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60. VÝROČIE PREVÁDZKY VODNEJ STAVBY                    

PALCMANSKÁ MAŠA 

60TH ANNIVERSARY OF HYDRAULIC STRUCTURE PALCMANSKÁ MAŠA 

OPERATION 

 Roman Ivančo, Jana Sabolová  

Abstrakt:  
Tento rok si pripomíname 60. výročie uvedenia do prevádzky významnej energetickej vodnej stavby 

Palcmanská Maša.  Táto vodná stavba je dôležitou súčasťou sústavy vodných stavieb (VS) Dobšiná, 

ktorá akumuláciou vody vo svojom zásobnom priestore vytvára hydroenergetický potenciál pre 

vysokotlakovú vodnú elektráreň. Sústava je situovaná do povodí riek Hnilec a Slaná v západnej časti 

Volovských vrchov, na juhovýchodnom okraji Slovenského raja. Výstavba tejto sústavy bola zahájená 

v roku 1948 postupne budovaním tlakového privádzača, akumulačnej nádrže Palcmanská Maša 

a vyrovnávacej nádrže s hydrocentrálou vo Vlčej Doline. Uvedený súbor stavieb bol ukončený po 

šiestich rokoch výstavby v roku 1954. Následne, po prvých prevádzkových skúsenostiach, sa v rokoch 

1957 až 1960 pristúpilo k dobudovaniu vyrovnávacej nádrže pod Dobšinou na Dobšinskom potoku. 

Hlavným účelom vodnej stavby Palcmanská Maša je akumulácia vody pre výrobu elektrickej energie, 

ďalšími účelmi sú vyrovnávanie prietokov Hnilca a rekreácia. Vodná stavba vytvára vďaka výborným 

spádovým pomerom medzi údolím Hnilca a Vlčou Dolinou potenciál na výrobu 50 GWh elektrickej 

energie v priemernom roku. Po skúsenostiach s extrémnymi povodňovými udalosťami za posledné dve 

dekády bola úpravou manipulačného poriadku na Palcmanskej Maši posilnená aj jej protipovodňová 

funkcia. 

 

Kľúčové slová: vodná stavba Palcmanská Maša, výročie prevádzky vodného diela 

 

Abstract:  
This year we commemorate the 60th anniversary since the significant hydropower structure 

Palcmanská Maša was put into operation. This hydraulic structure is a part of Dobšiná hydropover 

structure system, which is situated in basins of Hnilec and Slaná rivers in western part of the mountain 

chain Volovské vrchy, in southeastern edge of national park Slovenský raj (Slovak paradise). 

Construction of the system started in 1948 stepwise building the pressure supply line, storage reservoir 

Palcmanská Maša and compensating reservoir with hydropower plant in Vlčia Dolina. Mentioned 

complex of structures was finished in six years later in 1954. Subsequently, after first operational 

experience, the completion of the system was realized by constructing the compensating reservoir on 

the brook Dobšinský potok below Dobšiná in the years 1957 till 1960.  

Main purpose of hydraulic structure Palcmanská Maša is electric power production, additional 

purposes are balancing the discharges in Hnilec River and recreation. Thanks to excellent gradient 

between valleys of Hnilec River and Vlčia Dolina the hydraulic structure creates potential for 

production of 50 GWh of electric power in average year. After experience with extreme flood events 

within the last two decades the modification of manipulation rules on Palcmanska Maša dam was 

executed to strengthen its flood control function 

 

Keywords: hydropower structure Palcmanská Maša, hydropower structure launching anniversary 
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1. ÚVOD 

Významný rozvoj hydroenergetiky bol zaznamenaný najmä v povojnovom období minulého 

storočia v súvislosti s rozvojom národného hospodárstva. Vodné elektrárne sa vďaka svojej 

prevádzkovej pružnosti s možnosťou rýchlych zmien výkonov a schopnosťou pokrývať 

prudko sa meniace požiadavky na výkon v elektrizačnej sústave uplatnili vo výrobe 

elektrickej energie v čase energetickej špičky. Prečerpávacie vodné elektrárne majú navyše 

schopnosť využiť energiu v čase jej prebytku a vytvoriť potenciál, ktorý tak možno optimálne 

využiť na výrobu energie v čase potreby. Tejto schéme zodpovedá aj energetická sústava 

vodných stavieb Palcmanská Maša – Vlčia Dolina - Dobšiná. 

2. SÚSTAVA VODNÝCH STAVIEB PALCMANSKÁ MAŠA – VLČIA DOLINA - 

DOBŠINÁ 

Táto energetická sústava využíva veľký výškový rozdiel medzi údolím rieky Hnilec, kde je 

vybudovaná akumulačná nádrž a údolím potoka Vlčia (povodie rieky Slaná),  kde sa nachádza 

vysokotlaková vodná elektráreň a záchytná nádrž. Maximálny výškový rozdiel medzi týmito 

nádržami predstavuje 285 m. 

Hlavnými objektmi sústavy sú akumulačná nádrž a priehrada Palcmanská Maša na Hnilci, 

odberný objekt a tlakový privádzač, vysokotlaková vodná elektráreň a priehrada vo Vlčej 

doline a vyrovnávacia nádrž na Dobšinskom potoku.  

Prevažná časť objektov sústavy bola vybudovaná v období rokov 1948-1956, s výnimkou 

priehrady vyrovnávacej nádrže Dobšiná. K vybudovaniu tejto vodnej stavby ako posledného 

stupňa sústavy sa pristúpilo až po prvých prevádzkových skúsenostiach, keď boli pozorované 

nepriaznivé vplyvy na koryto Dobšinského potoka a rieky Slaná v dôsledku nárazového 

vypúšťania z nízkotlakovej elektrárne. Tento stupeň bol vybudovaný v rokoch 1957-1960. 

V roku 2013 bola na vyrovnávacej nádrži Dobšiná dobudovaná a uvedená do prevádzky malá 

vodná elektráreň, čím sa dovŕšilo úplné využitie hydroenergetického potenciálu tejto sústavy 

vodných stavieb.[1] 

                             

Obr. 1. Prehľadná schéma sústavy vodných stavieb Palcmanská Maša – Vlčia Dolina – 

Dobšiná 

Hlavnými objektmi sústavy sú 

akumulačná nádrž a priehrada na Hnilci, 

odberný objekt a tlakový privádzač, 

vysokotlaková VE a priehrada vo Vlčej doline a 

vyrovnávacia nádrž na Dobšinskom potoku,  
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2.1 Vodná nádrž Palcmanská Maša na Hnilci 

 

Účelom nádrže je akumulovanie vody pre zabezpečenie prívodu k vysokotlakovej vodnej 

elektrárni vo Vlčej doline, vyrovnávanie prietokov Hnilca a rekreačné využitie. 

Nádrž je vytvorená gravitačnou betónovou priehradou. Masívny betónový priehradný múr 

vysoký  31 m a dlhý 209 m pozostáva zo sedemnástich blokov o šírke 9 až 15 m. Priečny 

profil je riešený úsporne so sklonom návodného svahu 1:0,03 a sklonom vzdušného svahu 

1:0,75. Podložie pod priehradou je utesnené jednoradovou injekčnou clonou, naklonenou 

proti vode, zasahujúcou do hĺbky 10 až 20 m. Funkčný blok priehrady je umiestnený v strede 

údolia. Tvorí ho hradený (klapkový) korunový priepad s kapacitou 85 m3/s a dva spodné 

výpusty s kapacitou 2 x 16,5 m3/s. .[1] 

Hlavné charakteristiky nádrže Palcmanská Maša sú nasledovné: 

Plocha povodia:               84,5 km
2
 

Celkový objem:               11,063 mil. m
3
 

             z toho zásobný:     10,294 mil. m
3
 

                      stály:      0,769   mil. m
3
 

Max. hladina:                 786,10 m n. m. (B.p.v.) 

Min. hladina:                  769,60 m n. m. (B.p.v.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr.2 VN Palcmanská Maša – pozdĺžny rez priehradným telesom 

 

Na pravej strane nádrže sa nachádza vtokový objekt do tlakového privádzača. Tlakový 

privádzač je sčasti tvorený tlakovou betónovou štôlňou dlhou 1336 m s priemerom 2,12 m, 

ďalej opancierovanou štôlňou dlhou 201 m s priemerom 1,8 m a tlakovým oceľovým 

potrubím premenlivej svetlosti od 1,8 po 1,6 m s celkovou dĺžkou 1176 m. Na rozmedzí 

štôlne a tlakového potrubia je umiestnená uzáverová komora s automatickým a mechanickým 

uzáverom a zavzdušňovacím potrubím. Za účelom tlmenia hydraulických rázov je na 

privádzači umiestnená aj vyrovnávacia komora, ktorú tvorí zvislý komín ústiaci do 

povrchovej komory ukončenej rotundou. .[1] 

 

2.2 Záchytná nádrž s elektrárňou vo Vlčej doline 

 

Účelom nádrže je energetické využitie, vytvorenie objemu pre spätné prečerpávanie do 

akumulačnej nádrže Palcmanská Maša a pre nízkotlakovú turbínu. 

