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TECHNICAL AND SAFETY SUPERVISION OVER WATER STRUCTURES  

OF III. AND IV. CATEGORY 
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Abstrakt:  
V roku 1978 sa Vodohospodárska výstavba, š.p. stala poverenou organizáciou pre výkon technicko – 

bezpečnostného dohľadu v Slovenskej republike nad vodnými stavbami I. a II. kategórie. Po 

inventarizácii vodných stavieb na Slovensku, ktorá bola realizovaná v rokoch 2009 a 2010, začala 

Vodohospodárska výstavba, š.p. vykonávať vo väčšom rozsahu dohľad nad vodnými stavbami III. a 

IV. kategórie. Cieľom príspevku je prezentácia niekoľkých vybraných vodných stavieb nižšej 

kategórie (Hrabovo, Milošová, Malužinský tajch) z hľadiska ich bezpečnosti, stability a možných 

príčin porúch, ako aj navrhovanie opatrení na nápravu nebezpečných, resp. potenciálne nebezpečných 

situácií.  

 

Abstract: 
In 1978, Vodohospodárska výstavba, š.p., was authorized to perform technical and security 

supervision over water structures of I. and II. category in the Slovak Republic. After inventory of 

water structures in the Slovak Republic, which was realized in the years 2009 and 2010, 

Vodohospodárska výstavba, š.p. began to carry out in larger amount supervision over water structures 

of III. and IV. category. The aim of the article is the presentation of a few selected water structures 

lower category (Hrabovo, Milošová, Malužinský tajch) in terms of their safety, stability, and possible 

causes of malfunctions, as well as proposing corrective measures for potentially hazardous situations. 

Kľúčové slová: technicko – bezpečnostný dohľad   

Vodohospodárska výstavba, š.p. je na Slovensku poverenou organizáciou pre výkon 

technicko – bezpečnostného dohľadu (ďalej aj TBD) nad vodnými stavbami I. a II. kategórie. 

Po inventarizácii vodných stavieb na Slovensku, ktorá bola realizovaná v rokoch 2009 a 2010, 

začala Vodohospodárska výstavba, š.p. vykonávať vo väčšom rozsahu dohľad nad vodnými 

stavbami III. a IV. kategórie. Príspevok predstavuje niekoľko vybraných vodných stavieb 

nižšej kategórie z hľadiska ich bezpečnosti, stability a možných príčin porúch, ako aj 

navrhovanie opatrení na nápravu nebezpečných, resp. potenciálne nebezpečných situácií.  

1. VODNÁ STAVBA HRABOVO 

Vodná stavba Hrabovo sa nachádza v Hrabovskej doline vo Veľkej Fatre v blízkosti mesta 

Ružomberok a bola vybudovaná ako zdroj a zásoba priemyselnej a úžitkovej vody (v 

súčasnosti sa využíva iba ako zdroj vody na zasnežovanie) a ako zdroj vody pre chovné, 

rekreačné a športové účely. Vlastníkom vodnej stavby je Mesto Ružomberok. Vodná stavba 

Hrabovo bola zaradená do IV. kategórie vodných stavieb, odborný technicko – bezpečnostný 

dohľad nad vodnou stavbou, ktorý je riadený Programom TBD, vykonáva Vodohospodárska 

výstavba š.p. od januára 2008.  
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Vodná stavba pozostáva z objektov: 

• zemná hrádza (dĺžka v korune 139 m, šírke 3,5 m, max. výška 10,1 m), 

• vodná nádrž (objem nádrže je 71 500 m
3
),  

• združeného objektu, ktorý slúži na odvádzanie veľkých vôd (priepad s pevnou priepadovou 

hranou o dĺžke 24,80 m a svetlej šírky 3,50 m a 2 ks dnových výpustov, ktoré sú hradené 

klinovými uzávermi - na každom potrubí 1 uzáver ovládaný z miesta ručne, priemer 

dnových výpustov je 0,60 m), 

• vývar (šírky 4,5 m v dne, dĺžky 22 m a hĺbky 1,8 m), 

• vodovodného potrubia priemer 300 a 350 mm (v súčasnosti sa pre poškodenie na trase 

nevyužíva),  

• sedimentačných nádrží (4 ks, betónové s rozmermi 3 x 7 x 1,5 m za účelom zachytávania 

sedimentov z Hrabovského potoka),  

• čerpacej stanice pre umelé zasnežovanie (slúži na čerpanie úžitkovej vody z nádrže pre 

účely umelého zasnežovania).  

