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UTESNENIE ĽOH VÁHU V ÚSEKU KOLÁROVO-KOMOČA, HKM 

22,966-27,594 

DAM SEALING OF THE LEFT SIDE DIKE OF THE RIVER VÁH IN THE REACH 

KOLÁROVO-KOMOČA, DIKE KM 22,966-27,594 

Ing. Deana Hirnerová 

Abstrakt: 

Existujúca protipovodňová línia na ľavom brehu rieky Váh v hkm 22,966-27,594 chráni pred 

povodňami obec Komoča, a územie severne od obce, v smere na Kolárovo. V  roku 2006 sa počas 

povodne na vzdušnej strane zaznamenali priesaky, vývery a zamokrené oblasti. Z uvedeného dôvodu 

bola navrhnutá uvedená stavba, ktorá rieši danú problematiku realizáciou podzemnej tesniacej steny 

min. hrúbky 30 cm, budovanej z koruny hrádze do hĺbky 15 m, v celkovej dĺžke 4 628m.  Podzemná 

tesniaca stena bola zhotovená bezvýkopovou technológiou – tryskovou injektážou. Na vzdušnej strane 

koruny hrádze boli v počte 5 ks vybudované meracie a pozorovacie zariadenia pre meranie hladiny 

podzemnej vody v čase normálnych a povodňových prietokov.  

Financovanie uvedenej stavby bolo zabezpečené z Kohézneho fondu Európskej únie (80,75%), zo 

štátneho rozpočtu (14,25%) a z vlastných zdrojov (5%). Celkové investičné náklady boli 

2 021 396,81EUR bez DPH.  

Stavebné práce začali v máji 2013 a boli ukončené v decembri 2013.  

 

Abstract: 

The existing flood protection line is situated along the left bank of the river Váh in river stretch km 

22,966-27,594 of dike. The mentioned flood protection line protects the municipality of Komoča and 

the northern area in the direction towards Kolárovo from flood. During the flood flow in 2006 there 

were water percolations, outflows and localities of waterlogged soil observed in the downstream area 

of flood protection line. With regards to these flood protection problems and in order to solve them, 

the above mentioned construction was designed. The designed solution was to create a 4,628 m long 

underground sealing screen of 30 cm minimal width, which is built from dam crest to the depth of 15 

m. The Underground sealing screen was built by jet grouting technology without excavation works. At 

the downstream dam crest there were 5 groundwater observation wells built. They enable measuring of 

groundwater level during regular flow and flood flow.  

The financing of the above mentioned construction was provided from Cohesion fund of the European 

Union (80.75%), from state budget (14.25%) and from own resources (5%). The total investment 

expenditure was 2,021,396.81 EUR excluding VAT.  

The construction works started in May 2013 and were finished in December 2013.  
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Počas zvýšených prietokov na rieke Váh v km 22,966-27,594 sa na ľavostrannej ochrannej 

línii (ďalej iba ako ĽOH) vyskytli povodňové poruchy hrádze a jej podložia, ako napr. 

výrazné premočenie vzdušnej strany ochrannej línie a výskyt veľkého počtu výverov. Tieto 

javy boli spôsobené priesakmi telesom a podložím hrádze. Počas povodne bola povodňová 

služba nútená vzniknutú situáciu riešiť okamžitými opatreniami, premočenú hrádzu 

stabilizovať rebrovitým priťažovaním pieskovými vrecami a tiež zabezpečiť vývery 
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pieskovými vrecami. Plocha a výskyt týchto javov preukázali, že ich príčinou sú preferované 

priesakové cesty v podloží hrádze a pôvodne vybudovaná tesniaca stena v danom úseku nie je 

funkčná.  Z dôvodu zabezpečenia protipovodňovej ochrany priľahlého územia a stability 

hrádze bola  navrhnutá realizácia podzemnej tesniacej steny (ďalej iba PTS) bezvýkopovou 

technológiou – tryskovou injektážou. Projektová dokumentácia bola vypracovaná 

spoločnosťou Hydroconsulting s.r.o. Hlavnými projektantmi boli Ing Peter Glaus a  Ing. Ján 

Babečka. Realizácia stavby zabezpečila protipovodňovú ochranu obce  Komoča a územia 

severne od obce, v smere na Kolárovo.  
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PTS bola budovaná z koruny hrádze, prechádza jej telesom a podložím až do hĺbky cca 15 m, 

ale nie je zaviazaná do neogénu, čo znamená, že pôsobí ako zavesená stena. PTS predĺžila 

priesakovú dráhu podložím hrádze a zredukovala hydraulický gradient. Primerane k tomu sa 

zredukovali aj priesakové množstvá. Minimálna hrúbka steny je  30 cm a bola zhotovená 

v celom úseku ochrannej hrádze s presahmi 50 m až 70 m od prejazdu štátnej cesty Kolárovo-