Aj v tomto prípade ide o gravitačnú betónovú priehradu. Múr je vysoký 25 a dlhý 137 m 

zložený z pätnástich blokov so šírkou od 6 až do 12 m s obdobnými sklonmi svahov ako 

v prípade Palcmanskej Maše. Funkčné zariadenie priehrady tvorí korunový priepad 

s kapacitou 16,8 m
3
/s, odpadný žľab a odvádzacia šachta s kapacitou 9 m

3
/s. Podložie 

priehrady je utesnené jedno a dvojradovou injekčnou clonou. Vodná elektráreň je súčasťou 
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priehrady na vzdušnej strane. Sú v nej inštalované dva vysokotlakové agregáty zložené 

z Francisovej turbíny, motorgenerátora a centrifúgového čerpadla. Francisové turbíny pracujú 

v rozmedzí spádov 258 až 285 m s hltnosťou 2 x 4,5 m
3
/s. Centrifúgové horizontálne čerpadlá 

majú kapacitu 2,5 m
3
/s s maximálnou výtlačnou výškou 285 m. 

Poniže priehrady je od roku 1994 prevádzkovaná malá vodná elektráreň, ku ktorej vedie 

tlakový privádzač s dĺžkou 1 255 m. Privádzač sa na priehradné teleso napája v mieste 

pripojenia bývalej nízkotlakej elektrárne. Malá vodná elektráreň s hltnosťou 4 m
3
/s využíva 

spád 53 m. .[1]  

Hlavné charakteristiky nádrže Vlčia dolina sú nasledovné: 

Plocha povodia:              2,98 km
2
 

Celkový objem:              0,1874 mil. m
3
 

Max. hladina:               512,15 m n. m. (B.p.v.) 

Min. hladina:   500,60 m n. m. (B.p.v.) 

 

2.3 Vyrovnávacia  nádrž pod Dobšinou na Dobšinskom Potoku 

 

Účelom nádrže je vyrovnávať prietoky na Dobšinskom potoku s ohľadom na prevádzku 

nízkotlakovej vodnej elektrárne vo Vlčej doline. Od roku 2013 bolo využitie vodnej stavby 

rozšírené o výrobu elektrickej energie malou vodnou elektrárňou.  

Teleso priehrady vodnej stavby predstavuje nízka zemná sypaná hrádza s návodným 

plášťovým tesnením. Priehrada je vysoká 9,5 m a dlhá 203,5 m s funkčným blokom v strede 

údolia. Funkčný objekt sa skladá z bezpečnostného priepadu hradeného klapkou 

s maximálnou kapacitou 40 m3/s a dnového výpustu z dvoch oceľových potrubí s kapacitou 2 

x 8,12 m3/s. .[1] 

Za účelom energetického využitia VS Dobšiná bola v období rokov 2012-2013 na tejto 

vodnej stavbe vybudovaná malá vodná elektráreň. Inštalovaný výkon elektrárne je 253 kW, 

pri hltnosti 3,20 m3/s a návrhovom spáde 9,80 m. Jej prevádzka je plne automatická. .[1] 

Hlavné charakteristiky nádrže pod Dobšinou sú nasledovné: 

Plocha povodia:              57,3 km
2
 

Celkový objem:              0,229 mil. m
3
 

Max. hladina:               433,65 m n. m. (B.p.v.) 

3. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÝCH POMEROV 

Sústava vodných stavieb Dobšiná je situovaná v povodí riek Hnilec a Slaná v západnej časti 

Volovských vrchov, na juhovýchodnom okraji Slovenského raja.  

Geologická skladba územia je tvorená mezozoickými skupinami. Spodná časť mezozoika je 

tvorená prevažne bridličnatými a pieskovcovými súvrstviami a slienito-vápencovými 

súvrstviami. Vrchná časť je budovaná mohutnými súvrstviami priepustných vápencov 

a dolomitov. 

Akumulačná nádrž Palcmanská Maša sa nachádza v kaňonovej doline Hnilca na okraji 

orografického celku Slovenský raj. Reliéf Slovenského raja je charakteristický hlbokými 

dolinami s plochými planinami medzi nimi. Nadmorská výška planín sa pohybuje okolo 1000 

m.n.m. a často sú tieto planiny ohraničené vysokými skalnými bralami. V kaňonoch 

a tiesňavách sú hlboko zarezané korytá tokov ako je tomu aj v prípade Hnilca, ktorý si preráža 

cestu tzv. Stratenskou hornatinou. Nádrž Palcmanská Maša bola vybudované v miestach, kde 

sa kaňon Hnilca rozširuje do panvy, vytvoriac tak vhodný profil pre umiesenie priehrady. 

Záchytná nádrž Vlčia dolina bola umiestnená do údolia toku Vlčia, ktorý je prítokom 
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Dobšinského potoka, tesne nad mestom Dobšiná. Vyrovnávacia nádrž sústavy je umiestnená 

na Dobšinskom potoku juhovýchodne pod mestom Dobšiná. 

Z klimatologického hľadiska ide o oblasť vlhkú so studenou zimou. Ročný úhrn zrážok sa 

pohybuje do 900 mm, z mesačných úhrnov najvyššie hodnoty vykazuje mesiac jún okolo 133 

mm, čo nastáva v dôsledku tzv. stredoeurópskeho monzúnu. Priemerná ročná teplota dosahuje 

hodnotu 5,5 °C, pričom najteplejším mesiacom je júl s priemerom 15,3 °C a najchladnejším je 

január s priemernou teplotou -5,3 °C. snehová pokrývka trvá od novembra do apríla 

s maximom snehovej pokrývky v mesiaci január. .[3] 

Z pohľadu vodnosti je oblasť povodia Hnilca nad profilom priehrady Palcmanská Maša 

hodnotená v rámci Slovenska ako nadpriemerná s hodnotou špecifického odtoku 18,5 l/s/km
2
. 

Priemerný ročný prietok má hodnotu 1,3 m
3
/s. Hnilec sa vyznačuje pomernou vyrovnanosťou 

prietokov, na čom má zásluhu geologická stavba územia a vysoké percento zalesnenia 

povodia. Maximálne prietoky sa vyskytujú prevažne v apríli pri topení snehu vo vyšších 

polohách. Naopak minimá sa prejavujú v zimných mesiacoch január a február, keď voda 

v korytách zamŕza. Výskyt povodní sa sústreďuje do jarných mesiacov a prevládajú snehové 

a zmiešané povodne. [3] 

4. PRIEBEH VÝSTAVBY 

Výstavba sústavy vodných stavieb sa realizovala podľa návrhu švajčiarskej spoločnosti 

MOTOR – COLUMBUS. Projekt s čiastočne pozmeneným riešením vypracoval 

HYDROPROJEKT Bratislava a dodávateľom stavebných prác bol HYDROSTAV Bratislava. 

Stavba sa začala koncom roka 1948 prácami na privádzači vody z nádrže na Hnilci do 

hydrocentrály vo Vlčej Doline. .[1] 

Úsek tlakovej a opancierovanej štôlne (od nádrže po uzáverovú komoru) sa budoval razením 

v skalnom masíve s následným vnútorným obetónovaním, resp. zabetónovaním oceľového 

potrubia s priemerom 1 800 mm do štôlne. Raziace práce boli ukončené na jar v roku 1950. 

Tlakové potrubie od uzáverovej komory po hydrocentrálu bolo ukladané v povrchovom 

záreze, ktorý sa po izolácii a tlakových skúškach zasypal zeminou. .[1]  

Základy pre priehradu a hydrocentrálu vo Vlčej Doline sa začali kopať na jar roku 1949. 

Najkritickejším štádiom pri zakladaní bol zosuv pravého svahu v novembri 1950 o objeme asi 

25 tis. m
3
 skalnej hmoty. Zakladanie krídla priehrady sa mohlo robiť až po čiastočnom 

odľahčení svahu od zeminy. Betónovanie priehrady a hydrocentrály bolo ukončené v r. 1952. 

V tomto čase bol dobudovaný aj odpadový kanál od hydrocentrály.  

