
XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

POVODŇOVÉ JAVY V INTRAVILÁNE OBCE KRAVANY A ICH 

SANÁCIA 

FLOOD PHENOMENA IN THE VILLAGE KRAVANY NAD DUNAJOM AND 

THEIR REMEDIATION 

Ján Simon  

Abstrakt:  
Cieľom práce je poukázať na nedostatočné parametre ochrannej línie v intraviláne obce Kravany nad 

Dunajom. 

V príspevku sú porovnané projektované parametre ochrannej línie a súvisiacich objektov                        

s parametrami jestvujúcej ochrannej línie a opísané povodňové javy v intraviláne obce Kravany nad 

Dunajom. Tiež sú popísané povodňové zabezpečovacie a záchranné práce vykonané počas povodňovej 

aktivity na Dunaji v júni 2013, následné sanačné práce a opatrenia prijaté vlastníkom stavby.  

 

Abstract: 

The aim of this work is to point out that the parameters of the flood protection line in the village 

residential area of the community Kravany nad Dunajom are inadequate. Our conference paper 

compares the projected parameters of this flood protection line and the objects associated with this line 

with parameters of the existing flood protection line. The article describes also the flood phenomena in 

the village Kravany nad Dunajom. At the same time this article describes the flood securing activities 

and flood rescue works made during the extraordinary flood on the river Danube in June of 2013 and 

subsequent remediation Works and measures taken by the owner of this flood dike. 

Kľúčové slová: povodňová aktivita, povodňové zabezpečovacie a záchranné práce, sanačné práce. 

1. ÚVOD 

Obec leží 33 km východne od Komárna v Podunajskej nížine pri ľavom brehu rieky Dunaj v 

nadmorskej výške 103 - 111 m n. m. Južná časť chotára je nivná rovina so starými ramenami, 

poriečnymi valmi a lužným lesom. Severnú časť chotára tvoria nízke terasy, miestami 

s viatymi pieskami. Chotár má nivné a lužné pôdy, prevažne piesočnaté.  

Počas povodní na Dunaji mala obec neustále problémy, z toho dôvodu už v roku 1876 bola 

založená protipovodňová spoločnosť, neskôr v roku 1895 Protipovodňové družstvo na 

reguláciu vnútorných vôd na stupni Obid. Postupne bolo celé územie chránené budovaním 

ochrannej hrádze, ktorá bola rekonštruovaná po povodni v roku 1965. [1] 

V rámci výstavby SVD G-N bola na predmetnom úseku vykonaná len úprava koruny 

ochrannej hrádze. [2] 
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Obr. 1 – Situovanie obce 

2. INŽINIERSKOGEOLOGICKÉ POMERY 

Územie je budované náplavovými sedimentmi Dunaja a v menšej časti v oblasti Čenkovského 

lesa naviatymi uloženinami. Územie vykazuje veľmi variabilnú stavbu odpovedajúcu spôsobu 

a rýchlosti sedimentačného procesu. 

Neogén (treťohorný podklad) je tvorený väčšinou ílovitými sedimentmi tuhej až pevnej 

konzistencie, relatívne nepriepustný. V úseku nad Kravanmi je neogén tvorený pieskami až 

štrkopieskami, ktoré siahajú do značnej hĺbky nad 30-40 m, priepustnosti rádovo takej ako 

kvartérne piesky. V záujmovej oblasti sú kvartérne piesky v preskúmanej hĺbke zaílované, 

prachovité až s prímesou jemnozrnnej zeminy.  

Kvartérny pokryv je štrkovitý, hrúbky 1,0 - 5,0 m. Jeho koeficient priepustnosti je k = 1,0 až 

7,0 x 10
-4

 m/s. 

Nad ním je prechodová vrstva z jemných a prachovitých pieskov, ktoré na povrchu 

prechádzajú do hlinitého pokryvu. Koeficient priepustnosti piesku je k = rádovo 10
-6

 m/s, 

hlinitého pokryvu je k = rádovo 10
-7

 m/s. 

