activities that includes power plant operating, operating of other water structures 

such a s dikes etc., production of electricity and so on. Main purpose of technical safety supervision of 

water structures is technical survey which includes deformation measurement, measurement of 

leakages through dams and its objects, analyzing of measured data etc. which helps us to identify 

threats to their safety and suggest proper solution so that safety of the structures won’t be threatened. 

For this purpose, water constructions are equipped with measurement devices for monitoring ground 

water levels, horizontal and vertical displacements, pore water pressure etc. Inventorying of this 

measurement devices and their implementation into the geographical information system (GIS) is one 

of the important steps forward, towards to better efficiency of the processes and duties related to the 

technical safety supervision of water structures. 

Kľúčové slová: Odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami, odkalisko Rosina, 

merné zariadenia, inventarizácia, implementácia merných zariadení do GIS. 

1. ÚVOD 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p. (ďalej len VV š.p.) je ako jediná poverená 

organizácia na Slovensku, ktorá prostredníctvom špecializovaných odborov úseku TBD 

zabezpečuje odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad všetkými vodnými stavbami na 

území Slovenska.  Prostredníctvom výkonov úseku TBD sa VV š.p. podieľa na monitorovaní 

stavu vodných stavieb z hľadiska bezpečnosti, stability a možných príčin porúch, ako aj na 

navrhovaní potrebných opatrení na nápravu. Pre tento účel majú vodné stavby vybudované 

merné zariadenia (MZ), ktorými sa sleduje technický stav vodných stavieb, predovšetkým 

pozorovaním a meraním ich deformácií, priesaku vôd a analýzou výsledkov s cieľom včas 

zistiť ohrozenie bezpečnosti a prevádzkyschopnosti vodnej stavby, upozorniť na takéto riziko 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

a navrhnúť potrebné opatrenia na zabezpečenie nápravy. Všetky tieto skutočnosti sú uvedené 

v „Programe TBD“. Ochranu a údržbu merných zariadení zabezpečuje príslušný správca 

objektov vodného diela. Pre zefektívnenie procesov a povinností súvisiacich s TBD bolo vo 

VV š. p. prijaté rozhodnutie o realizovaní inventarizácie merných zariadení a ich 

implementácia do geografického informačného prostredia (GIS) na platforme ArcGIS. Na 

realizáciu zadanej úlohy inventarizácie merných zariadení sme použili softvér ArcGIS 

Desktop (ArcEditor) od ESRI. Výsledkom inventarizácii vznikla základná geodatabáza 

merných zariadení v GIS prostredí v súradnicovom  systéme   SJTSK Křovák East-Nort 

102065 (S-JTSK) a Baltskom výškovom systéme po vyrovnaní (BPV).  

2. INVENTARIZÁCIA ODKALISKO TP ŽILINA 

Odkalisko Žilinskej teplárenskej, a.s. Žilina v Rosine slúži ako skládka popola na vodnom 

toku Bytčického potoka v Žilinskej kotline pri obci Rosina neďaleko Žiliny (Obr. 1). Popol sa 

v podobe hydrozmesi (popol, škvara + voda) dopravuje hydraulickou cestou – potrubím 

z Teplárne Žilina, kde sa spaľuje v teplárenských kotloch hnedé uhlie. Hydrozmes sa 

dopravuje privádzacím potrubím (ľavou alebo pravou vetvou) cez naplavovacie odbočky. 

Odkalisko je tvorené zo systému pozorovacích vrtov, šácht, drénov, rigolov, postrekového 

systému, prepadových veží, prepadových potrubí, merného objektu a čerpacej stanice. 

Účelom tohto systému je zabezpečenie bezpečnej prevádzky odkaliska. Podľa normy STN 75 

3310 sa jedná o údolné odkalisko s jedným systémom hrádzi, s trvalým uložením sedimentu, 

čiastočne pretekané povrchovými vodami, s uzavretým obehom dopravnej vody, so 

skladovaním sedimentu zo spaľovania tuhého paliva (uhlia), so základnou zemnou sypanou 

hrádzou a ďalšími postupne budovanými nadvyšovacími hrádzami (sypanými) na naplavenom 

(uloženom) sedimente – popole, s nadvyšovaním hrádze spôsobom „proti vode“, bez 

deliacich hrádzi v sedimentačnom priestore a s gravitačným odvedením odsedimentovanej 

vody. 