Práce na výstavbe priehrady na Hnilci začali výkopom stavebnej jamy pre stredné bloky v 

auguste v roku 1950. Betonárske práce začali v roku 1951 a pokračovali aj v zimných 

mesiacoch pod ochrannými plachtami. Zo začiatku sa betónovalo po lamelách 1,5 m vyso-

kých, neskôr sa však pre prácnosť a náklady spojené s čistením pracovných škár prešlo na 

lamely 2,5 m vysoké. Betonárske práce boli počas stavby kontrolované tak, že sa odoberané 

vzorky betónu a normované kocky zasielali Ústavu stavebných hmôt a konštrukcií v 

Bratislave na skúšky pevnosti a vodotesnosti.  

Osobitným štádiom výstavby bolo obdobie budovania priehrady, v ktorom bolo potrebné 

zabezpečiť v akumulačnej nádrži minimálnu prevádzkovú hladinu pre uvedenie prvého 

vysokotlakového agregátu do prevádzky. To sa dosiahlo provizórnym zahradením toku na 

konci roku 1952, a to pomocou larsenových štetovníc zabaranených až na skalu a obsypaných 

zeminou. Dĺžka steny bola 120 m. Ako bezpečnostné opatrenie na odvádzanie veľkých vôd sa 

vybudoval drevený žľab, spájajúci provizórnu nádrž s odpadom pod priehradou. Žľab bol 25 

m dlhý a mal kapacitu 25 rn
3
.s 

-1
.  
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Najobtiažnejším miestom výstavby bol výkop a betónovanie blokov, cez ktoré viedla 

železničná trať. V priehradovom mieste sa pôvodná trať preložila na mostné provizórium a 

pod ňou sa vykonal výkop základov a betónovanie až po spodnú hranu provizória. 

Pokračovať bolo možné až po preložení železničnej trate.  

Betónovanie priehradového múru sa skončilo v auguste 1954. Výstavba vodného diela si 

vyžiadala vysídlenie 88 domov z územia vodnej nádrže na Hnilci a preložky niektorých 

úsekov ciest. Najväčšou vyvolanou investíciou však bola preložka železničnej trate Červená 

Skala - Margecany v dĺžke 5 km, ktorá sa realizovala v rokoch 1950-1953, pričom sa 

vykopalo, odviezlo a použilo celkovo  

270 tis. m
3
 materiálu.  

Z dôvodu zamedzenia nepriaznivým vplyvom nárazového vypúšťania vody z hydrocentrály 

vo Vlčej doline na koryto Dobšinského potoka a rieky Slaná bola v roku 1957 zahájená 

výstavba vyrovnávacej nádrže na Dobšinskom potoku, cca 2 km od zaústenia odpadového 

kanála hydrocentrály. Výstavba prebiehala v dvoch etapách. V prvej etape sa vybudovala 

ľavostranná ochranná hrádza s príjazdovou cestou, ľavá časť priehrady, výpustné zariadenia a 

úprava Dobšinského potoka nad a pod priehradou. V druhej etape, po prevedení vody 

výpustným objektom, sa vybudovala pravá časť priehrady.  

V rokoch 2012 – 2013 bola za účelom zhodnotenia hydroenergetického potenciálu 

vyrovnávacej nádrže vybudovaná pod hrádzou malá vodná elektráreň, ktorá prevzala funkciu 

regulovania vypúšťania vody z nádrže do Dobšinského potoka počas bežnej prevádzky. 

Realizácia stavby si vyžiadala dočasné vypustenie nádrže a prekopanie hrádze naľavo od 

výpustného objektu z titulu výstavby železobetónového odberného objektu a tlakového 

privádzača k MVE. Pred samotným prekopaním hrádze a zakladaním príslušných stavebných 

objektov boli v telese hrádze v profiloch vymedzujúcich stavebnú jamu vybudované tesniace 

steny technológiou tryskovej injktáže. Zároveň bola vybudovaná aj priečna tesniaca stena, 

ktorá mala v prípade povodňových prietokov počas výstavby slúžiť na zabránenie prietoku 

vody cez stavenisko. Vzhľadom na technológiu výstavby bola časť priečnej steny v určitej 

etape výstavby odbúraná a nahradená železobetónovou doskou. Tesniace steny plnili počas 

výstavby funkciu paženia stavebnej jamy, následne boli vybudované objekty naviazané na 

tieto steny, čím sa zabezpečil plynulý prechod medzi železobetónovými objektmi a zemným 

telesom hrádze. Hrádza bola následne zo vzdušnej strany spätne dosypaná a zhutnená. Sklon 

a dĺžka prísypu je prispôsobená  novému stavu po vybudovaní privádzača. Z návodnej strany 

bolo prepojenie odberného objektu s pôvodným betónovým návodným tesnením zabezpečené 

rúrkovou injektážou. MVE bola ukončená a uvedená do skúšobnej prevádzky koncom roka 

2013.  

5. SKÚSENOSTI Z PREVÁDZKY A SÚČASNOSŤ 

Manipulácia s vodou na jednotlivých častiach sústavy je podriadená hlavnému účelu sústavy 

– výrobe elektrickej energie. V zmysle manipulačného poriadku je z akumulačnej nádrže 

Palcmanská Maša prepúšťaný do koryta Hnilca povinný sanitárny prietok 10 l/s. 

Akumulovaná voda v nádrži je primárne využitá na výrobu elektrickej energie 

prostredníctvom vodnej elektrárne vo Vlčej doline s hltnosťou turbín 9 m
3
/s. Prietoky 

presahujúce túto hltnosť sú počas povodňových situácií prepúšťané do Hnilca. Nádrž 

Palcmanská Maša bola navrhnutá bez retenčného priestoru, čo do istej miery nahrádza prevod 

vody do povodia Slanej cez elektráreň Vlčia dolina. Transformačný účinok je však možné  na 

nádrži posilniť aj čiastočným vyprázdnením zásobného objemu počas povodne alebo 

v zimnom období pred odchodom jarných vôd. Na základe zvýšeného výskytu a intenzity 

povodní na našom území, ale aj v okolitých štátoch, za posledné obdobie bola v roku 2006 
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zadaná úloha Výskumnému ústavu vodného hospodárstva v Bratislave prehodnotiť 

manipulačný poriadok vodnej stavby za účelom zvýšenia jej retenčného účinku. Výsledkom 

štúdie bol návrh optimálnej stratégie manipulácie počas veľkých vôd s maximálnym využitím 

retenčného potenciálu vodnej nádrže. Na základe týchto poznatkov bol v r. 2007 

aktualizovaný manipulačný poriadok vodnej stavby, čo sa zanedlho pozitívne prejavilo na 

manipulácii počas extrémnych povodní v roku 2010.  

V závislosti od hydrologickej situácie a prevádzky vysokotlakovej elektrárne vo Vlčej doline 

je časť prietokov využívaná nízkotlakovou elektrárňou. Tieto prietoky zachytáva 

vyrovnávacia nádrž Dobšiná, ktorá obmedzuje náhle zmeny prietokov vo vodných tokoch pod 

nádržou. Ako už bolo vyššie spomínané, v roku 2013 bola na vodnej stavbe ukončená 

výstavba malej vodnej elektrárne, ktorá prevzala úlohu zabezpečenia vypúšťania vyrovnaného 

prietoku pod nádržou. V súčasnosti je malá vodná elektráreň v skúšobnej prevádzke, počas 

ktorej majú správca nádrže a prevádzkovateľ elektrárne za úlohu prakticky odskúšať synergiu 

vodohospodárskej a energetickej časti vodnej stavby a navrhnúť podmienky pre jej optimálnu 

prevádzku. [2] 

Nádrž Palcmanská Maša vhodne zapadá do rámca chránenej krajinnej oblasti národného 

parku Slovenský raj. Z tohto dôvodu, hoci bola pozorovaná len mierna abrázia brehov, bolo 

nutné postupne opevniť svahy nádrže po celom obvode. Požiadavkám ochrany prírody je 

prispôsobený aj hladinový režim nádrže a prehodnocuje sa množstvo sanitárneho odtoku z 

nádrže. Zanášanie nádrže možno považovať za mierne, čo preukázali výsledky meraní VÚVH 

Bratislava ešte v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Intenzívne je zanášaná 

vyrovnávacia nádrž pod Dobšinou, ktorú bolo potrebné čistiť každých 6-7 rokov (naposledy 

v roku 2006). K zanášaniu dochádza tiež v prípade nádrže vo Vlčej doline, aj napriek 

relatívne malému povodiu.  

V rokoch 1992 a 2001 bola vykonaná skúška tesniacej fólie zabudovanej do tesniaceho plášťa 

na pravej návodnej strane hrádze vyrovnávacej nádrže Dobšiná. Výsledky skúšok preukázali 

dostatočnú tesniacu funkciu fólie aj po viac ako 40-tich rokoch prevádzky. V dobe výstavby 

bolo toto unikátne riešenie, ktoré bolo po prvý krát použité v priehradárskej praxi nie len 

v rámci samotného bývalého Československa, ale aj v celosvetovom meradle, hodnotené ako 

progresívny technologický prvok.  