Hrádza je tvorená násypom z hlinitých a hlinitopiesčitých materiálov. Lokálne sa v hrádzi 

vyskytujú vrstvy štrku. Hrádza je miestami nedostatočne zhutnená a jej priepustnosť je vyššia 

ako zodpovedá zhutneniu na PS. Hladina vody v zázemí je rozhodujúcou mierou ovplyvnená 

hladinou vody v Dunaji, menej zrážkovou činnosťou. Hlavným vodonosným prostredím je 

štrková vrstva kvartéru. Z hľadiska filtračnej stability podložia hrádze je nepriaznivý styk 

piesčitých a štrkovitých vrstiev, kde je možnosť vzniku preferovaných priesakových ciest a 

vyplavovania jemnej frakcie pieskov. [3] 
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3. REKONŠTRUKCIA OCHRANNEJ LÍNIE NAVRHNUTEJ V RÁMCI 

VÝSTAVBY SVD G-N 

Predmetné územie bolo zaradené pri vypracovaní projektovej dokumentácie pre Sústavu 

vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros,  vodné dielo Nagymaros do oblasti  Kravany (2-13). 

Stavba bola riešená v rámci akcie „Rekonštrukcia hrádze Čenkov – II. časť (číslo objektu 2-

13.301).  

 
Obr. 2 – Situácia objektov oblasti Kravany 

 

Po výpočtovom zhodnotení skutočností vyplývajúcich z inžinierskogeologického prieskumu 

realizovaného pre účely vypracovania projektovej dokumentácie bola navrhnutá rekonštrukcia 

s nasledovnými opatreniami: 

 zvýšenie koruny ochrannej hrádze, 

 utesnenie hrádze pomocou návodného hlinitého a hlinitopiesčitého tesnenia, 

 opevnenie návodnej strany hrádze, 

 utesnenie podložia hrádze vybudovaním PTS, za účelom prerušenia priesakových 

dráh v podloží. 

Na území intravilánu obce Kravany nad Dunajom bol navrhnutý priečny profil a spôsob 

opevnenia hrádze prispôsobený stiesneným podmienkam. 

Uvažovalo sa s odkopom hrádze približne 1,4 m pod projektovanú úroveň a z tejto úrovne sa 

mala zriadiť podzemná tesniaca stena. Z návodnej strany bol navrhnutý betónový múrik  

opatrený betónovou hlavicou. Celková výška hrádze mala zabezpečiť 1,2 m prevýšenie nad 

návrhovou hladinou Q100. 

Podzemná tesniaca stena navrhnutá zo samotvrdnúcej ílocementovej suspenzie mala byť 

zaviazaná na tomto úseku do neogénu. Horná úroveň PTS bola projektovaná na úrovni    
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109,80 m n.m., hrúbka PTS bola navrhnutá 0,4 m, resp. 0,6 m. Navrhnutá hĺbka podzemnej 

tesniacej steny  sa pohybovala od 9,8 m do 16,8 m. Zaviazanie do nepriepustného podložia 

bolo uvažované v rozmedzí 0,6 – 1,0 m.  Spodná hrana bola projektovaná medzi kótami  

93,00 m n.m. a 100,00 m n.m. [3] 

Na korune hrádze bola navrhnutá 4,0 m široká vozovka, opevnenie návodného svahu bolo 

navrhnuté z betónových prefabrikátov o rozmeroch 1,4 x 1,4 x 0,15 m. Na svahu upravenom 

do sklonu 1:2,5 mala byť uložená geotextília, na ktorej by bolo zriadené štrkopieskové lôžko 

hrúbky 0,1 m ako podklad pre prefabrikáty. [3] 

 
Obr. 3 – Pôvodne navrhnutý priečny profil hrádze 

Ďalším navrhnutým objektom v intraviláne obce Kravany nad Dunajom  bol priesakový drén 

a krytý kanál Kravany (číslo objektu 2-13.308). Táto stavba bola realizovaná a skolaudovaná. 

Krytý drén má zabezpečiť zachytávanie priesakových a vnútorných vôd a ich odvádzanie do 

priesakového kanála Maraska 1. Priesakové a vnútorné vody v tejto oblasti sú ovládané 

čerpacou stanicou Čenkov, ktorá bola vybudovaná tiež v rámci výstavby SVD G-N. 

Priesakový drén bol navrhnutý  z kanalizačných PVC rúr o priemere DN 400 mm. Sklon 

priesakového drénu bol navrhnutý jednotne – 0,445 ‰. [4] 

4. POPIS SÚČASNÉHO STAVU 

Z dôvodu zastavenia výstavby vodného diela Nagymaros bolo v intraviláne obce Kravany nad 

Dunajom realizované len spevnenie koruny ochrannej hrádze v dĺžke 1422 m. 