Komoča smerom po toku a na prejazde Komoča-Zemné tiež 50 m smerom proti toku 

prepojovacieho kanála  Nitra-Váh čo predstavuje celkovú dĺžku úpravy 4 628m. Technológia 

prúdovej injektáže, zabezpečila preinjektovanie preferovaných priesakových ciest v celom 

výškovom rozsahu. Suspenzia tesniacej steny je zdravotne nezávadná zmes cementu, 

bentonitu a vápencovej múčky, ktorá po zmiešaní s pôvodnou zeminou, resp. s materiálom 

hrádze vytvorila po 28 dňoch v telese hrádze a jej podloží objekt PTS s nasledujúcimi 

vlastnosťami: Súčiniteľ filtrácie pre preukazné skúšky je min. 5,0 x 10
-8  

m.s
-1

 a pre realizačné 

skúšky minimálne 1,0 x 10
-7  

m.s
-1

, pevnosť v prostom tlaku min. 0,30 MPa. PTS bola 

zhotovovaná vrtnou súpravou, vzájomná vzdialenosť jednotlivých vrtov bola 3,19 m a ich 

celkový počet 1 442 pri priemernej spotrebe suspenzie 340 l/min a tlaku tryskania 0,8 až 
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1 MPa. Plocha ukončenej PTS je 69 420 m
2
. Na telese hrádze a na vzdušnej päte hrádze bolo 

vybudovaných 5 ks meracích a pozorovacích zariadení pre meranie hladiny podzemnej vody 

v čase normálnych a povodňových prietokov.  
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Financovanie uvedenej stavby bolo zabezpečené z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci 

Operačného programu Životné prostredie, Opatrenie 2.1. – Preventívne opatrenia na ochranu 

pred povodňami (80,75%), zo štátneho rozpočtu (14,25%) a z vlastných zdrojov (5%). 

Celkové investičné náklady boli 2 021 396,81EUR bez DPH. Žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok bola schválená poskytovateľom - Ministerstvom životného prostredia dňa 

26.11.2009 a následne bola uzatvorená aj zmluva o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku. Poskytovateľ vykonal počas realizácie projektu dve kontroly na mieste so 

zistením, že stavebné práce prebehli v súlade s časovým harmonogramom v zmysle 

projektovej dokumentácie a ich fakturovanie bolo vykonané podľa súpisov vykonaných prác. 
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Realizácia stavebných prác bola dňa 22.7.2009 povolená stavebným úradom - Obvodný  úrad 

životného prostredia Komárno na základe ohlásenia stavebných úprav. Nakoľko oznámenie 

k ohláseniu stratilo platnosť, v marci 2012 boli stavebné úpravy opätovne ohlásené a dňa 

3.4.2012 bolo vydané nové oznámenie k ohláseniu, v zmysle ktorého boli stavebné práce 

uskutočnené. 

Výber zhotoviteľa bol zabezpečený v zmysle zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

nadlimitnou verejnou súťažou, ktorá bola zverejnená v publikačnom úrade a vestníku 

verejného obstarávania. Dňa 20.9.2012 sa uskutočnilo otváranie obálok s ponukami a po 

kontrole podmienok účasti dňa 12.2.2013 pristúpilo 13 uchádzačov k elektronickej aukcii. 

Víťazný uchádzač Keller špeciálne zakladanie, spol. s.r.o uzavrel dňa 24.4.2013 zmluvu 

o dielo na realizáciu stavebných prác a dňa 6.5.2013 bolo odovzdané stavenisko. Stavebné 

práce prebiehali podľa časového harmonogramu a v zmysle projektovej dokumentácie. Počas 

výstavby vznikla na stavbe povodňová situácia (vyššia moc) v trvaní od 3.6.2013 do 8.7.2013. 

V dôsledku povodňovej situácie a v súlade so schváleným plánom povodňových 

zabezpečovacích prác bolo práce v uvedenom termíne nutné prerušiť a zhotoviteľ si s v súlade 

so zmluvou o dielo uplatnil nárok na  predĺženie termínu dodávky.  Lehota výstavby bola 

o túto dobu predĺžená. Dňa 12.12.2013 bola ukončená stavba zhotoviteľom odovzdaná. 

Realizácia podzemnej tesniacej steny v telese hrádze a jej podloží vylepšila parametre 

existujúcej ľavobrežnej ochrannej hrádze, zabezpečila nepriepustnosť hrádze, filtračnú 

stabilitu v jej podloží a tým protipovodňovú ochranu pre súbeh prietoku Q100 na rieke Váh 

a prietoku Q100 na rieke Dunaj pre cca 8000 obyvateľov na území o rozlohe 103 km
2
, 

v ktorom sa nachádza obec Komoča a niektoré mestské časti aglomerácie Kolárovo.  
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