Kontrolné merania a pozorovania technicko-bezpečnostného dohľadu (TBD) na objektoch 

sústavy vodných stavieb sa vykonávajú od roku 1954. Sú vykonávané popri meraniach 

prevádzkových a hydrometeorologických údajov (zrážky, teploty, hladiny v nádržiach, 

prítoky a pod.) a ich účelom je získanie podkladov pre posudzovanie stability a bezpečnosti 

jednotlivých objektov. V zásade sú tieto merania orientované na sledovanie deformácií a 

priesakového režimu, vykonávané obsluhou vodného diela alebo prostredníctvom 

špecializovaných pracovísk. .[3] 

Gravitačné priehrady Palcmanská Maša a Vlčia dolina sú pre účely vykonávania kontrolných 

meraní a pozorovaní vybavené podobne. Vo Vlčej doline sa však navyše vykonávajú 

geodetické merania zosuvu svahu na pravej strane, ktorý sa aktivizoval ešte v čase výstavby 

v roku 1950. Výsledky pravidelných meraní však ukazujú, že zosuv v poslednom období nie 

je aktívny.  

Stabilita jednotlivých objektov sústavy a účinnosť injekčných clôn je pravidelne sledovaná 

dobre fungujúcim systémom technicko-bezpečnostného dohľadu a doplňujúcimi špeciálnymi 

meraniami. Vzhľadom na výsledky pozorovaní indikujúce zníženú funkciu injekčných clôn 

boli tieto rekonštruované v rokoch 1973 – 76  na Palcmanskej Maši a v rokoch 1978 – 80 

a 1987 – 88 na VS Vlčia dolina. Na základe poslednej analýzy filtračného pohybu v podloží 

priehrady vo Vlčej doline, spracovanej STU Bratislava v roku 2012 vzniká opätovne potreba 

rekonštrukcie injekčnej clony pod vybranými blokmi priehrady. V súčasnosti prebieha 

príprava projektovej dokumentácie na túto rekonštrukciu. 
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Ešte počas skúšobnej prevádzky vodnej elektrárne vo Vlčej doline dochádzalo k poruchám na 

tlakovom privádzači vody, a to k expandovaniu stlačeného vzduchu cez potrubie a 

vyrovnávaciu komoru z dôvodu nedostatočnej funkcie odvzdušňovacieho a zavzdušňovacieho 

ventilu. Problém bol odstránený úpravou zaústenia zavzdušňovacieho ventilu a predĺžením 

doby zatvárania ventilu. Následné poruchy na vyrovnávacej komore - trhliny a priesaky boli 

odstránené injektovaním. .[3] 

Súhrnne možno konštatovať, že v priebehu doterajšej prevádzky sa nevyskytli závažnejšie 

poruchy a anomálie v správaní sa jednotlivých častí sústavy, ktoré by mohli obmedziť alebo 

úplne zamedziť funkčnosť a prevádzku sústavy vodných stavieb. Vzhľadom na vek stavieb je 

však potrebné postupne realizovať nevyhnutné opravy a rekonštrukcie niektorých, najmä 

technologických, častí vodných stavieb.  Z významnejších realizovaných, resp. 

pripravovaných opráv uvádzame: 

 V roku 1994 bola vykonaná revízia a oprava dnových výpustov VS Palcmanská 

Maša s použitím riadeného plavákového uzáveru 

 Na základe diagnostiky technologických zariadení VS Palcmanská Maša, vykonanej 

v roku 2005, bola následne realizovaná oprava klapky a prislúchajúcich súčastí na 

bezpečnostnom priepade 

 Oprava odkaľovacieho potrubia vtokového objektu na Palcmanskej Maši v r. 2007 

 V roku 2013 bola vykonaná diagnostika dnového výpustu VS Vlčia dolina. 

Z výsledkov bolo zjavné značné poškodenie oceľového potrubia. Oprava je 

plánovaná v tomto roku. 

 Výhľadovo bude potrebné na VS Vlčia dolina zabezpečiť opravu betónov 

prepadového bloku 

 V období rokov 2012 a 2013 bola na VS Dobšiná realizovaná oprava klapky a časti 

jej ovládacieho mechanizmu 

 Vo  výhľadových zámeroch sa na VS Dobšiná najbližšie uvažuje aj s opravou 

dnových výpustov a ich zdvíhacieho mechanizmu 

 

VS Palcmanská Maša a Vlčia dolina sú z hľadiska kategorizácie TBD zaradené do II: 

kategórie. Vzhľadom na túto skutočnosť bola v súlade s ustanoveniami zákona o civilnej 

ochrane obyvateľstva posudzovaná miera ohrozenia obyvateľstva pod vodnými stavbami, 

z čoho vyplynula nutnosť výstavby autonómneho systému varovania a vyrozumenia (ASVaV) 

na VS Palcmanská Maša. Príprava stavby ASVaV v súčasnosti prebieha. .[3] 

ZÁVER 

Sústava vodných stavieb Palcmanská Maša – Vlčia Dolina – Dobšiná za celé obdobie 

doterajšej prevádzky plnila svoj účel naplno a v celom komplexe preukázala svoju 

opodstatnenosť. Pozitívny prínos sústavy vodných stavieb nespočíva len v zabezpečení 

primárneho spoločenského dopytu – výroby elektrickej energie, na ktorý bola navrhnutá 

a vybudovaná, ale je potrebné spomenúť aj jej nemenej dôležitý protipovodňový či 

environmentálny význam, na čo sa v kontexte súčasných spoločenských požiadaviek kladie 

veľký dôraz.  
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81. VÝROČNÝ MÍTING, SEATTLE – USA, 2013 

81ST ANNUAL MEETING, SEATTLE – USA, 2013 

Marian Minárik, Emília Bednárová 

81. výročné zasadnutie ICOLD-u sa konalo v období 12.08.2013 – 16.08.2013 v hoteli 
Sheraton v Seattli. Program podujatia bol nasledovný: 
 
12.8.2013 Zasadnutia technických výborov a fóra mladých inžinierov 
13.8.2013 Zasadnutia technických výborov  
14.8.2013 Medzinárodné sympózium 
15.8.2013 Technické exkurzie a workshopy 
16.8.2013 81. výročný míting exekutívy ICOLD-u, workshopy 
 
 

Obr. 1  Miesto konania 81. výročného mítingu ICOLD 
 

Celkový počet zaregistrovaných účastníkov podujatia bol 1146. Slovensko bolo na tomto 
podujatí zastúpené 4 členmi SkCOLD: E. Bednárová, M. Miščík, M. Kolodi, M. Minárik. 
Zborníky, CD a iné materiály z podujatia sú k dispozícii v knižnici SkCOLD-u na 
Vodohospodárskej výstavbe a. s., Nobelova 7, 831 02 Bratislava. 
 
Medzinárodné sympózium malo oficiálny program vedený pod názvom „Časy sa menia: Od 
rozvoja infraštruktúry po jej spravovanie“ 

Do zborníku k sympóziu bolo prijatých a uverejnených 434 príspevkov. Z týchto príspevkov 
bolo vybraných na ústnu prezentáciu 107 príspevkov, 78 príspevkov bolo prezentovaných vo 
forme posterovej prezentácie. Za SkCOLD boli na tomto podujatí prijaté 2 príspevky: 
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ANOMALIES OR REGULARITIES IN THE DEVELOPMENT OF UPLIFTS IN THE 
LOWER RESERVOIR DAM FOUNDATION ČIERNY VÁH? (Anomálie alebo zákonitosti 
vo vývoji vztlakov v podloží priehrady dolnej nádrže Čierny Váh?) – Bednárová, 
Grambličková, Minárik, Majerčák, Panenka 

GATE MAINTENANCE OF BALANCING RESERVOIR ON THE VEĽKÁ DOMAŠA 
DAM (Údržba uzáverov vyrovnávacej nádrže Veľká Domaša) – Miščík, Ivančo, Kolodi 

Oba príspevky boli prezentované formou postera. Ústne prezentácie prebiehali v 5 
paralelných  sekciách, zodpovedajúcich podtémam sympózia: 

1. Technické prístupy k spravovaniu a starnutiu priehrad (Technical Approaches for 
Managing an Aging Infrastructure)  - 95 príspevkov. 