Konštrukcia spevnenia pozostáva z 200 mm hrubej podkladnej štrkopieskovej vrstvy 

a z vrchnej vrstvy z asfaltobetónu, hrúbky 60 mm. [5] 

Vzhľadom na zvýšené množstvo priesakov a výverov bolo počas zvýšených vodných stavov 

na Dunaji, v Etapovej správe o dohľade za rok 2012 vypracovanej pre ľavostrannú ochrannú 

hrádzu Dunaja v okresoch Nové Zámky a Komárno navrhnuté vykonanie geofyzikálnych 

meraní na zistenie existencii podzemnej tesniacej steny. [6] 

Po vyhodnotení výsledkov merania existencia PTS na tomto úseku nebola jednoznačne 

potvrdená. Krytý drén je čiastočne zanesený jemným materiálom. Videoprieskumom boli tiež 

zistené poškodené miesta na potrubí. [7] 
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Obr. 4 – Zanesený krytý drén 

5. POVODŇOVÁ AKTIVITA A VYKONANÉ OPATRENIA V ROKU 2013 

V zbernej oblasti horného úseku Dunaja koncom mája 2013 a začiatkom júna 2013 prebehli 

výdatné zrážky, ktoré zapríčinili výrazný vzostup vodných hladín na Dunaji.  

Na základe predpovedí a povodňových javov v Nemecku a Rakúsku bola vyhlásená 

mimoriadna situácia na území obvodu Komárno dňa 07.06.2013 a následne na území 

Nitrianskeho kraja dňa 07.06.2013 od 8:30 hod.  

 
Obr. 5 – Povodňová aktivita na Dunaji – profil Kravany nad Dunajom 

Dunaj kulminoval v Medveďove dňa 7.6.2013 pri vodnom stave 986 cm a prietoku 10 240 

m
3
.s

-1
, v Komárne dňa 8.6.2013 pri vodnom stave 889 cm a prietoku 9 378 m

3
.s

-1
. V Štúrove 

bola zaznamenaná kulminácia dňa 9.6.2013 pri vodnom stave 812 cm a prietoku 9 487 m
3
.s

-1
.  

Na našom úseku bola hodnotená povodeň so 100 ročným prietokom v mernom profile 

Komárno a nad 100 ročným prietokom v merných profiloch Medveďov a Štúrovo. 

Na najnižšie ležiacich miestach obce boli pozorované plošné priesaky, miestami boli 

pozorované vývery a vytekanie vôd zo studní. [8] 
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Počas trvania povodňovej aktivity boli priesakmi cez podložie a teleso hrádze postupne 

zaplavené nižšie položené pozemky (viď. obrázok č. 6 – červenou farbou vyznačené plochy).  

Vzhľadom na to, že na viacerých miestach boli ohrozené budovy, pristúpilo sa 

k prečerpávaniu vnútorných vôd prenosnými ponornými čerpadlami, resp. čerpadlami 

hasičského zboru. 

Na východnej strane obce pri starej štátnej ceste bolo potrebné vzhľadom na morfológiu 

terénu k odvádzaniu vnútorných vôd vytvoriť jarok, aby bol zabezpečený plynulý odtok vôd – 

dostatočný prítok do čerpacej jamy (viď. obrázok č. 8). Prečerpávanie vnútorných vôd z tejto 

oblasti bolo zabezpečené dvomi ponornými čerpadlami typu KDFU 100. Výtlačné potrubie 

bolo zriadené z hliníkových závlahových potrubí DN 150 mm (viď. obrázok č. 9).  

V juhovýchodnej časti obce zabezpečil odčerpanie vnútorných vôd Dobrovoľný hasičský zbor 

Moča dvomi čerpadlami. Výtlak bol zriadený z hasičských hadíc DN 100 mm (viď.               

obrázok č. 10). 

 

 
Obr. 6 – Zaplavené oblasti v intraviláne obci Kravany nad Dunajom 

V lokalite uprostred obce bolo tiež potrebné vykonať prečerpávanie vnútorných vôd. 

K prečerpávaniu bolo možné pristúpiť až po stabilizovaní situácie vo východnej časti obce. 

Po ukončení čerpania vo východnej časti bola presunutá technika k tretej problémovej lokalite 

a začalo sa s odčerpávaním vnútorných vôd.  

Počas povodňovej aktivity bola v materiálovej jame (viď. obrázok č. 6 – fialovou farbou 

vyznačená plocha) nachádzajúcej sa vo vzdialenosti približne 140 m od vzdušnej päty 

ľavostrannej ochrannej hrádze Dunaja pozorovaná aktívna práca výverov so značným 
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vynášaním materiálu, potrebný pretlak sa však nedalo zabezpečiť zachytením výverov 

pieskovými vrecami z dôvodu neprístupnosti k danej lokalite. [9] 

Prečerpávanie vnútorných vôd bolo v tejto lokalite zahájené pri neustálom sledovaní aktivity  

výverov.   

