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OPRAVA DRENÁŽNEHO SYSTÉMU NA ĽAVEJ ČASTI HRÁDZE 

DOLNEJ NÁDRŽE PVE ČIERNY VÁH 

REPAIR OF DRAINAGE SYSTEM AT LEFT SIDE OF LOWER RESERVOIR DAM 

IN PUMPED STORAGE HPP ČIERNY VÁH 

Ing. Miroslav Rozložník, Ing. Branislav Ježík 

Abstrakt:  
Z dôvodu nežiaduceho podložia pod pätou zemného násypu ľavej časti hrádze dolnej nádrže bol 

v tomto priestore zrealizovaný drenážny systém pre odvod priesakových vôd, nakoľko od spustenia 

elektrárne do prevádzky dochádzalo k prílišnému zamokreniu tohto priestoru jednak prijateľnými 

priesakmi cez teleso hrádze a jednak vodou stekajúcou zo svahu ľavostranného zaviazania hrádze. 

Videomonitoringom bolo zistené, že otvory dodatočne vŕtané do betónového potrubia sú úplne 

zanesené a nefunkčné a celé potrubie je približne v polovici jeho celkovej dĺžky prepadnuté. Z tohto 

dôvodu bola vypracovaná nová projektová dokumentácia, v zmysle ktorej bol zrealizovaný nový 

drenážny systém pre odvod priesakových vôd z tohto územia. 

 

Abstract:  
Due to the undesired subsoil under the foot of the left side dam earth filling of lower reservoir, there 

was executed drainage system in order to collect leakage water. Since the power plant commissioning 

this area has been significantly wet caused either by acceptable leakage through the dam body or 

surface water flowing down the slope of the dam left side. The video monitoring revealed that the 

holes additionally drilled into the concrete pipes are clogged and not functioning. Whole pipeline fell 

through approx. in half of its length. Therefore, the new design documentation drawn up, under which 

was realized a new drainage system in order to collect leakage water from this area. 
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1. ÚVOD 

Vodná stavba Čierny Váh je situovaná v dolnej časti údolia rieky Čierny Váh, približne 10 km 

nad sútokom s Bielym Váhom nad Kráľovou Lehotou, v časti Národného parku Nízke Tatry. 

Súčasťou vodnej stavby je prečerpávacia vodná elektráreň (PVE) Čierny Váh, ktorá je podľa 

inštalovaného výkonu najväčšou prečerpávacou vodnou elektrárňou na Slovensku. Bola 

vyprojektovaná a vybudovaná v rokoch 1976 -1982 na zabezpečenie spoľahlivej dodávky 

elektriny a pokrývanie zmien zaťaženia v elektrizačnej sústave Slovenskej republiky (ES SR). 

Objem akumulovanej vody v hornej nádrži (bez prirodzeného prítoku), ktorá sa prečerpáva z 

dolnej akumulačnej nádrže na toku Čierny Váh sa využíva pre výrobu elektriny a 

zabezpečenie elektrického výkonu v ES SR. Primárnym hľadiskom PVE pri plnení 

regulačných funkcií v ES SR nie je objem výroby elektriny, ale jej prevádzkové vlastnosti ako 

sú rýchlosť a pružnosť. Stavebne je PVE rozčlenená na štyri hlavné časti – horná nádrž, 

privádzače, dolná nádrž a prečerpávacia vodná elektráreň. 
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2. PRIESAKY NA ÚPÄTÍ ĽAVÉHO ÚDOLNÉHO SVAHU HRÁDZE 

 

2.1. Hrádza dolnej nádrže PVE Čierny Váh 

 

Dolná akumulačná nádrž bola vytvorená prehradením údolia rieky Čierny Váh hrádzou dĺžky 

375 m medzi Nižným a Vyšným Chmeliencom. Hrádza je betónová, gravitačná, koruna 

hrádze sa nachádza na kóte 735,50 m n.m. Bpv. Má celkový objem5,1 milióna m³, z toho 

užitočný objem je 3,7 milióna m³ vody, ktorý sa využíva na prečerpávanie. Kolísanie hladiny 

je v rozsahu 7,45 m medzi kótami733,45 – 726,00 m n.m. Bpv. Spád medzi hornou a dolnou 

nádržou je 428 - 391 m. Vzdutie hladiny siaha až po osadu Čierny Váh. Brehy nádrže sú 

chránené násypmi, po ktorých vedú preložky komunikácií. Na ľavom brehu je preložka 

údolnej cesty, na pravom brehu je lesná cesta. Svahy dolnej nádrže sú budované v sklone 

1:5.Opevnenie svahov nádrže je kamenivom frakcie 63 mm až 300 mm. Hrúbka opevnenia je 

50cm. Filtračnú vrstvu tvorí tkanina Tatratex 500. Táto konštrukcia je opretá o 

prefabrikovanú pätku na kóte 725,00 m n.m. Bpv.  