Pozornosť zameraná na: Riešenie poškodenia betónu v dôsledku klimatických podmienok 
a cyklov zmrazenie – topenia, Vysporiadanie sa s vplyvom alkolicko – plnivových reakcií 
na priehrady, Predpoveď, prevencia a opravy výmoľov, Zabezpečenie odolnosti a 
spoľahlivosti zemných hrádzí, Kontrola priesakov a v podloží a zaviazaniach existujúcich 
a nových priehrad, Inšpekcia, opravy a výmena hradiacich konštrukcií. 

2. Bezpečnosť priehrad a rizikový menežment (Advances in Dam Safety, Security, and 
Risk Management) - 130 príspevkov. 

Pozornosť zameraná na: Úlohu rizikového manažmentu v modernom programe 
bezpečnosti priehrad, Aplikáciu konceptu rizikového manažmentu pre zdokonaľovanie 
sledovania starnúcich objektov, Nástroje praktickej aplikácie rizikového manažmentu, 
Adaptáciu postupov sledovania a prevádzkovania priehrad na klimatické zmeny, 
zaťažovacie stavy a potreby vody, Adaptáciu programov bezpečnosti na zmenené 
podmienky a udalosti vo svete, Integráciu manažmentu bezpečnosti do programu 
rizikového manažmentu. 

3. Stratégie pre predĺženie životnosti priehrad (Strategies for Extending Service Life of 
Dams) - 104 príspevkov. 

Pozornosť zameraná na: Použitie progresívnych konštrukčných postupov pre zníženie 
prevádzkových požiadaviek, Inovatívne metódy rekonštrukcií, Riešenie vplyvov zanášania 
na zmenšenie zásobných objemov nádrží, Pokročilé metódy zvyšovania objemov nádrží 
a kapacity priepadov, Neštrukturálne prístupy pri predlžovaní životnosti objektov. 

4. Inovatívne metódy meraní a pozorovaní priehrad (Innovative Surveillance and 
Monitoring Systems) - 96 príspevkov. 

Pozornosť zameraná na: Technológie pre sledovanie priehrad a ich podložia, Hodnotenie 
prevádzky a bezpečnosti na základe údajov z monitoringu, Návrh a zabudovanie 
inštrumentácie s ohľadom na prevádzkové požiadavky. 

5. Odstraňovanie priehrad (Decommissioning Dams at the Completion of their Useful 
Service Life) - 5 príspevkov. 

Pozornosť zameraná na: Odstraňovanie priehrad - príklady z praxe, Predpovedanie 
budúcnosti po odstránení a zrekultivovaní oblastí. 
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Na výročnom zasadnutí exekutívy ICOLD 2013, ktorého sa z 95 členských krajín 
zúčastnilo 60 národných delegátov. Slovensko bolo zastúpené predsedníčkou SkCOLD prof. 
Emíliou Bednárovou, PhD.  
 

 
Obr. 2  Zasadnutie exekutívy ICOLD 2013 

 

Pozornosť bola venovaná nasledovným prerokovávaným bodom programu: 

• Voľba 4 z 8 navrhnutých otázok pre 25. Kongres ICOLD v Nórsku. Boli zvolené 
nasledovné otázky: 

Otázka 96 Inovácie vo využívaní priehrad a nádrží  
Otázka 97 Priepady 
Otázka 98 Priehrady z miestnych materiálov a odkaliská 
Otázka 99 Rekonštrukcie a sanácie existujúcich priehrad 

 
• Prijatie krajiny Guinea Bissau za 96. člena ICOLD-u. Potenciálnymi novými členmi sú 

ďalšie krajiny (Myanmar, Togo, Guinea, Benin, Ekvádor, Afganistan), ktorých 
prihlásenie sa očakáva v najbližších rokoch.  

• Voľba dvoch nových viceprezidentov ICOLD: za zónu Európa bol zvolený J. Polimón 
(Španielsko) a za zónu 6. post A. Zielenski (Kanada). 

• Generálny sekretár Michel De Vivo predniesol finančnú správu. Pre zohľadnenie inflácie 
bolo rozhodnuté zvýšiť ročné príspevky krajín do rozpočtu ICOLD o 5,7 %. 

• Oboznámenie účastníkov rokovania o prípravách 82. výročného mítingu a sympózia 
v Bali v Indonézii v roku 2014.  

• Oboznámenie účastníkov rokovania o prípravách 25. Kongresu a 83. výročného mítingu 
v Stavangeri v Nórsku v roku 2015.  

• Zvolenie miesta konania 84.výročného zasadnutia ICOLD v roku 2016 – Johannesburg  
(J. Afrika). 

• Informácie od ďalších uchádzačov o konanie výročných zasadnutí v roku 2017 – Česká 
republika, 2018 – India, Rakúsko, Čína, Irán, 2019 - Kanada. 

• Hlasovanie o zaradení nových členov do technických výborov. Informácie o práci 
technických výborov. 
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Súčasťou podujatia v Seattli boli 3 celodenné a 3 poldenné odborné exkurzie. Slovenská 
skupina účastníkov sa zúčastnila celodennej exkurzie TT3 – Vodné diela na rieke Cowlitz. 
Hydroenergetický potenciál 
rieky Cowlitz je tu využitý 
sústavou 2 priehrad 
s celkovou inštalovanou 
kapacitou turbín 462 MW. 
Prvou priehradou, 
postavenou v roku 1963, je 
61 metrov vysoká klenbová 
priehrada s gravitačným 
účinkom Mayfield, ktorej 
dĺžka v korune je 259 
metrov. Druhá priehrada, 
postavenou v roku 1968, je 
klenbová priehrada s 
gravitačným účinkom Mos-
syrock. Priehrada  s výškou 111 
metrov a dĺžkou v korune 502 
metrov je najvyššou priehradou 
v americkom štáte Washington.  
 
Sústava vodných diel na 
rieke Cowlitz je 
prevádzkovaná na základe 
licencie vydanej v roku 2002. Súčasťou licencie bola aj požiadavka na obnovenie migrácie 
divokých lososov po rieke Cowlitz. V rámci exkurzie sme mali možnosť oboznámiť sa 
s fungovaním systému rybných hospodárstiev, ktorých úlohou je okrem zabezpečenia 
migrácie rýb aj ich kontrola, triedenie  a chov. 
 

 
Obr. 4  Rybné hospodárstvo 

 

Obr. 3   Priehrada Mossyrock 
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Priehrady v USA 
Podľa národného registra priehrad je v súčasnosti v USA postavených 87 000 priehrad. Avšak 
z nich len 6433 spĺňa kritéria ICOLD-u pre zaradenie do registra veľkých priehrad (H > 15 
m). Priehrad vyšších ako 200 stôp (61 m) je v USA cca. 500.  Najvyššia priehrada (235 m) je 
priehrada Oroville v Kalifornii na rieke Feather. Najväčšiu nádrž (37 mld. m3) vytvára prie-
hrada Hoover, nachádzajúca sa na  rieke Colorado v štáte Nevada. Najintenzívnejšia výstavba 
priehrad sa datuje do obdobia 50-tych až 70-tych rokov 20.storočia. Z hľadiska vlastníctva je 
v USA až 65 % priehrad 
v súkromnom vlastníctve, 35 % je 
spravovaných verejnými inštitú-
ciami. Z aspektu potencio-nálneho 
rizika sú priehrady v USA kategori-
zované do troch kategórií: priehrady 
s vysokým rizikom (14.726 prie-
hrad), priehrady s významným rizi-
kom (12.406  priehrad) a priehrady 
s nízkym rizikom (58.956 priehrad). 
Z pohľadu hlavného účelu nádrže až 
32 % nádrží je určených na rekreáciu 
(tento údaj je ovplyvnený veľkým 
počtom malých vodných nádrží 
v národnom registri), 17 % má 
hlavný účel protipovodňovú ochranu, 
len 3 % nádrží majú hlavný účel 
výrobu elektrickej energie. 
 