 

 
Obr.č.1 Pohľad na vodnú stavbu Hrabovo  

 

Pri kontrolnom meraní v novembri 2008, bol v strede vzdušnej strany hrádze lokalizovaný 

plošný priesak (priesak č.1, Obr. č.3), ktorý sporadicky pretrváva do súčasnosti (máj 2014) - 

zamokrenie, cca 5,0 - 9,0 m pod korunou hrádze. Zároveň pri odstraňovaní náletových 

stromov a kríkov, v tom istom období, bol v pravostrannom zaviazaní zemnej hrádze zistený 

druhý priesak (priesak č.2, Obr. č.3), ktorý taktiež pretrváva. Priesaková voda bola celé 

sledované obdobie od roku 2008 do súčasnosti (máj 2014) číra. Meranie intenzity oboch 

priesakov nebolo možné, pretože sú plošné avšak obsluha vodnej stavby im venuje pozornosť 

a pravidelne ich monitoruje.  

Pri budovaní apartmánových domov nad ľavým brehom VS Hrabovo (rok 2009) bola päta 

ľavostranného zaviazania čiastočne prisypaná a spod prísypu na ľavej strane betónového 

vývaru začal vytekať výver (priesak č.3, Obr. č.4), ktorý pretrváva do súčasnosti (máj 2014). 

Taktiež nie je možné merať jeho intenzitu. 

Po zistení priesakov v strede a v pravostrannom zaviazaní vzdušnej strany hrádze vlastník 

vodnej stavby, na odporučenie hlavného zamestnanca TBD, objednal geofyzikálne meranie na 

hrádzi, ktoré realizovali zamestnanci Vodohospodárskej výstavby š.p. v apríli 2009.  

Na základe dosiahnutých výsledkov spracovateľ merania konštatoval, že v predmetnom 

území boli lokalizované výrazné anomálne nehomogenity prostredia, spôsobené 

materiálovým zložením telesa hrádze. Podľa nameraných merných odporov ide 

pravdepodobne o násyp budovaný zo štrkových hlín, štrkov až sutí. Tieto skutočnosti 
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spôsobujú existenciu lokálnych výronov vody pozorovaných v strede telesa hrádze a na päte 

v pravostrannom zaviazaní. V pravom zaviazaní telesa hrádze bola identifikovaná línia 

zaviazania nadväzujúca na podložie hrádze. V mieste lokalizovaného priesaku bolo 

vyhodnotené materiálové zloženie telesa hrádze s vyšším obsahom štrku, sutí, prípadne 

bridličnatých materiálov. Na ľavej strane telesa hrádze nebola lokalizovaná línia zaviazania. 

Hrádzové teleso je naviazané zrejme nie na pôvodný terén, ale na antropogénny násyp. Vo 

vertikálnom reze bola v staničení 24 – 30 m lokalizovaná štruktúra, ktorá môže plniť funkciu 

preferovanej cesty prúdenia podzemných a priesakových vôd. Z hľadiska cieľov úlohy bolo 

doporučené vykonať podrobný prieskum podložia a telesa hrádze prieskumnými vrtmi, najmä 

v úsekoch, kde boli lokalizované preferované cesty prúdenia podzemných vôd [1].  

Na základe zistených skutočností sme VS Hrabovo nemohli naďalej hodnotiť ako bezpečnú 

(keďže neboli k dispozícií dostatočné podklady o zložení telesa hrádze), a preto sme 

odporučili realizovať obhliadky a sledovanie priesakov v dennej intenzite.  