 
Obr. 7 – Zaplavená komunikácia v severnej časti obce 

 
Obr. 8 – Odvodňovací jarok s čerpacou jamou vo východnej časti obce 
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Obr. 9 – Výtlak zo závlahových potrubí 

 

 
Obr. 10 – Výtlak z hasičských hadíc 
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Obr. 11 – Situovanie materiálovej jamy a výverov 

 

 
Obr. 12 – Situovanie výverov 
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Obr. 13 – Vývery v materiálovej jame 

6. SANAČNÉ PRÁCE  

Vedenie našej organizácie sa rozhodlo lokalitu materiálovej jamy okamžite sanovať, ale 

stúpajúce hladiny v Dunaji koncom mesiaca jún zapríčinili opätovné zvýšenie hladín 

priesakových vôd, ktoré znemožnili sanačné práce, pričom pri pozorovaní predmetnej lokality 

bolo skonštatované, že hladina v materiálovej jame okamžite reaguje na vodný stav v Dunaji, 

teda je spojitosť medzi výškou hladiny v Dunaji a výškou hladiny v materiálovej jame. Tento 

fakt poukázal aj na nedostatočnú tesnosť ochrannej hrádze a jej podložia.   

Začiatkom júla došlo znova k poklesu hladiny v Dunaji a následne ku klesnutiu hladiny 

priesakových vôd na záujmovom území. 

Dňa 05.07.2013 sme pristúpili k vykonávaniu sanačných prác. 05.07.2013 bola odvezená 

stavebná suť a biomasa na riadnu skládku (uloženie odpadov zabezpečila obec Kravany n/D.). 

Obec Kravany n/D zabezpečila tiež sprístupnenie dotknutých pozemkov odstránením 

náletového porastu a urovnaním terénu na okraji pozemku. 

Pri kontrole dotknutého úseku boli pozorované vývery s priemerom 1,0 až 3,0 m v celkovom 

počte 4 ks. Vzájomná vzdialenosť výverov bola od 2 do 5 m. Na sanovanom úseku podľa 

stavu usadenín predpokladáme aj existenciu menších výverov, ktorých väčšiu časť vynesenej 

zeminy odplavila priesaková voda, alebo ich zaniesla voda prúdiaca z aktívnych veľkých 

výverov.  

Dňa 08.06.2013 sme začali sanačné práce podľa nasledovného postupu: 

1. Vrchná časť (zmiešaná so stavebným odpadom a biomasou) pôdnej vrstvy bola 

odstránená. 
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2. V mieste výverov bola vykopaná jama na zistenie kaverny, resp. iných následkov. 

Vývery boli otvorené do hĺbky 1,5 m od upraveného terénu (oproti okolitému terénu je to 

hĺbka približne 2,5 m). Pri otváraní výverov dňa 08.07.2013 bola zistená hladina podzemných 

vôd v hĺbke približne 1,0 m od upraveného terénu (vodný stav v Komárne o 6:00 hod. 350 cm 

a o 12:00 hod. 345 cm). 

3. Pri otváraní výverov boli jednoznačne zistené kaverny medzi jednotlivými vývermi. 

Cestu k Dunaju nebolo možné jednoznačne určiť, pričom niektoré poruchy pôdnej štruktúry 

ukazovali orientačne smerom kolmo na ochrannú hrádzu Dunaja.  

4. Jednoznačne určené preferované cesty medzi vývermi boli tiež otvorené do ich 

celkovej hĺbky totožnej s hĺbkou otvorenia výverov, t.j. približne 1,5 m. Pri otváraní 

spojovacích kanálov bol vytvorený trojuholníkový priečny profil so sklonom svahov 1:1, teda 

šírka otvorenej ryhy bola približne 1,5 m. 

5. Otvorené jamy a ryhy boli zasypané štrkopieskom od závodu Dunaj (dovezený zo 

skládky Zlatná na Ostrove). Zásyp bol riadne zhutnený po vrstvách.  

6. Na upravenom teréne (v priehlbine) bola realizovaná štrkopiesková filtračná vrstva 

hrúbky 1,2 m, ktorá bola tiež po vrstvách zhutnená.  