 
 
Obr. 5   Početnosť a rozdelenie 
             priehrad - USA 
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82. VÝROČNÝ MÍTING, BALI – INDONÉZIA, 2014 

82ND ANNUAL MEETING, BALI – INDONESIA, 2014  

Emília Bednárová, Marian Minárik 

Indonézia, štát v juhovýchodnej Ázii a Oceánii tvorený 17 508 ostrovmi, patrí od roku 1930 
spolu s Českom a Slovenskom (t.č. Československom), Indiou, Nórskom, Švajčiarskom 
a Veľkou Britániou medzi zakladajúcich členov ICOLD. Na svojom území má doteraz 
postavených 203 veľkých priehrad a viac ako 2000 nízkych sypaných hrádzí. V nich je možné 
akumulovať celkom 14,93 mld. m3 vody. Z počtu 203 veľkých priehrad podľa kategorizácie 
Indonézie spĺňa parametre, platné v ICOLD-e 137 priehrad. Najstaršia priehrada bola 
postavená v roku 1914. Z aspektu časového vývoja bolo na území Indonézie do roku 1945 
postavených iba 29 veľkých priehrad. Ich najväčší  nárast (~150) pripadá na obdobie medzi 
rokmi 1969 – 1998. Po roku 2000 pribudlo v súbore veľkých priehrad celkom 34. 
V súčasnosti je na území Indonézie rozostavaných 20 priehrad, 8 je pripravených na začatie 
výstavby a do roku 2020 plánujú Indonézski priehradári postaviť ďalších 15 priehrad. Čo sa 
týka typológie, prevládajú tu najmä priehrady zemné heterogénne (136) a rockfillové (55). 
Betónových gravitačných priehrad je 5 a zemných homogénnych 7. Z počtu 203 priehrad je 7 
vyšších ako 100 m (2 zemné a 5 rockfillových) a menších resp. rovných 15 m je 60. Na 
samotnom ostrove Bali, kde sa konal 82. výročný míting ICOLD sa nachádzajú 4 rockfillové 
priehrady. Z hľadiska účelu prevládajú nádrže na zavlažovanie a zásobovanie obyvateľstva 
a priemyslu vodou. Energetické využitie potenciálu vody tu má len minimálne zastúpenie.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Indonézia - Bali 

82. výročný míting ICOLD 

82. výročný míting ICOLD-u sa konal v období 02.06.2014 – 06.06.2014 v Indonézii, na 
ostrove Bali, v meste Nusa Dua, v priestoroch kongresového centra. Takéto významné 
podujatie ICOLD-u sa v Indonézii konalo už po druhý krát. Prvé zasadnute bolo v roku 1986 
v Jakarte. 
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Obr. 2 Miesto konania medzinárodného sympózia- 82. výročného mítingu ICOLD 
 

Program podujatia bol nasledovný: 
1.6.2014 Stretnutie predsedníctva medzinárodného výboru ICOLD a Indonézskeho 

priehradného výboru (INACOLD) 

2.6.2014  Workshopy technických výborov 
 Stretnutie predsedníctva medzinárodného výboru ICOLD  
 Fórum mladých inžinierov 

Stretnutie predsedov technických výborov a predsedníctva medzinárodného 
výboru ICOLD 

3.6.2014 Jednania technických výborov 
 Otvorenie výstavy 
 Stretnutia regionálnych klubov 
 Uvítacia recepcia 

4.6.2014 Slávnostné zahájenie medzinárodného sympózia (prezident INACOLD – pán. 
Basuki Hadimuljono a ď ) 

 Plenárne zasadnutia po sekciách (8) 
 Kultúrny program 

5.6.2014 Technické exkurzie (2 trasy) 

6.6.2012 Plenárne zasadnutie národných komitétov 
 Workshop – nízke priehrady a priehrady z cementovaných materiálov 
 

Medzinárodné sympózium ICOLD 

Hlavným tématickým zameraním sympózia boli otázky, súvisiace s „Postavením priehrad 
v globálnych enviromentálnych výzvach“. 

Témy medzinárodného sympózia boli stanovené takto: 
 
1. Sociálne a ekologické (environmentálne) aspekty priehrad (Social and environmental 
aspects of dam) - (27 príspevkov) 

Pozornosť zameraná na:  Skleníkové plyny a ich vplyv na priehrady, Účasť verejnosti, 
inštitucionálne aspekty týkajúce sa priehrad,  záber pôdy a presídľovanie obyvateľstva, 
starostlivosť o životné prostredie počas výstavby priehrad. 
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2. Inžinierske problémy pri rozvoji priehradného staviteľstva (Engineering issues in dam 
development) - (86 príspevkov)   

Pozornosť zameraná na: Stárnutie priehrad, monitoring pre sledovanie stárnutia priehrad, 
podzemné priehrady, budovanie priehrad v zosuvnom a nestabilnom prostredí, inžinierske 
aspekty v TBD  priehrad.   

3. Výzvy pri  budovaní odkalísk  (Challenging in tailing dam project) - 9 príspevkov.  

Pozornosť zameraná na: Inštitucionálne aspekty na odkaliskách, analýza rizík, vplyv odkalísk 
na ŽP, enviromentálne bezpečný návrh odkalísk, dlhodobé riadenie odkalísk, nakladanie 
s banským odpadom, riadenie a hodnotenie rizík, enviromentálne aspekty, nástroje pre 
manažment odkalísk,  dozor na odkaliskách. 
 
4. Priehrady a manažment kvality vody (Dams and water quality management) - 26 
príspevkov 

Pozornosť zameraná na: Určovanie miery zanášania nádrží, negatívne dopady plávajúcich 
nádrží na kvalitu vody, bio-geo poruchy chemickej rovnováhy a protiopatrenia, modelovanie 
kvality vody. 
 
5. Manažment povodí pre udržateľný rozvoj priehradného staviteľstva (Catchment area 
management for sustainable dam development) - 19 príspevkov 

Pozornosť zameraná na: územné plánovanie, kontrola sedimentov, posúdenie erózie povodia, 
účasť verejnosti, ochrana pôdy a vody. 
 
6. Úlohy v sledovaní bezpečnosti priehrad a ich implementácia (TBD)  (Challenges in 
dam safety policy and implementation) - 69 príspevkov. 

Pozornosť zameraná na: Monitoring a systém včasného varovania, riziková analýza 
a manažment bezpečnosti priehrad, kontrola a nástroje monitoringu bezpečnosti hrádzí, 
praktický dopad nástrojom rizikového manažmentu na zlepšenie bezpečnosti priehrad, 
legislatíva TBD a adaptívny systém riadenia prevádzky priehrad. 
 
7. Prevádzka priehrad v súvislosti s klimatickými zmenami (Dam operation in connection 
with climate change) - 25 príspevkov.  

Pozornosť zameraná na: adaptácia a zmiernenie klimatických zmien na prevádzku priehrad, 
úloha priehrad v zabezpečovaní potravín, energie a zásobovania vodou, povodne a sucho – 
kapacita bezpečnostných priepadov a retenčných objemov nádrží, revitalizácia existujúcich 
nádrží a priehrad, vplyv prevádzky priehrad na znižovaní skleníkových emisií.  
 
Prednáškové bloky medzinárodného sympózia ICOLD prebiehali súčasne v ôsmych sekciách. 
Pri takto organizovanom podujatí je vhodné, aby národný komitét mal primerané zastúpenie 
na sympóziu, resp. aby bol organizátorom garantovaný časový harmonogram prednášok 
v jednotlivých sekciách a aby bola spoľahlivá vzájomná komunikácia medzi organizačným 
výborom a účastníkmi podujatia. V tomto prípade neboli tieto podmienky splnené na úrovni, 
ktorá prináleží podujatiu takéhoto celosvetového významu. Vzhľadom na zastúpenie 
SkCOLD (2 účastníci) nebolo možné získať korektný prehľad o zameraní prednášok v celom 
spektre podujatia. Túto možnosť nahrádza zborník z medzinárodného sympózia, ktorý bol 
vydaný v elektronickej forme a je k dispozícii členom SkCOLD.   
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82. výročné zasadnutie exekutívy ICOLD 
 
Na výročnom zasadnutí exekutívy ICOLD 2014, ktorého sa z 96 členských krajín 
zúčastnilo 63 národných delegátov bolo Slovensko zastúpené predsedníčkou SkCOLD prof. 
Ing. Emíliou Bednárovou, PhD. a Ing. Marianom Minárikom, PhD. v úlohe pozorovateľa.  

 
Obr.3  Výročné zasadnutie exekutívy ICOLD 

 
V rámci rokovania exekutívy ICOLD 2014 bola pozornosť venovaná týmto bodom 
programu: 

 Informácie zo Seattle 

 Voľba nového člena ICOLD (97. krajina) - Mjanmarsko, prezentácia  krajiny  

 Voľba dvoch nových viceprezidentov ICOLD:  

Na 6. post  namiesto viceprezidenta Pujola z Argentíny bol navrhnutý a prijatý kandidát 
z Nórska (vzhľadom na 25. kongres): prof. Laif Lia 

Za zónu Ázia - Austrália boli navrhnutí 2 kandidáti: pán Jianping Zhou (Čína) a Dr. 
Kyung – Teak Yum (Kórea). Plénum v tajných voľbách zo 63 zúčastnených zvolilo 
Kyung – Teak Yuma z Kórey.   

 Finančná správa o hospodárení za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2015  

 Prezentácia pripravovaného 83. výročného mítingu a 25. svetového kongresu ICOLD 
      v Nórsku – v Stavangeri,  14.6.2015 – 20.6.2015. Nosná téma sympózia : Hydro „15“.  