 

 
Obr.č.2 Pohľad na vzdušný svah hrádze pri geofyzikálnom meraní  

 

Keďže vlastníkom vodnej stavby je mesto Ružomberok, bolo potrebné na zrealizovanie 

geologického prieskumu podložia a telesa hrádze vykonať verejné obstarávanie a z rozpočtu 

mesta vyčleniť finančné prostriedky na jeho realizáciu. Z tohto dôvodu bol podrobný 

geologický prieskum, pre overenie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov, 

realizovaný až v júli 2013, kedy bolo odvŕtaných 6 ks jadrových vrtov označených HG-1 až 

HG-6 (Obr. č.3).  

Realizovanými prieskumnými vrtmi v telese hrádze boli zabudované pozorovacie sondy 

a zároveň boli z vrtov odobraté vzorky na laboratórne rozbory a na zistenie fyzikálno-

mechanických charakteristík odobratých zemín. Bolo zistené, že teleso hrádze je budované zo 

štrkových zemín, najmä štrku ílovitého, korunu hrádze tvorí vrstva štrku dobre až zle 

zrneného. Základová škára sa nachádza na štrkovitých, ílovito – siltových a piesčitých 

zeminách, pod ktorými sa nachádza skalné podložie tvorené slienitými vápnitými bridlicami. 

Prieskumnými prácami boli overené lokality s priesakom vody z nádrže charakterizované 

výrazným zamokrením štrkovitých zemín a poklesom konzistencie.  

Na zamedzenie priesakov cez teleso hrádze bolo navrhnuté dotesnenie telesa hrádze 

realizovaním tesniacej steny z koruny hrádze bezvýkopovou technológiou – preinjektovaním 

telesa hrádze a fluviálnych sedimentov ílovito-cementovou suspenziou pomocou hĺbkovej 

vysokotlakovej injektáže injekčnými vrtmi, so zaviazaním tesniacej steny do vrstvy bridlíc. 

Všetky realizované vrty boli definitívne zabudované pre ďalšie využitie na monitorovanie 

hladiny podzemnej vody v budúcnosti [2]. 
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Na základe meraní hladín podzemnej vody v pozorovacích sondách v období od novembra 

2013 do apríla 2014 konštatujeme, že hladiny v sondách mali ustálený priebeh na nižšej 

úrovni ako bolo prvotné zameranie v júli 2013 (ihneď po zabudovaní) a neboli zaznamenané 

žiadne anomálie.  

 

 
Obr.č.3 Pohľad na hrádzu s označením priesakov a umiestnením pozorovacích sond 

 

 
Obr.č.4 Pohľad na priesak č.3 v ľavostrannom zaviazaní hrádze 

 

V súčasnosti (máj 2014) hodnotíme vodnú stavbu Hrabovo ako prevádzkyschopnú, avšak 

z dôvodu dlhodobého plošného priesaku v strede vzdušného svahu zemnej hrádze, ktorý sa 

objavuje sporadicky, nemôžeme vodnú stavbu hodnotiť ako bezpečnú až do zrealizovania 

dotesnenia telesa hrádze.  

2. VODNÁ STAVBA MILOŠOVÁ 

Vodná stavba Vodná nádrž Milošová sa nachádza cca 2,3 km nad obcou Milošová, na 

Milošovskom potoku. Vodná nádrž bola vybudovaná za účelom chovu rýb a športového 

rybárčenia, pre rekreačné a športové účely a zároveň i ako ochrana pred povodňami. 

Vodná nádrž Milošová bola zaradená do III. kategórie vodných stavieb. Vlastníkom je 

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Čadca, odborný technicko – 
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bezpečnostný dohľad nad vodnou stavbou, ktorý je riadený Programom TBD, vykonáva 

Vodohospodárska výstavba š.p. od marca 2012.   