7. Nad filtračnou vrstvou bola realizovaná 0,3 m hrubá vrstva z vyťaženej zeminy, 

ktorá bola tiež zhutnená po vrstvách. [10] 

 

 

Obr. 14 – Otvorenie výveru s lokalizáciou kaverny 
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Obr. 15 – Sanácia výverov a úprava terénu 

 

 

 

 
Obr. 16 – Sanácia výverov a úprava terénu 
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7. NAVRHNUTÉ OPATRENIA A INVESTÍCIE NA PREDMETNOM ÚSEKU 

Na základe uskutočnenia povodňovej prehliadky vodohospodársky významného vodného 

toku Dunaj, úseku ľavostrannej ochrannej hrádze v hkm 26,0 až 29,0 (územie obce Kravany 

nad Dunajom) bolo vydané rozhodnutie Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti 

o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia 

kraja pod číslom OU-NR-OSZP2-2013/013281, ktorým bola uložená povinnosť vlastníkovi 

vodnej stavby vykonať určité opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. [11]  

V zmysle tohto rozhodnutia objednal vlastník predmetnej stavby – Vodohospodárska 

výstavba, š.p. – vypracovanie realizačnej dokumentácie.  

Realizačná dokumentácia bola vypracovaná spoločnosťou HYDROCONSULTING, s.r.o. 

V realizačnej dokumentácii boli navrhnuté nasledovné opatrenia: 

 Vybudovanie zaviazanej podzemnej tesniacej steny. PTS má byť realizovaná 

prúdovou injektážou, min. hrúbka PTS je stanovená na hodnotu 0,30 m.  Zahĺbenie 

PTS do neogénnych pieskov bolo výpočtami určené na min. 1,0 m.  

Zmes pôvodnej zeminy, cementu, bentonitu a vápencovej múčky musí mať po 28 

dňoch nasledovné parametre: 

Koeficient filtrácie: 

- preukazné skúšky.................................................................min. 5,0 x 10
-8

 m/s 

- realizačné skúšky:................................................................min. 1,0 x 10
-7

 m/s 

Pevnosť v prostom tlaku po 28 dňoch:.......................................min. 0,30 MPa 

 Prečistenie a oprava priesakového drénu, prečistenia a oprava šácht.  

 
Obr. 17 – Navrhnutý priečny rez 
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 Odstránenie koreňového systému stromov nachádzajúcich sa v telese hrádze pod jej 

korunou výkopom ryhy šírky 0,60 m a hĺbka 1,50 m v celom úseku PTS. Ryha preruší 

existujúce korene, ktoré budú vykopané spolu s výkopom ryhy. Ryha bude po zriadení 

PTS vyplnená suspenziou. 

 Rekonštrukcia návodného opevnenia v porušených miestach. Poškodené a chýbajúce 

dlaždice v rozsahu opevnenia návodného svahu hrádze sa vymenia a doložia novými 

dlaždicami rovnakej hrúbky a rozmeru. Nové dlaždice opevnenia sa osadia do 

rovnakého lôžka ako pôvodné dlaždice. Jednotlivo sa môžu dlaždice dobetónovať 

priamo na mieste. 

 Rekonštrukcia koruny hrádze, odstránením existujúceho asfaltového krytu koruny 

hrádze v celom úseku navrhovanej PTS. Po ukončení PTS a zatuhnutí spätnej 

suspenzie v ryhe sa ryha zasype a pripraví sa pláň pre novú korunu hrádze. Materiál 

násypu bude zahlinený štrk (G3-G-F, G4-GM). Pláň mimo ryhy sa pred nasypaním 

násypu urovná a zhutní. Násyp koruny bude zhutnený na požadovanú relatívnu 

uľahnutosť ID = 0,80. Konečná výška koruny hrádze je v celom úseku na kóte 111,27 

m n.m. Šírka koruny hrádze je 4,0 m s priečnym sklonom 2% od osi hrádze na každú 

stranu hrádze. [12] 

8. ZÁVER 

 

Počas povodní na Dunaji mala obec Kravany nad Dunajom neustále problémy. Počas 

posledných povodňových aktivít bola situácia na území obce stále horšia, počas povodňovej 

aktivity v júni 2013 došlo k zaplaveniu značnej časti obce, pričom boli pozorované aktívne 

pracujúce vývery aj vo vzdialenosti 140 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze.  

Vlastník stavby v zmysle rozhodnutia okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné 

prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja 

zabezpečil vypracovanie realizačnej dokumentácie a v súčasnosti prebiehajú prípravné práce 

pre realizáciu navrhnutých opatrení na úseku dĺžky 800 m. Touto investíciou by mali byť 

problémy vznikajúce z nedostatočných parametrov hrádze (hlavne tesnosti hrádze) vyriešené. 
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