Ľavostranná a pravostranná hrádza uzatvára priehradný profil. Bloky hrádze sú založené 

prevažne na dolomitoch. Tieto bloky vytvárajú masívny železobetónový gravitačný múr. Na 

vzdušnej strane je múr prisypaný zemným prísypom s vegetačnou úpravou so sklonom 1 : 2,2. 

Na prísype sú lavičky na kóte 730,00 m n.m. Bpv a na kóte 723,00 m n.m. Bpv, ktoré sú 

prístupné schodiskom.  

Ľavý svah údolia tvoria sivé a svetlosivé triasové dolomity jednak jemnozrnné, pevné s 

malým obsahom prvotných puklín vyhojených kalcitom a nepravidelnou puklinovou sieťou, 

jednak ľahko rozpadavé na dolomitickú drvinu do 5 mm, resp. tvorené dolomitickými 

múčkami, ktoré sú náchylné na sufóziu. Ľahko rozpadavé dolomity sa nachádzajú v dolnej 

tretine injekčnej clony. Rozpukané dolomity sa nachádzajú ako celok v polohách 2 až 5 m 

mocných a sú vystriedané menej pevnými polohami.[1] 

 

2.2. Podmáčanie úpätia ľavého údolného svahu 

 

Na vzdušnej strane injekčnej clony v oblasti údolného svahu a na vzdušnom svahu hrádze 

bola v minulosti pozorovaná oblasť sprevádzaná podmáčaním úpätia ľavého údolného svahu. 
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Kontrola stavu podmáčania úpätia svahu v oblasti údolného svahu a na vzdušnom svahu 

hrádze zamestnancami SE, a.s. dňa 29. mája 2012. 

Tento jav mal lokálny charakter a bol špecifický tým, že v jeho bezprostrednej blízkosti je 

úroveň hladiny podzemných a priesakových vôd cca 6 m pod úrovňou terénu. Zároveň boli 

zaznamenané odlučné trhliny zosuvov na päte svahu v zamokrenom území. Z toho sa dalo 

usúdiť, že príčinou lokálneho zamokrenia je geologická skladba daného prostredia. K jeho 

objasneniu čiastočne prispeli výsledky inžiniersko-geologického prieskumu, ktorý bol 

vykonaný v podloží ľavostrannej hrádze, z ktorého je zrejmé, že na predmetnej lokalite, pod 

úpätím ľavého údolného svahu možno predpokladať výskyt povrchových málo priepustných 

pokryvných ílovitých vrstiev o mocnosti cca 2 m, pričom vo vedľajšom I-G vrte tieto ílovité 

zeminy už neboli preukázané. Ich výskyt môže mať za následok zadržiavanie tak svahových, 

ako aj priesakových vôd z nádrže (obtekaním, príp. presakovaním tektonickou poruchovou 

zónou) vyššie položenými vodonosnými vrstvami horninového prostredia. [2] 

Problém podmáčania úpätia svahu bol v období prvých rokov od uvedenia PVE Čierny Váh 

do prevádzky riešený drenážnym systémom. Na základe videomonitoringu bolo ale zistené, že 

v súčasnosti už je nefunkčný. Na margo problému zamokrenia úpätia ľavého údolného svahu 

pod ľavostrannou hrádzou DN možno poznamenať, že sa na tomto anomálnom jave 

s vysokou pravdepodobnosťou podieľa heterogenita geologického prostredia. Hladina 

podzemných a priesakových vôd v podhrádzí v hĺbke okolo 6 – 7 m svedčí o tom, že 

zamokrenie spôsobujú priesakové vody z nádrže, obtekajúce injekčnú clonu v oblasti 