Vodná stavba pozostáva z objektov:  

• zemná hrádza (je homogénna, zemná zaviazaná do pôvodného terénu s ozubom hĺbky 

a šírky v dne 3,0 m umiestneným v osi hrádze, maximálna výška hrádze je 10,40 m, dĺžka 

v korune 125,5 m a šírka 3,5 m), 

• vodná nádrž (objem celkového priestoru nádrže je 128 396 m
3
), 

• výpustný objekt (tvorí betónová veža o pôdorysných rozmeroch 6,10 m x 4,20 m, 

umiestnená v strede hrádze na jej návodnej päte. V ňom sú umiestnené dve odberné 

oceľové potrubia ø 1600 a ø 1200 mm. Prívodné a odpadové potrubie do objektu ø 1000 

mm je umiestnené na dne veže a je zakončené na vzdušnej strane odpadovým kanálom 

a vývarom. Nachádza sa tu i dnový výpust DN 600, ktorý je zabezpečený šupátkovým 

uzáverom, ktorý je ovládaný ručne z hornej časti odbernej veže),  

• bezpečnostný priepad (je železobetónový tzv. kačací zobák s priepadom po oboch stranách 

umiestnený v pravostrannom zaviazaní hrádze do svahu, dĺžka priepadovej hrany je 57,0 

m, zberná plocha priepadu tzv. spádisko je široká 4,0 m a hlboká 1,75 – 2,5 m).  

 

 
Obr.č.5 Pohľad na Vodnú nádrž Milošová od bezpečnostného priepadu 

 

Pri vstupnej obhliadke dňa 28. marca 2012 (z dôvodu požiadavky vlastníka na vypracovanie 

Programu TBD) bolo zistené, že dnový výpust je nefunkčný. Dnový výpust, ktorý je 

zabezpečený šupátkovým uzáverom sa nachádza vo výtokovom objekte. Uzáver je ovládaný 

ručne z hornej časti odbernej veže. Po otvorení poklopu na šachte výtokového objektu bola 

objavená skorodovaná tyč ovládania dnového výpustu. Vlastník vodnej stavby bol 

informovaný, že ďalšie prevádzkovanie vodnej stavby v jej momentálnom stave je rizikové, 

preto sme odporúčali bezodkladne opraviť ovládanie dnového výpustu. Z dôvodu, že 

ovládanie dnového výpustu bolo nefunkčné, vodnú stavbu nebolo možné hodnotiť ako 

prevádzkyschopnú. 

Vlastník vodnej stavby na naše požiadavky ohľadne opravy ovládania dnového výpustu 

nereagoval až Obvodný úrad životného prostredia v Čadci nariadil vodoochranný dozor 

s cieľom uloženia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov na VS Milošová. Vlastník 

vodnej stavby dňa 23. júna 2013 znížil hladinu z dôvodu začatia prác na oprave ovládania 

dnového výpustu. Po obhliadke potápačmi bolo zistené, že bude potrebné nádrž vypustiť a až 

po vypustení začať s opravou dnového výpustu. Vypúšťanie nádrže začalo 31. júla 2013. 

Počas doby, kedy bola nádrž vypustená prebiehali práce na izolovaní bezpečnostného 

priepadu, odstraňovaní nánosov v prítoku do nádrže a z nádrže a oprave ovládania dnového 
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výpustu - bol dodaný výpustný ventil, vyčistený vodný kameň a nánosy vo vnútri výpustného 

objektu. Zároveň bola osadená i nová vodomerná lata na betón výpustného objektu. 

 
Obr.č.6 Pohľad do šachty výpustného objektu, červeným zvýraznená  

skorodovaná tyč ovládania dnového výpustu 

 

 
Obr.č.7 Pohľad na vypustenú nádrž VS Milošová (august 2013) 

 

 
Obr.č.8 Pohľad na napúšťanie nádrže VS Milošová (apríl 2014) 
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S napúšťaním nádrže sa začalo koncom marca 2014, dňa 9. mája 2014 bola nádrž napustená 

na prevádzkovú hladinu a ovládanie dnového výpustu bolo odskúšané a prístupné miesta 

premazané pri plnom stave nádrže. V súčasnosti (máj 2014) hodnotíme vodnú stavbu 

Milošová ako bezpečnú a prevádzkyschopnú. 

