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HAVÁRIA MVE RUŽBAŠSKÁ MIĽAVA V ROKU 2010 

MVE RUŽBAŠSKÁ MIĽAVA ACCIDENT IN 2010 

Peter Breza, Pavol Breza 

Abstrakt:  
Hydrologická situácia na rieke Poprad v 06/2010. Stav rozostavanosti vodnej stavby k obdobiu 

havárie. Dôvod, postup a rozvoj havárie s príslušnou fotodokumentáciou. Vyhodnotenie príčin havárie 

a poučenia, ktoré z havárie vyplývajú.  
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Abstract:  
Hydrological situation on the river Poprad in 06/2010. Small water power station in construction to the 

period of the accident. Reason, progress and development of the accident with the appropriate photo 

documentation. Evaluation of the causes of accidents and the lessons that arise from the accident. 
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1. ÚVOD 

Vodná stavba MVE Ružbašská Miľava sa nachádza v povodí rieky Poprad v rkm 77,00 medzi 

mestami Podolínec a Stará Ľubovňa v katastri obce Nižné Ružbachy. Začiatkom roka 2010 

bola stavba pred ukončením výstavby.   

2. HYDROLOGICKÁ SITUÁCIA NA RIEKE POPRAD NA PRELOME 04 – 05/2010 

 
Obr. 1 Graf priebehu vodných stavov na rieke Poprad pre stanicu Chmelnica 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

 

 

 
 

Obr. 2 Priebeh prietokov na rieke Poprad podľa údajov SVP š.p. 

 

3. PRIETOKOVÁ SITUÁCIA NA STAVBE MVE RUŽBAŠSKÁ MIĽAVA 

Pondelok 31.5.2010 

Na stavbe bol prietok  v rieke  Poprad  okolo 80 – 90 m
3
.s

-1
. Prognóza na najbližšie obdobie 

bola nepriaznivá. 

Utorok 1.6.  2010 

V priebehu celého dňa postupný stále sa zvyšujúci nárast prietokov. Podľa PPO mali sa 

vykonávať opatrenia súvisiace s mimoriadnou situáciou. 

Streda 2.6.2010 

V priebehu noci do rána kulminovala situácia s kulminačným prietokom okolo 300 m
3
.s

-1
. 

V priebehu celého dňa potom nastal pomalý pokles na prietok okolo 180 m
3
.s

-1
. Pri tomto 

prietoku musel byť zachovaný na stavbe minimálne II. stupeň PA. 

Štvrtok 3.6.2010 

Prognóza bola nepriaznivá, v celej oblasti sa vyskytovali zrážky. Pokles prietokov sa 

v priebehu večera zastavil. Prietok sa pred polnocou na cca 2 hod. stabilizoval na hodnote 

okolo 100 m
3
.s

-1.  

Pri tejto situácii a prognóze musel byť na stavbe zachovaný minimálne II. stupeň PA. 

Piatok  4.6.2010 

Od polnoci začal prudký vzostup prietokov. Asi o 11 hod. 30 min. krátko kulminoval, podľa 

oficiálnych údajov SHMÚ na 550 m
3
.s

-1
. Kulminácia trvala len niekoľko hodín 

a v poobedňajších hodinách nasledoval pomerne rýchly pokles a už do polnoci došlo 

k poklesu na prietok okolo 300 m
3
.s

-1
, teda do úrovne kulminácie 1.6.2010. 

Sobota 5.6.2010 

Prognóza bola priaznivá. Prietok postupne klesal na úroveň okolo 150 m
3
.s

-1 

Nedeľa 6.6.2010 

Prietok postupne klesal na úroveň okolo 100 m
3
.s

-1 

Pondelok 7.6.2010 – Utorok 8.6.2010 

Zostupná prietoková vlna sa ustálila na prietokoch o niečo vyšších, ale blízkych ako boli 

v čase pred 31.5.2010. Je možné hovoriť o ukončení povodňových prietokov. 
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4. PRIEBEH PRIETOKOV CEZ STAVBU DO 4.6.2010 

Obr.3 Vo fáze výstavby celkového prehradenia rieky Poprad  sa prietok cez stavbu 

zabezpečuje štrkovým priepustom a po vyčerpaní kapacity aj prepadom haťového poľa. Táto 

situácia bola na stavbe do 30.5.2010. Smer prúdenia cez štrkový priepust označuje šípka.  

Prúdenie mimo tohto priestoru sa nerealizuje. 