ľavostranného zaviazania, ktoré presakujú vodonosnými pôdnymi horizontmi, 

nachádzajúcimi sa na málo priepustných ílovitých zeminách. Do úvahy prichádzajú aj vody, 

presakujúce podložím –tektonickou poruchou, v dôsledku ktorých je kontinuálne 

zaznamenávané vzostupné prúdenie priesakových vôd v sonde HPS 10. Vplyv svahových vôd 

sa tu taktiež nedá vylúčiť. Fakt, že sa tento problém neeliminoval ani po dotesnení injekčnej 

clony v roku 2011 spočíva v tom, že injektáž v oblasti ľavostranného zaviazania, realizovaná 

systémom vejára, nemôže dokonale utesniť priepustné horninové prostredie vo väčších 

hĺbkach vzhľadom na malý dosah injekčných zmesí.[2] 

Na odstránenie zamokrenia pod pätou ľavostranného svahu bolo preto po konzultáciách 

medzi zamestnancami Slovenských elektrární, a.s., divízií Riadenia výroby a energie a 

Inžinieringu a inovácií väčšinového vlastníka Enel, S.p.A., ďalej Stavebnej fakulty Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave, ako aj Vodohospodárskej výstavby, š.p. úseku TBD 

Bratislava rozhodnuté nahradiť povrchové nevhodné málo priepustné zeminy priepustnými 

materiálmi (štrkovité zeminy, kamenná drť, rockfill a pod.) vo forme prísypu, ktorým by sa 

stabilizoval malý zosun lokálneho charakteru. Pozdĺž prísypu bolo odporučené vybudovať 

horizontálny drén, zaústený do mernej šachty, odkiaľ sa pritekajúca vodu mala odviesť do 

odpadového koryta, resp. zaústiť vertikálnym vsakovacím vrtom do podložia. Toto riešenie sa 

vzhľadom na hĺbku hladiny podzemných a priesakových vôd cca 6 m na úpätí vzdušného 

svahu priehrady javilo ako ľahko realizovateľné. 

 

2.3. Pôvodný drenážny systém 

 

Pôvodný drenážny systém bol realizovaný ako líniová stavba pre odvodnenie spomínaného 

územia. Bol vybudovaný v hĺbke cca. 2,0 m s 1% spádom. Ako drenážne potrubie boli 

použité betónové kanalizačné rúry DN300. Pre zachytávanie vody do tohto potrubia boli do 

betónových rúr, na viacerých miestach, vyvŕtané otvory, ktoré boli zabezpečené oceľovou 

sieťovinou a celé potrubie bolo obsypané štrkopieskovým materiálom. Potrubie bolo zaústené 

do výtoku PVE Čierny Váh cca. 1,0m nad hladinou vody tak, aby mohlo byť vykonávané 

pravidelné meranie množstva vôd odvedených drenážnym systémom. 
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Nakoľko za posledné obdobie sa prestala vyskytovať voda vytekajúca z tohto  potrubia, bol 

zrealizovaný videomonitoring spomínaného potrubia, ktorý odhalil nefunkčnosť celého 

systému. Videomonitoringom bolo zistené, že otvory dodatočne vŕtané do betónového 

potrubia boli úplne zanesené, čím sa stali nefunkčnými a celé potrubie bolo približne 

v polovici jeho celkovej dĺžky prepadnuté. Znefunkčnenie drenážneho systému mohlo nastať 

z dôvodu prílišného sadania okolitého terénu, nakoľko ten bol do tohto priestoru navážaný 

v rámci terénnych úprav pri výstavbe PVE Čierny Váh. Príčinou sa javila nevhodná skladba 

geologického podložia ako aj nevhodná voľba použitých materiálov pri realizácií drenážneho 

systému. 

 

3. NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 

 

Ako podklad pre vypracovanie projektu stavby slúžilo polohopisné a výškopisné zameranie 

územia. Projekt bol vypracovaný podľa príslušných STN a ostatných súvisiacich predpisov. 

Jeho účelom bolo odvádzanie priesakových  vôd novým drenážnym systémom do výtoku 

PVE Čierny Váh  [3]. 

 

 
Umiestnenie jednotlivých objektov navrhovaného drenážneho systému na úpätí vzdušného 

svahu priehrady. 
 

Samotná oprava drenážneho systému pozostávala:  

1. Zo zemných a výkopových prác, jednalo sa hlavne o práce súvisiace s odstránením 

časti existujúceho drenážneho potrubia a ďalších jeho prvkov, z prác súvisiacich 

s výmenou materiálu zemného prísypu – plošného drénu a zo zemných prác na 

realizácii drenážneho systému. 