    
Obr. 1: Poloha odkaliska TP ŽILINA 
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2.1 Základné údaje  

Názov vodnej stavby súčasný: Odkalisko Žilinskej teplárenskej, a.s. Žilina v Rosine 

Kategória vodnej stavby: II. 

Tok: Bytčický potok 

Orgán štátnej vodnej správy: KÚŽP Žilina (od 05/2009 OÚŽP Žilina) 

Súčasný vlastník resp. správca diela: Žilinská teplárenská, a.s. Žilina 

Projektant základnej hrádze:  Váhostav n.p. Bratislava, neskôr GP HYCO Bratislava, 

Typ odkaliska:  údolné 

Plocha povodia odkaliska: 2 km
2
 = 200 ha 

Ročný priemerný úhrn zrážok:  800 - 900 mm 

Plocha odkaliska v úrovni koruny základnej hrádze (396 m n.m.): 7,5 ha 

Plocha odkaliska v úrovni koruny prvej nadvyšovacej hrádze (402 m n.m.): 12 ha 

Objem odkaliska za základnou hrádzou (po kótu 396 m n.m.): 900 000 m
3
 

Objem odkaliska za prvou nadvyšovacou hrádzou (po kótu 402 m n.m.): 1 100 000 m
3
 

Objem odkaliska po max. projektované nadvýšenie (422 m n.m.): 8 310 000 m
3
 

Kóta v päte na vzdušnej strane základnej hrádze: 379,40 m n.m. 

Kóta koruny základnej hrádze: 396,00 m n.m. 

Kóta koruny prvej nadvyšovacej hrádze: 402,00 m n.m. 

Maximálne predpokladané nadvýšenie hrádze: 422,00 m n.m. 

Výška odkaliska: momentálne je vertikálna vzdialenosť medzi základovou škárou základnej 

hrádze a korunou súčasnej prvej zvyšovacej hrádze 23,5 m. 

Ukončenie výstavby základnej hrádze: v roku 1984 

Začatie prevádzky odkaliska: 1985 ([1]) 

Hrádzový systém je v súčasnosti tvorený čelnou hrádzou, ktorá pozostáva zo základnej 

homogénnej hrádze a jednej nadvyšovacej hrádze zo škvary a popola vybudovanej postupne 

v troch etapách. 

2.2 Hrádza 

Materiál základnej hrádze tvorí homogénna hrádza s vnútorným drenážnym systémom. Na 

upravené podložie bola položená konsolidačná vrstva prírodného netriedeného štrkopiesku 

v hrúbke 50 cm, na ktorú bolo projektované nasypať materiál z lomu Polom (hlinito-piesčitý 

materiál so 44 % obsahom kamenitých úlomkov s dobrou šmykovou pevnosťou 

a priepustnosťou, avšak s náchylnosťou k vyplavovaniu). V skutočnosti až 90 % materiálu 

pochádzalo z nového lomu Kosová (dolomity frakcia 0-22 mm), náhradný materiál nebol 

pôdomechanicky preskúmaný. Z prírodného netriedeného štrkopiesku bola nasypaná aj päta 

návodnej a vzdušnej strany s mocnosťou 0,5 – 0,7 m, ktorá sa smerom do údolia zvyšuje. Päta 

návodnej strany hrádze bola prekrytá vrstvou piesku hrúbky 0,4 m, ktorá plní funkciu filtra 

a bráni kolmatácii drénu popolčekom. Vzdušný svah hrádze bol zahumusovaný a zatrávnený. 

Vzdušná päta bola stabilizovaná kamenivom frakcie 63-128 mm. Návodný svah hrádze bol od 

päty po kótu 387 m n.m. opevnený kamenivom frakcie 63-128 mm, hrúbky 20 cm uloženým 

na vrstvu piesku. Od kóty 385 m n.m. po korunu sa kamenivo položilo priamo na zhutnený 

násyp bez pieskového podsypu. 