Hlavné otázky 25. svetového kongresu: 

Otázka 96 Inovácie vo využívaní priehrad a nádrží  
Otázka 97 Priepady 
Otázka 98 Priehrady z miestnych materiálov a odkaliská 
Otázka 99 Rekonštrukcie a sanácie existujúcich priehrad 

 Prezentácia príprav 84. výročného mítingu v južnej Afrike – v Johannesburgu 

 Voľba miesta konania 85. výročného mítingu. Návrh podala Česká republika (Praha) 
      a India (Dew Dehli). V tajnom hlasovaní bola zvolené miesto konania v Českej rep.   

 Voľba miesta konania 86. výročného mítingu. Návrh podalo Rakúsko (Viedeň), India 
(New Dehli) a v Iráne (Shiraz).  V tajnom hlasovaní po troch kolách bola zvolené miesto 
konania v Rakúsku (Viedeň). 
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 Viceprezident predsedníctva ICOLD Schleiss predložil návrh na povinné workshopy 
technických výborov pri zahájení ich činnosti (súčasný stav problematiky v členskej 
krajine) a pri ich ukončení (informácia o výsledkoch činnosti). Plénum predložený návrh 
odsúhlasilo. 

 Hlasovanie o predĺžení pôsobenia technických výborov a prijímanie nových členov. 

 Informácia o existencii technického anglicko–francúzskeho slovníka  - on-line. Je 
k dispozícii členským krajinám na www. stránke ICOLD.  

 Predĺženie činnosti generálneho sekretára ICOLD-u – Michele de Vivo (Francúzsko) - na tri roky 

 Záver rokovania 

 

Technické výbory 

Súčasťou programu 82. výročného mítingu ICOLD 2014 boli aj pracovné zasadnutia 
technických výborov. 
V nich, z celkového počtu 22,  má Slovensko (SkCOLD) zastúpenie v šiestich technických 
výboroch. Ich činnosť na pracovných zasadnutiach v Bali bola smerovaná do týchto oblastí 
priehradného staviteľstva: 

A - COMPUTATIONAL ASPECTS OF ANALYSIS AND DESIGN OF DAMS  -Výpočtové 
aspekty analýz a návrhu priehrad – člen výboru za SkCOLD od roku 2012: Ing.  Marian 
Minárik, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava. 

Činnosť výboru je zameraná na spracovávanie konkrétnych úloh členmi komisie, ich 
prezentácia, výmena poznatkov a skúseností, diskusia, závery a odporúčania. Tematické 
okruhy sa stanovujú vo výboroch vopred, s právom usporiadateľa stanoviť si jednu zo 4 
riešených problémov. Na rokovaní v Bali boli hodnotené výsledky workshopu TV, ktorý sa 
konal v roku 2013 v Grazi. Zastúpenie na rokovaní TV  – Ing. Marian Minárik, PhD. 

E - EMBANKMENT DAMS - Sypané priehrady  – člen výboru za SkCOLD od roku 2012: 
Ing. Marian Miščík, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice. 

V rámci workshopu bola prezentovaná prednáška popredného odborníka na bezpečnosť 
ochranných hrádzí – Jean-Jaques Fry z Francúzska. Prednáška bola venovaná problematike 
analyzovania rizikových faktorov bezpečnosti telies a podložia ochranných hrádzí, 
predovšetkým vnútornej sufózii a erózii. 

Riešená problematika technického výboru: otázka 98. kongresu v Nórsku, venovaná sypaným 
hrádzam a odkaliskám, informácia o vydanom bulletine (164 – je k dispozícii na stránke 
ICOLD-u) o vnútornej erózii priehrad, hrádzi a ich podložia). Účasť člena SkCOLD na 
rokovaní TV Ing. Mariana Miščíka nebola zabezpečená. 

G – ENVIRONMENT  - Životné prostredie – člen výboru za SkCOLD od roku 2012: Ing. 
Branislav Lipták, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica. 

Komisia je rozdelená do troch pracovných skupín. Jedna z nich prezentovala požiadavku 
zozbierania všetkých dostupných modelov vo svete, ktoré hodnotia  kvalitu vody v nádržiach. 
V súčasnosti je ich 14 – prebehla k nim diskusia. Druhá skupina sa zaoberá hodnotením 
dopadov prevádzky reálnych nádrží na životné prostredie. Tretia skupina venuje pozornosť 
zbieraniu podkladov od členských krajín ohľadom dopadov vodných diel na životné 
prostredie. V rámci realizovaného prieskumu bolo oslovené aj Slovensko – prostredníctvom 
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člena TV za SkCOLD – Ing. B. Liptáka. Jeho spracované podklady z VD Gabčíkovo budú po 
doplnení zaradené  do pripravovanej štúdie. Osobná účasť nášho člena za SkCOLD na 
pracovnom rokovaní TV Ing. Branislava Liptáka nebola zabezpečená.  

H - DAM SAFETY - Bezpečnosť priehrad – člen výboru za SkCOLD od roku 2012: Ing. 
Peter Panenka, Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava. 

Hlavná oblasť práce TV je orientovaná do problematiky priehrad, zvyšovania ich bezpečnosti 
a spoľahlivosti ich prevádzky. Na zasadnutí Michele Poupard prezentoval informácie 
o poruchách a katastrofách na priehradách (v súčasnosti 456 vyhodnotených, 54 sa analyzujú 
a 24 treba doplniť). Informácia bude zverejnená na stránke ICOLD. Diskusia sa týkala 
možnosti zvyšovania bezpečnosti priehrad vo všetkých fázach životného cyklu – usmernenie. 
Člena TV za SkCOLD Ing. Petra Panenku zastúpila na rokovaní  prof. Ing. Emília Bednárová, 
PhD.  

 L - TAILINGS DAMS & WASTE LAGOONS - Skládky a odkaliská – člen výboru za 
SkCOLD od roku 2012: Ing. Radovan Hudec, Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava. 

Diskusia TV pre odkaliská bola zameraná na problematiku návrhu odkalísk a ich  technológií. 
Rokovania sa sústredili na prípravu bulletinu, ktorého vydanie sa plánuje na rok 2015. 
Členovia - zástupcovia národných komitétov prezentovali informácie o poznatkoch, 
skúsenostiach (návrh, prevádzka, monitoring a pod.) z vlastných krajín - na odkaliskách. 
Osobná účasť člena SkCOLD na rokovaní TV Ing. Radovana Hudeca nebola zabezpečená. 

 U – DAMS AND RIVER BASIN MANAGEMENT - Priehrady a manažment povodí – 
člen výboru za SkCOLD viac ako 10 rokov: Ing. Vadimír Holčík, dôchodca. 

V Seattle boli oslovené národné komitéty k poskytnutiu podkladov o stave priehrad 
a manažmentu povodí. Na rokovaní v Bali vystúpili 3 členovia TV :  India – manažment 2 
riek v Indii, Holandsko – delta a Španielsko – povodia veľkých priehrad. V pracovných 
skupinách sa budú spracovávať získané podklady. Práca je koordinovaná s výborom pre 
viacúčelové nádrže, aby sa ich činnosť neprekrývala, ale navzájom dopĺňala. Účasť člena za 
SkCOLD Ing. Vladimíra Holčíka nebola na zasadnutí  TV zabezpečená.  

Česká republika má zastúpenie v piatich technických výboroch (TV pre svetový register priehrad 
a dokumentáciu (O),   TV pre bezpečnosť priehrad (H), TV pre povodne a bezpečnosť hrádzí 
(S), TV pre hydrauliku priehrad (C), TV pre prevádzku, údržbu a rekonštrukcie priehrad (M)   
a tiež v klube mladých inžinierov. Ich účasť na pracovných zasadnutiach v príslušných technických  
výboroch bola 100 %-tná. 

Byť členom technického výboru ICOLD a zastávať 
v ňom vlastný národný komitét, krajinu, je 
nesporne veľmi významná skutočnosť. Poskytuje 
možnosť nielen získavať najnovšie poznatky, 
vedomosti a skúsenosti zo svetového priehradného 
staviteľstva, ale tiež prezentovať a informovať  
úroveň priehradného staviteľstva vlastnej krajiny. 
Získať takúto možnosť je na jednej strane veľká 
česť, ale na strane druhej to je aj záväzok každého 
člena TV byť v tomto pracovnom zoskupení  
činný, prispievať k riešeniu stanovených úloh, 
zúčastňovať sa týchto podujatí.   
       Obr. 4  Zasadanie TV – Bezpečnosť priehrad 
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Technické exkurzie 

Súčasťou podujatia ICOLD v Bali bola aj realizácia technických exkurzií. Pre účastníkov 82. 
výročného mítingu boli pripravené dve trasy exkurzií.  
 