2. Z realizácie stavebných úprav spojených s výmenou starého drenážneho potrubia za 

nové, z opravy revíznej (kontrolnej) šachy vrátane jej ďalších prvkov (rebríky, 

poklopy, spevnenie terénu v okolí každej šachty). Oprava drenážneho systému 

pozostávala z výmeny existujúceho potrubia za nové drenážne potrubie DN400 

s čiastočnou perforáciou 220° z materiálov na báze PE-HD a realizácie nového 

prísypu drenážneho potrubia zo štrkov frakcie 4-16 mm. Samotné drenážne potrubie 
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bolo zaústené do revíznej kontrolnej šachty, z ktorej sa vykonávajú merania množstva 

presiaklej vody. Pre zabezpečenie lepšieho odvádzania dažďových a podzemných vôd 

z ľavostranného svahu bol vymenený aj štrkový materiál existujúceho zemného 

prísypu. Jednalo sa o odstránenie vrstvy existujúceho štrkového prísypu v hrúbke 0,3 

až 1,0 m, ktorá bola zanesená drobnými čiastočkami hliny, približne v sklone svahu 

a táto časť bola nahradená štrkodrvou frakcie 32-64 mm tak, aby kopírovala terén. 

Zemný prísyp v šírke cca 5,0 m siaha do rovnakej hĺbky ako samotná drenáž. 

3. Z úpravy terénu v dotknutom území do pôvodného stavu, vyčistenia a vypratania 

pracoviska, vrátane zneškodnenia odpadu. 

Po ukončení opravy drenážneho systému bola vykonaná kontrola funkčnosti drenážneho 

potrubia. 

 

 
 

Celkový pohľad na stavenisko dňa 22. novembra 2013 z ľavostranného vzdušného svahu 

priehrady. 

 

4. POSTUP PRI OPRAVE DRENÁŽNEHO SYSTÉMU 
 
4.1. Plošný drén 

 

V mieste zamokrenia  bol navrhnutý plošný drén, ktorý mal transportovať priesakovú vodu ku 

priečnej rúrovej drenáži pod pätou svahu. Zároveň bol plošný drén svojou masívnosťou 

navrhnutý ako stabilizačný prvok zamokreného svahu.  

Drén bol vybudovaný po odstránení nevhodných vrstiev zemín. Na odkrytú základovú škáru 

bola uložená a kovovými kotvami prichytená tkaná filtračná geotextília tzv. „pyramidková“ 

s ťahovou pevnosťou min. 60kN/m. 
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Na geotextíliu sa rozprestrelo lôžko frakcie 4/16 hrúbky cca 150mm, ktoré sa jemne zhutnilo. 

Zhutnenie sa vykonávalo len vibračnou doskou nie nohou. Po zhutnení sa vzniknuté depresie 

dorovnali a znova  sa vibračnou doskou zhutnili. 

Na túto vrstvu sa uložila stužujúca geomreža s ťahovou pevnosťou min. 60KN/m, na ktorú 

bola uložená vrstva s frakciou 8/32mm o hrúbke cca 200mm. 

 

 
 

Konečná vrstva po úprave terénu bola z frakcie 64/128 a lomovým kameňom. V mieste úpätia 

svahu bol terén dosypaný prehodeným výkopkom, pričom pod prehodenú zeminu bola 

uložená netkaná geotextília, aby nedochádzalo ku kolmatácii drenážneho systému. 
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Plošný drén s rozprestrenou geotextíliou 

 
Tkaná filtračná geotextília s lôžkom frakcie 4/16 hrúbky cca 150mm prekrytá stužujúcou 

geomrežou, na ktorú bola uložená vrstva s frakciou 8/32mm o hrúbke cca 200mm. 
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4.2. Drenážne potrubie 

 

Drenážne potrubie sa uložilo do vysvahovanej ryhy priemernej šírky 1,3 m, v priemernom 

sklone 3%plynule zahĺbenej až po vyustný objekt z dôvodu priaznivého ovplyvňovania 

hladinového režimu podzemných vôd až po šachtu Š3. Ďalej nasledovalo len transportné 

 