2.3 Merné zariadenia 

Pozorovacie sondy Obr. 2: Na odkalisku sa nachádza 48 pozorovacích vrtov rozmiestnených 

v šiestich merných profiloch A až F. Pozorovacie vrty sledujú úroveň hladiny podzemnej 
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vody a delia sa podľa snímanej oblasti. Snímajú buď hladinu v telese hrádze alebo hladinu 

pod prirodzeným terénom údolia.  

Vrty radu PVK a PVP sú situované v predpolí hrádze. Ide o 5 dvojíc vrtov pre sledovanie 

hladín podzemnej vody v kvartérnom pokryve (vrty PVK-1 až PVK-5) a v paleogénnom 

podloží (PVP-1 až PVP-5).  

Vrty T-1 až T-4 sú situované v blízkosti päty základnej hrádze a slúžia na zníženie tlaku 

vody v tejto oblasti (sú opatrené vývodmi, ktorými má voda odtekať do merného objektu pri 

zvýšení tlaku vôd v podloží).  

Na laviciach kóty 384 a 390 m n.m. a na korune základnej hrádze kóty 396 m n.m. sú 

situované vrty PV-1 až PV-16 snímajúce teleso základnej hrádze, zmiešane teleso základnej 

hrádze a podložie, resp. styk základnej hrádze s podložím.  

Vrty PA-1 až PA-4 sú situované na korune základnej hrádze kóty 396 m n.m. a snímajú 

prechodovú vrstvu elúvia medzi kvartérom a paleogénom v podloží hrádze.  

Pomocné vrty PA-5, PA-6, PA-7 sú situované na pláži v úložnom priestore odkaliska.  

Na lavici prvej zvyšovacej hrádze kóty 402 m n. m. boli vybudované nové vrty PA-8 až PA-

13, ktoré snímajú sediment v oblasti za základnou hrádzou.  

Pre potreby inventarizácie MZ bol vytvorený protokol pozorovacích bodov Obr. 3.  

 

 
Obr. 2: Pozorovacia sonda 
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Obr. 3: Protokol pozorovacej sondy 
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Geodetické body: 
Pre sledovanie polohových a výškových posunov slúži geodetický kontrolný systém, 

v ktorom rozlišujeme vzťažné (pevné) výškové body (vzťažné združené body PB1 – PB8) 

a pozorované (kontrolné) body (pozorované združené body P11 – P58) Obr. 3. Pre potreby 

inventarizácie MZ bol vytvorený protokol geodetických bodov Obr. 4. 

 

 
Obr. 3: Geodetický bod 
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Obr. 4: Protokol geodetického bodu 
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Drenážny systém: 

Drenážny systém odkaliska Obr. 5 pozostáva z pätného návodného drénu pozdĺž návodnej 

päty základnej hrádze, vnútorného drénu  pre zachytenie a vyvedenie melioračných drénov 

z drenážok.    

V samotnom telese hrádze sú pozdĺžne a priečne drény. Jeden pozdĺžny drén ako zvodný drén 

sa napája na priečne drény. Druhý -  komínový drén by mal byť vybudovaný pozdĺž základnej 

hrádze v jej strede z netriedeného štrkopiesku a mal by slúžiť na ochranu proti sufózii. 

Stavebný drén vybudovaný pod telesom základnej hrádze pre účely výstavby. Pätný vzdušný 

drén bol vybudovaný dodatočne pozdĺž vzdušnej päty hrádze. Drén nadvýšenia č. 2 bol 

vybudovaný v roku 1998. Nový drén dodatočne vybudovaný v ľavostrannom zaviazaní 

nadvyšovacej hrádze do údolia. Pre potreby inventarizácie MZ bol vytvorený protokol 

drenážnych systémov odkaliska Obr. 6. 

 

 
Obr. 5: Vyústenie drénov 
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Obr. 6: Protokol drenážnych systémov 

 

 

3. IMPLEMENTÁCIA MERNÝCH ZARIADENÍ V GIS 

 

Pre tvorbu implementácie merných zariadení do GIS bol použitý softvér ArcGIS Desktop 

10.0 určený pre PC platformu. V súčasnosti predstavuje jeden z najpoužívanejších 

komplexných GIS softvérov, ktorý je určený pre samostatné pracoviská a obsahuje množstvo 

nástrojov pre import údajov, ich úpravu, dopytovanie, analyzovanie a publikovanie 

geografických informácií. Jeho producentom je spoločnosť ESRI (Environmental Systems 

Research Institute) založená v roku 1969 v USA (ARCDATA). 