 

 
 

                                                         P 
 

 
 
 
Obr.4 Prietoky  cez objekt od 31.5. do 3.6. vrátane sa realizovali cez štrkové priepusty a cez 

celú šírku haťového poľa. Smer prúdenia ukazujú šípky. Hladina vody nad haťou 

nedosahovala kótu  549,00 m n.m. To znamená, že prietoky, ktoré kulminovali  2.6.2010  

stavbu nepoškodili. 
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5. VZNIK, POSTUP A ROZVOJ HAVÁRIE 

Obr.5 Momentom vzniku a postupného rozvoja havárie pravej strany MVE Ružbašská 

Miľava bolo dosiahnutie hladiny vo vzdutí nad haťou na kóte 549,00 a jej prekonanie. Toto sa 

udialo 4.6.2010 v skorých ranných hodinách. Od tohto momentu nastal postupný rozvoj 

havárie ĽB zaviazania. Smer  prúdenia, ktoré spôsobilo haváriu ukazuje červená šípka. 

Rozvoj pokračoval aj po kulminácii. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Obr.6 Prietoky od 4.6.2010 sa nad kótou  549,00 m.n.m. realizovali najprv bočným obtokom  

cez kótu  549,00  a neskôr sa postupnou bočnou eróziou kóta obtoku znižovala až prebrala 

celkovú prietokovú kapacitu  hate. Kapacita sa zvyšovala až pokiaľ erózia dosiahla skalné 

podložie. Skalné podložie sa nachádza na kóte 541,00  - 541,50. Z uvedeného vyplýva, že 

celá kulminácia prietoku nad 350 m
3
.s

-1
 a  hlavné objemy prietoku v zostupnej fáze sa 

prietokovo realizovali obtokom hate mimo haťové pole. Túto skutočnosť potvrdzuje aj rozsah 

poškodenia terénu po povodni (obr. 7). 
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6. DOKUMENTÁCIA ROZSAHU HAVÁRIE 
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Obr.7 - 11 Dokumentácia prietoku 4.6.2010 a následnej rozsiahlej devastačnej havárie 

ľavostranného zaviazania stavby s eróziou na úroveň skalného podložia. Stav z 07/2010. 

Z fotodokumentácie je vidieť, že povodeň
1
 bola spôsobená haváriou

2
 ľavostranného 

zaviazania. Bola erodovaná – odplavená rozsiahla časť pozemkov priľahlých k ľavému brehu 

MVE R. Miľava. Okrem tejto škody na pozemkoch bola spôsobená hlavne škoda na stavbe. 

Stavba bola poškodená v tomto rozsahu: 

- ľavostranné zaviazanie na návodnej strane, 

- spevnené komunikácie a prístupové cesty na kótach 547,00 a 549,00, 

- prístupové rampy na výtoku, 

- ľavostranné zaviazanie pod haťou, 

- prístupová cesta v rozsahu cca 150 m, 

- podzemné VN pripojenie ku kobkovej trafostanici, 

- samotný VN transformátor a súvisiaca silová inštalácia, 

- poškodenie SO 03 v rozsahu celého zaviazania do ľavej strany. 

           Objekt SO 01 poškodený nebol.  

 

 

                                                 
1
 Dňom 1.2.2010 nadobudol účinnosť zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, na ktorom sa SNR uzniesla 

2.12.2009. Dôvodom na prijatie zákona bola povinnosť SR transportovať do právneho systému Smernicu EÚ a Rady 

2007/60/ES zo dňa 23.10.2007 o hodnotení manažmentu povodňových rizík.  

Zákon č. 7/2010 Z.z. charakterizuje povodeň ako dočasne zaplavené územie, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou. 
2
 Oproti smernici zákon presnejšie opisuje príčiny záplav, ktoré sa považujú za povodeň, pričom zaplavenie územia 

spôsobuje v našom prípade prechodné výrazné zvýšenie hladiny vodného toku po poruche alebo havárii na vodnej stavbe 

podľa § 2 ods.1 písm. f zákona č. 7/2010 Z.z. 
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7. PRÍČINY HAVÁRIE 

Konštatujem, že príčinou havárie bolo, že účastníci výstavby zodpovední za výstavbu 

v priebehu roka 2009  (po prehradení celého riečneho profilu) nerešpektovali alebo zanedbali 

povinnosť zaviazať ľavostranný brehový pilier (krídlo) návodnej strany v plnom 

projektovanom rozsahu do potrebnej úrovne  terénu. Ponechali ho zrealizovaný v polovici 

z celkovej projektovanej - potrebnej dĺžky. Ako príčinu havárie teda určujem nevhodné 

technické projektové zmeny v POV a následné stavebné chyby v postupe realizácie stavby 

v priebehu r. 2009 – 2010, teda v časti výstavby po stavebnom a hydrotechnickom prehradení 

plného profilu  rieky Poprad. 

Projekt organizácie výstavby takejto vodnej stavby – vodného diela  má potrebu odborného 

vedenia účastníkov výstavby  a dodržiavania zákonitostí pri výstavbe. Po prehradení celého 

riečneho profilu, bolo hrubou technickou chybou  ponechať v ľavostrannom zaviazaní otvor.  

Havárii bolo možné zabrániť. 