 
Perforácia rúry drenážneho potrubia dimenzie 350 mm. 
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Vstupná kanalizačná šachta v dolnej časti plošného drénu s obsypovým vymývaným štrkom 

frakcie cca 16 – 32. 
potrubie bez perforácie. Hĺbka výkopu bola v úrovni od 1,4 m do 2,8m pod rastlý terén. Rúry boli 

uložené na lôžko hrúbky 150mm tak, aby spočívali na dne ryhy celou svojou dĺžkou.V trase 

staničenia potrubia (viď pozdĺžny profil) od 0,0m po 24,8m je umiestnené transportné potrubie (bez 

perforácie), od 24,8 m po 93,4m drén s perforáciou 220° a od 93,4 m po 103,6m drén s perforáciou 

360°. Podmienkou pre takto zvolenú realizáciu uvedenej technológie bol zvýšený nárok na územie 

v rámci trasy. Ukladanie a spájanie rúr sa realizovalo podľa postupov stanovených výrobcom pre 

daný rúrový materiál. Výkop ryhy sa vykonával strojne s  ručným urovnaním dna ryhy. Transportné 

rúry sa uložili na štrkopieskové lôžko hrúbky 150mm s max. veľkosťou zrna 0-8mm tak, aby 

spočívali na dne ryhy celou svojou dĺžkou. Drenážne  rúry sa uložili na štrkové lôžko hrúbky 

150mm s max. veľkosťou zrna 8/16mm.   

Nakoľko sa jednalo o perforované potrubie - poldrény dimenzie 350 mm museli byť tieto obsypané 

vymývaným štrkom frakcie cca 16 - 32 mm do výšky min. 500mm nad vrchol potrubia. Kamenné 

filtre boli obalené tkanou geotextíliou proti  ich zanášaniu ílovitými časticami. Zásyp ryhy nad 

obsypom potrubia bol vykonávaný vykopanou resp. vhodnou nesúdržnou zeminou po vrstvách 

v hrúbke 200mm.Časť ryhy nad obsypom bola zasypaná prehodeným výkopkom. Zvláštny dôraz 

bol kladený na to, aby zásypový materiál neobsahoval predmety, ktoré by svojou hmotnosťou alebo 

tvarom mohli poškodiť potrubie pod ním. Pri potrubí uloženom v zelenom páse hutnenie nebolo 

potrebné. Na trase navrhovaného potrubia sa v mieste smerového a výškového lomu potrubí osadilo 

celkovo šesť vstupných kanalizačných šácht Ø600 z PPHD. 
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4.3. Merný objekt šachta Š2 

 

Na základe požiadavky SE, a.s.bol na trase drenážneho potrubia medzi vstupnými 

kanalizačnými šachtami Š1 a Š3 navrhnutý merný objekt, slúžiaci na meranie odtoku 

 
 

priesakovej vody. Merný objekt pozostáva z prefabrikovanej šachty zloženej zo šachtových 

prefabrikátov DN1000. Dno šachty bolo dodané bez kynety, pričom vtokové a odtokové 

potrubie bolo umiestnené vo výške 100mm nad dnom v šachte. V šachte sa do odtokového 

potrubia nasunul nástrčný merný žľab DN150 (Badgermeter). 

Osadzovanie žľabu sa z dôvodu lepšej manipulácie vykonalo ešte pred skompletizovaním 

celej šachty, do dna na teréne.  Po  nasunutí  žľabu do odtokového potrubia DN350, nastavení 
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Uloženie slaboprúdového kábla pre vyhodnocovacie zariadenie prietoku (vľavo) a vnútro 

kanalizačnej šachty s vyústeniami drenážnych potrubí (vpravo) 

 

 
Dno merného objektu s  konštrukciou nástrčného merného žľabu. 

žľabu do roviny, sa priestor okolo žľabu dobetónoval. Následne sa vybetónoval nátokový 

betónový hranatý žľab. Takto pripravené dno sa spustilo do výkopu. Naň sa potom postavila 

celá šachta merného objektu. Prietok vody je meraný snímacím zariadením – UV sondou 

(echopod), ktoré je umiestnené nad vtokovým betónovým žľabom. Prichytené je na konzole 

z pozinkovanej pásoviny hr.6mm, ktorá je ukotvená o stenu šachty skrutkami. Prietok 

zaznamenaný UV- sondou je prenášaný do vyhodnocovacieho zariadenia Badgerflow L206, 

ktoré je vybavené prehľadným displejom. Vyhodnocovacia jednotka bola umiestnená a 

napojená na elektrický prívod v priestore injekčnej chodby. Od jednotky je k sonde vedený 

prepojovací signálny dvojvodičový tienený LYCY kábel, ktorý je uložený v chráničke 

KOPOFLEX D40. Pri budovaní drenáže bol signalizačný kábel zároveň  uložený do súbehu s 

potrubím v chráničke. Nad káblom bola osadená výstražná červená fólia. Zásobovanie 

elektrickou energiou je riešené z NN - rozvodu vedeného v injekčnej chodbe. Skrinka je 

umiestnená za vstupom do injekčnej chodby na stene pri ostatných vyhodnocovacích 

zariadeniach. 