Merné zariadenia sme si rozdelili do dvoch základných skupín: 

a) merné zariadenia pre potreby geodetických meraní na zistenia zvislých a polohových 

posunov 

b) merné zariadenia pre potreby monitoringu  životného prostredia, ktoré sa zaoberajú 

meraním priesakov, meraním hladín povrchovej i podzemnej vody, meraním tlakov, 

dilatometrickými meraniami, meraním sadania podložia a inými javmi. 

Našou hlavnou prioritou bolo  implementovať zinventarizované merné zariadenia odkaliska 

TP ŽILINA do GIS prostredia. 

Ako prvé sme zhromaždili čo najviac informácii a dostupných polohopisných dát o MZ pre 

potreby implementácie. Údaje o MZ sa dali rozdeliť na: 

 MZ v súradnicovom systéme JTSK a v iných súradnicových systémoch 
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 MZ na rastrových podkladoch a vektorové formáty bez informácie o geografickej polohe 

 MZ bez akejkoľvek geografickej informácie. 

Podľa tohto rozdelenia sme zvolili nasledujúci postup implementácie v geografickom 

informačnom prostredí ArcGIS Desktop. 

3.1. Priestorová transformácia 

 

V súčasnosti existuje veľa rôznych druhov rastrových a vektorových formátov. Pri ich 

používaní často krát chýba nastavenie zobrazovacieho systému, a preto používaným dátam 

chýbajú informácie o geografickej polohe. Takéto vektorové i rastrové dáta sme riešili 

geografickou transformáciou – georeferencovaním. Presnosť určených MZ závisela od 

presnosti zdrojových a cieľových bodov použitých pri transformácii. 

 

3.2.Import 

 

MZ v súradnicovom systéme  JTSK sme priamo importovali do prostredia ArcGISu. MZ z 

iných súradnicových systémoch sme tiež importovali do nášho prostredia a následne 

transformovali do siete JTSK. Touto metódou sme dosiahli najpresnejšie reprezentované MZ 

v GIS prostredí. 

 

3.3.Identifikácia na ortofotomapách 

 

Pre určenie geografickej polohy MZ  bez akejkoľvek geografickej informácie sme použili 

dostupné ortofotomapy. Presnosť určených MZ získaných identifikáciou na ortofotomapách 

priamo zodpovedala presnosti rozlíšeniu ortofotomáp. Takto získané geografické informácie 

majú najmenšiu polohovú presnosť. 

 

4.   VÝSLEDKY 

Výsledkom implementácie vznikla geografická geodatabáza MZ vo vektorových vrstvách vo 

formáte shapefile. Použitím tradičných desktop GIS aplikácií  bola vytvorená z geodatabázy 

MZ intranetová mapová aplikácia odkaliska TP ŽILINA slúžiacu pre vnútornú potrebu  

VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, š.p. (Obr. 7).  

 
Obr. 7: Intranetová mapová aplikácia odkaliska TP ŽILINA 
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Ďalšou možnosťou jednoduchého zdieľania a distribúcie výsledkov implementácie MZ 

odkaliska TP ŽILINA je vypublikovanie mapového súboru (.pmf), ktorý môže byť prezeraný 

prostredníctvom ktoréhokoľvek ArcGIS Desktop produktu ako aj pomocou voľne 

stiahnuteľnej aplikácie ArcReader (Obr. 8). 

 

 
Obr.8: Vypublikovaný mapový súbor .pmf 

 

Výsledky implementácie MZ odkaliska TP ŽILINA sa dajú zobrazovať i vo virtuálnej 

aplikácii známej ako Google Earth (Obr. 9). 

 

 
Obr. 9: Virtuálna aplikácia Google Earth 
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4.   ZÁVER 

Jedným z významných krokov smerujúcim k zefektívneniu procesov a povinností súvisiacich 

s činnosťou VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, š.p., je postupné dopĺňanie údajov do 

geografického informačného systému. Inventarizáciou merných zariadení a ich 

implementáciou v GIS prostredí vzniká základná geografická informačná databáza v našom 

podniku. 
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