3. VODNÁ STAVBA MALUŽINSKÝ TAJCH 

Vodná stavba Malužinský tajch sa nachádza v Nízkych Tatrách, situovaný je v Malužinskej 

doline, cca 8 km juhovýchodne od obce Malužiná. V hornej časti toku Malužiná bola pred 

viac ako 100 rokmi vybudovaná vodná stavba, ktorá v minulosti slúžila pri ťažbe a splavovaní 

dreva. Vlastníkom vodnej stavby sú Lesy SR š.p. a v súčasnosti je využívaná na protipožiarne 

účely, pričom vodná nádrž je aj rybárskym lovným revírom. Malužinský tajch bol zaradený 

do IV. kategórie vodných stavieb, odborný technicko – bezpečnostný dohľad nad vodnou 

stavbou, ktorý je riadený Programom TBD, vykonáva Vodohospodárska výstavba š.p. od 

mája 2013.   

Hlavné objekty vodnej stavby Malužinský tajch sú: 

• zemná hrádza (šírka hrádze v korune 3 m, výška hrádze na vzdušnej strane je 6 m, návodná 

strana hrádze má fóliové tesnenie),  

• vodná nádrž (objem nádrže je 10 000 m
3
), 

• výpustné zariadenie je tvorené betónovým mníchom s dubovým hradením a betónovým 

potrubím, resp. kamennou klenbovou chodbou, ktorá je vyústená na vzdušnej strane hrádze,  

• bezpečnostný priepad je tvorený dvoma betónovými rúrami, ktoré sú vedené z návodnej 

strany cez teleso hrádze a sú vyústené na vzdušnej strane hrádze.  

Kategorizačná obhliadka bola realizovaná dňa 25. apríla 2013, v čase zvýšených prítokov do 

nádrže (topenie snehu) a vysokej hladiny v nádrži.  

 

 
Obr.č.9 Pohľad na Malužinský tajch v čase kategorizačnej obhliadky 

 

Po ustálení prítokov do nádrže ako aj znížení hladiny v nádrži bol zistený nasledovný stav: v 

oblasti umiestnenia bezpečnostného priepadu bola poškodená návodná strana hrádze 

(ohrozenie stability hrádze), pričom bezpečnostný priepad, ktorý bol tvorený dvoma 

betónovými rúrami je nefunkčný, resp. zničený. Z uvedených dôvodov nebolo možné 

hodnotiť vodnú stavbu ako bezpečnú a prevádzkyschopnú, preto bola nádrž v júni 2013 

vypustená.  
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Obr.č.10 Pohľad na poškodenú návodnú stranu hrádze 

 

 
Obr.č.11 Nefunkčný, resp. zničený bezpečnostný priepad  

 

 
Obr.č.12 Pohľad na vypustenú nádrž Malužinského tajchu 
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V súčasnosti (máj 2014) je nádrž Malužinského tajchu naďalej vypustená, prítok vody je 

prepúšťaný cez otvorené výpustné zariadenie (betónový mních). V priebehu obdobia, kedy 

bude nádrž vypustená, vlastník vodnej stavby plánuje sanáciu návodnej strany hrádze, 

rekonštrukciu bezpečnostného priepadu  a vyťaženie naplavenín z nádrže.  

4. ZÁVER 

Cieľom príspevku bolo priblíženie niekoľkých vybraných vodných stavieb III. a IV. kategórie 

z hľadiska technicko – bezpečnostného dohľadu a technicko – bezpečnostný dohľad ukázať 

ako prostriedok na zamedzenie vzniku takého technickému stavu vodnej stavby, ktorý by 

viedol k ohrozeniu bezpečnosti samotnej vodnej stavby ako aj k ohrozeniu obyvateľstva 

a majetku pod vodnou stavbou. Aj keď spolupráca s niektorými vlastníkmi menších vodných 

stavieb je zložitá (neustále upozorňovanie na ich povinnosti, nedodržiavanie stanovených 

termínov a pod.), je potrebné, aby si každý vlastník vodnej stavby uvedomil, že je povinný 

plniť si povinnosti, ktoré mu stanovuje platná legislatíva.    
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