Merací rozsah prietokomeru nástrčného žľabu DN150 je Qmin=0,1l/s; Qmax = 15,4 l/s. 

 

4.4. Výustný objekt 

 

V rámci projektovej dokumentácie bol navrhnutý aj nový výustný objekt, ktorý je opatrený 

koncovou klapkou HD DN 400.Bol vybudovaný z betónu s oceľovou výstužou. Ústie objektu 

je tvorené betónovými tvárnicami. Koncová klapka je ukotvená na rovnej stene výustného 

objektu z betónových tvárnic. 
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Výustný objekt drenážneho systému s koncovou klapkou. 

 

4.5. Kontrolný vrt HPS13A 

 

Kontrolný vrt HPS13A bol navrhnutý z dôvodu zistenia priesakov z dolnej nádrže 

podtekaním, alebo obtekaním injekčnej clony. Bol vybudovaný tak, že potrebný priestor sa 

vyhĺbil vŕtaním pri súčasnom zapažovaní vyhĺbeného priestoru pažnicou z oceľovej rúry 

DN250. Do vypaženého priestoru sa spustila zárubnica tvorená perforovanou rúrou z PVC 

obalenou geotextíliou a priestor medzi zárubnicou a pažnicou sa vyplnil štrkom. Pažnica sa 

následne z vrtu vytiahla. Zárubnica je na dne vrtu vybavená kalníkom, v ktorom sa usadzujú 

hrubé nečistoty. Hĺbka vrtu je 30m. Vrch zárubnice je vybavený záhlavím z oceľovej rúry 

Ø219mm, ktoré je vo výške 1,25m nad terénom. Vŕtaná perforácia tvorí 12% z povrchu 

zárubnice. 

 

4.6. Priebeh výstavby 

 

Predmetná oprava bola realizovaná dodávateľsky na základe výberového konania a po 

podpísaní zmluvného vzťahu v súlade s vydaným rozhodnutím štátnej vodnej správy 

povoľujúcim zriadenie stavby. Samotná realizácia prác prebiehala od 19.9.2013. Po 

odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby dňa 28.11.2013 bol nový drenážny systém v súlade 

s vydaným rozhodnutím štátnej vodnej správy daný do užívania. Na stavbe sa vyskytli 

aj problémy, keď museli byť práce v dôsledku nepriaznivého počasia prerušené na 12 dní. 

Ďalej bolo potrebné upraviť spád drenážneho potrubia medzi šachtou Š4 a Š5, nakoľko v jeho 

trase na dne výkopu sa nachádzala pôvodná betónová cesta,  ktorá tu ostala ako pozostatok z 

bývalého zariadenia staveniska z čias výstavby PVE Čierny Váh. 
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Kanalizačné šachty a šachta merného objektu so zasypaným drenážnym potrubím po úprave 

terénu. 

 

5. ZÁVER 

 

Po uvedení nového drenážneho systému do užívania na ľavostrannej časti v mieste plošného 

drénu neboli povrchovo zaznamenané žiadne výtoky vody, ani žiadne zamokrenie na povrchu 

úpätia svahu v oblasti údolného svahu a na vzdušnom svahu hrádze. 

Vzhľadom na krátke obdobie, počas ktorého je drenážny systém v užívaní ako aj na relatívne 

suchú zimu 2013-14, v prvých piatich mesiacoch merné zariadenie v šachte Š2 zaznamenalo 

prietok presiaknutej vody v drenážnom potrubí len v dňoch 20.2.2014 v hodnote 0,01 l/s 

a 23.2.2014 v hodnote 0,02 l/s. V ostatnom období nebol merným zariadením zaznamenaný 

žiaden prietok. Táto skutočnosť je kontrolovaná v pravidelných intervaloch v súlade s 

harmonogramom obchôdzok zodpovednými pracovníkmi SE, a.s. 
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