Prietok v rieke Poprad dňa 4.6.2010 by za stavu ukončenia zaviazania ľavostranného 

brehového krídla návodnej strany bezpečne prepadol cez vzdúvacie teleso spôsobom, ktorý je 

štandardný a popísaný v texte pri obr. 4. Takto však havária neukončeného zaviazania 

ľavostranného brehu stavby spôsobila povodeň a rozsiahlu devastáciu územia dokumentovanú 

na obr. 7 – 11. 

8. POUČENIA, KTORÉ Z HAVÁRIE VYPLÝVAJÚ - ZÁVER 

5.1 Pre investorov vodných stavieb 

Aby nedošlo k opakovaniu podobných havárií z vyššie popísaných dôvodov je nutné 

dodržiavať podmienky stavebného povolenia (vodoprávneho rozhodnutia). Nesmú sa 

vykonávať na stavbe zmeny bez stavebného povolenia alebo v rozpore so stavebným 

povolením. 

 

5.2 Pre zhotoviteľov stavebných častí stavieb 

Zhotovitelia musia dodržiavať schválený a platný PPZP na stavbe a venovať náležitú 

pozornosť podmienkam POV a dodržiavať projekt. Akékoľvek zmeny projektu počas 

výstavby vodnej stavby musia prejsť riadnym schvaľovacím procesom platným pre dané 

obdobie stavby.  

 

5.3 Pre zodpovedné osoby za výkon PZP na stavbách 

Zodpovedné osoby za výkon PZP na stavbách musia venovať pozornosť možnému výskytu 

,,zlepených povodňových vĺn“. Po prechode prvej prietokovej vlny, v tomto prípade 2.6.2010, 

zodpovedné osoby v piatok 4.6.2010 neočakávali nástup ničivej povodne. Opustili pracovisko 

a stavbu ponechali nezabezpečenú.  Následne druhá prietoková vlna prišla práve v čase keď ju 

už nikto na stavbe neočakával, nebol na ňu pripravený a preto spôsobila rozsiahlu devastáciu 

stavby.  

 

5.4 Pre projektantov a stavebných dozorov na stavbe 

Projektant nesmie podľahnúť tlaku objednávateľa (nakoľko objednávateľ nemusí byť osoba 

znalá). Projektant ako osoba znalá a spôsobilá v príslušnej odbornosti nesmie navrhovať do 

realizácie projektové zmeny stavieb rozpore s platným povolením alebo bez platného 

povolenia. Musí rešpektovať a dodržiavať POV stavieb. 
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5.5 Pre úrad ŠVS – ŠSD a správcu toku 

Úrad ŠVS – ŠSD nesmie dovoliť realizovať stavbu (musí zastaviť realizáciu stavby) ak zistí, 

že je v rozpore so stavebným povolením, alebo v rozpore so schváleným projektom stavby. 

V prípadoch, ak investor stavby alebo zhotoviteľ stavby (napriek tomu, že majú na činnosť 

príslušnú odbornú spôsobilosť) nemajú v oblasti vodného hospodárstva a hydrotechnickej 

výstavby praktické skúsenosti a realizujú stavbu ako svoju prvú investíciu, je potrebné 

venovať stavbe zvýšenú pozornosť zo strany úradu ŠVS - ŠSD a nedovoliť stavbu realizovať 

inak ako v súlade s platným povolením stavby. Ak to isté zistí správca toku musí na tieto 

skutočnosti upozorniť orgán ŠVS – ŠSD.  

 

ZOZNAM LITERATÚRY 

[1] ŠEPEĽÁK J. A KOL.: Stanovenie prietokovej kapacity hate MVE Ružbašská Miľava 

pomocou výsekového hydraulického modelu. Záverečná správa Výzkumního ústavu 

vodohospodářského T.G. Masaryka, v.v.i. v Prahe. 2013 

[2] KAĽATA V.: Vodná stavba MVE Ružbašská Miľava, posúdenie možných príčin 

havárie dňa 4.6.2010 pri zohľadnení existujúcich podkladov. 2013 

[3] HANZLÍK M.: Posúdenie príčin poškodenia vodného diela MVE Ružbašská Miľava počas   

kulminácie prietoku rieky Poprad dňa 4.6.2010. 2014 

[4] BREZA P.: Vykonávací projekt MVE Ružbašská Miľava. 2008 

[5] BREZA P.: MVE Ružbašská Miľava I. etapa PD pre SP. 2000 

AUTORI 

Ing. Peter Breza 

RFB, s.r.o., Protifašistických bojovníkov 5, Košice 

e-mail: info@rfb.sk 

Ing. Pavol Breza 

RFB, s.r.o., Protifašistických bojovníkov 5, Košice 

e-mail: info@rfb.sk 

 

         

mailto:info@rfb.sk
mailto:info@rfb.sk