Trasa I. Nusa Dua – Taman yun Temple – Telaga Tunjung Dam – Tahan lot Temple – Nusa Dua  

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
Obr.5  Trasa technickej exkurzie I. a priehrada Telaga Tungjung 

Priehrada Telaga Tunjung – základné informácie: 

Plocha povodia: 81,5 km2   Vc = 1 261 000 m3  Qmax = 776,08 m3.s-1  

ročný úhrn zrážok: 1 791 mm Vz = 1 000 000 m3   Q20 = 203,03 m3.s-1 
Zatop. plocha: 16,5 ha     Vm = 261 000 m3  Typ: rockfill  
Bezp. priepad: bočný, kapacita: 776 m3.s-1    Výška priehrady: 33 m
  
Účel: zavlažovanie (1 325 ha), zásobovanie: 48 l.s-1  Dĺžka v korune: 225,4 m 

Trasa II. Nusa Dua – Titab Dam (vo výstavbe) – Lovina Beach – Lake Beratan,Bedugul – 
Nusa Dua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Obr.6  Trasa technickej exkurzie I. a rozostavaná priehrada Titab 
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Priehrada Titab (vo výstavbe) na rieke Tukad Saba – základné informácie: 

Plocha povodia: 69,54 km2      Typ: rockfill s íl. tesnením      
Bezp. priepad: korunový nehradený    Výška priehrady: 82,40 m 
Qmax = 1 174 m3.s-1      Dĺžka v korune: 210 m 

Q1000 = 676,31 m3.s-1      Vc = 12,80 mil. m3 
Účel: zavlažovanie (1 794,82 ha)    Vz = 10,08 mil. m3 
          zásobovanie: 350 l.s-1 energetické využitie : 2 x 0,75 MW    

  

Exkurzie boli vhodne doplnené návštevou významných kultúrnych pamiatok.  
       

Účasť na 82. výročnom mítingu ICOLD 

Celkový počet zaregistrovaných účastníkov bol 1653 (z toho cca 822 domácich účastníkov) 
a 165 doprevádzajúcich osôb. Po účastníkoch z Indonézie zaznamenali najvyššiu účasť 
Japonci (90), Číňania (69), Francúzi (30), účastníci z Južnej Kórey (27) a Američania (25). 
Z pôvodne prihlásených 6 účastníkov zo Slovenska sa tohto podujatia zúčastnili iba 2: 
predsedníčka SkCOLD  prof. Ing. E. Bednárová, PhD. a vedecký tajomník SkCOLD  Ing. M. 
Minárik, PhD. Český priehradný výbor bol na tomto podujatí zastúpený 8 účastníkmi (Doc. 
Ing. Ladislav Satrapa, CSc., predseda CzCOLD, člen TV pre svetový register priehrad 
a dokumentáciu (O),   Ing. Milan Zukal, Ph.D., tajomník CzCOLD, prof. Ing. Jaromír Říha, 
CSc., Ing. Lucie Brožová, Ing. Jiří Poláček,  člen TV pre bezpečnosť priehrad (H), Ing. 
Kučera, člen TV pre povodne a bezpečnosť hrádzí (S), Ing. Jiří Hodák, Ph.D., člen TV pre 
hydrauliku priehrad (C) a člen fóra mladých inžinierov (XX) a  Ing. Dalibor  Kratochvíl, člen 
TV pre prevádzku, údržbu a rekonštrukcie priehrad (M). 
 
Zborník  
 
Na medzinárodné sympózium ICOLD v Bali bolo prihlásených 532 príspevkov z 53 krajín, 
odovzdaných,  recenzovaných a zaradených do zborníka bolo 246 príspevkov. Z nich bolo 
146 príspevkov vybratých na prezentáciu a 81 príspevkov bolo prezentovaných formou 
posterov.  Za SkCOLD boli na tomto podujatí prijaté a v zborníku uverejnené 2 príspevky: 

Lessons learned and experiences from treatment works on hydraulic structure Karolínka 
E. Bednárová, D. Grambličková , J. Babečka, P. Glaus 

Water reservoirs and expected climate changes 
E. Bednárová, M. Minárik, B. Lipták, A. Kasana, P. Mackovjak 

Zborník príspevkov bol vydaný v elektronickej forme a je všetkým záujemcom – kolektívnym 
aj individuálnym členom SkCOLD k  dispozícii v knižnici SkCOLD (Vodohospodárska 
výstavba , š.p., Nobelova 7, 831 02 Bratislava), resp. na Stavebnej fakulte STU Bratislava, 
Katedra geotechniky (prof. Ing. Emília Bednárová, PhD., Ing. Marian Minárik, PhD.). 
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VPLYV VODNÝCH NÁDRŽÍ V POVODÍ RIEK HORNÁD A BODROG 

NA HYDROLGICKÝ REŽIM VODNÝCH TOKOV 

IMPACT OF DAMS IN HORNÁD RIVER AND BODROG RIVER BASINS ON 

HYDROLOGICAL REGIME OF WATERCOURSES 

Dušan Mydla, Lucia Hrabčáková  

Abstrakt:  
V období posledných dvoch desaťročí sa rôzni pohľad na potrebu budovania veľkých vodných nádrží 

ako výrazného regulátora hydrologického režimu vodných tokov. Skúsenosti s  prevádzkovaním 

veľkých priehrad v povodí spravovanom SVP š.p. OZ Košice majú už 60-ročnú novodobú tradíciu.  

Príspevok sa zaoberá reálnym zhodnotením účinku vodných nádrží Ružín, Palcmanská Maša v povodí 

rieky  Hornád, vodnej nádrže Bukovec v povodí rieky Bodva a vodných nádrží Veľká Domaša, 

Zemplínska Šírava (alebo nádrž Pod Vihorlatom) a Stariny v povodí rieky Bodrog na hydrológiu 

vodných tokov Východného  Slovenska.  

Abstract:  

In period of last two decades there are differing the views on necessity of building large dams that are 

considerable regulator of hydrological regime of watercourses. Experience with operating large dams 

in river basins managed by Slovak water management enterprise, s.e., Branch office Košice have 

already 60 years tradition. 

The paper is dealing with real impacts evaluation of the dams Ružín, Palcmanská Maša in Hornád 

River basin, Bukovec dam in Bodva River basin and dams Veľká Domaša, Zemplínska Šírava (alt. 

name Pod Vihorlatom dam) and Starina in Bodrog River basin on hydrology of watercourses in 

Eastern Slovakia.  

Kľúčové slová: vodná stavba, súčiniteľ akumulácie, nadlepšovanie  

1. ÚVOD 

História budovania vodných nádrží v podmienkach východného Slovenska bola úzko spojená 

s rozvojom ťažobného priemyslu a hlavne industrializáciou siahajúcou do polovice minulého 

storočia.  Výstavba veľkých vodných nádrží je úzko spojená s celkovou morfologickou  

stavbou územia v náväznosti na hydrogeologické vlastnosti povodí. Na území spravovanom 

SVP š.p. OZ Košice sa nachádza tak najvyššie položený bod – Gerlachovský štít 

s nadmorskou výškou 2655 m n.m. ako aj najnižšie položené miesto v rámci Slovenska a to 

na úseku, kde rieka Bodrog opúšťa naše územie a vteká do nížinnej oblasti rieky Tisza. 

Nadmorská výška v Kline nad Bodrogom predstavuje hodnotu 93,4 m n.m. Práve tieto 

jednotlivé faktory majú výrazný vplyv na entropiu prietokov hlavne v oblastiach patriacich 

pod geologickú stavbu karpatského flyšu. 

Budovanie veľkých priehrad bolo preto jedinou zárukou získania potrebného množstva  

povrchovej vody na jednotlivé účely t.j. priemysel, vodárenstvo, poľnohospodárstvo 

a hydroenergetiku. Jednotlivé účely sa pritom vďaka socioekonomickým zmenám 

v spoločnosti  navzájom dopĺňajú a ich vzájomný pomer sa postupne mení. Pozitívnym 
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vplyvom jednotlivých nádrží sme venovali príspevok na predchádzajúcich priehradných 

dňoch.  

V príspevku sa venujeme spracovaniu obdobia prevádzky od roku 1989 do 2013, teda nie 

celkovej dĺžky prevádzky jednotlivých vodných nádrží, so zameraním na plnenie základných 

účelov nádrží počas malo vodných období. 

2. VODNÁ STAVBA PALCMANSKÁ MAŠA 

Bola vybudovaná ako vrcholová akumulačná nádrž pre hydroenergetickú sústavu vodných 

stavieb Dobšiná. Je situovaná  v hornom povodí  rieky Hnilec a do prevádzky bola uvedená 

pred 60-timi rokmi. 

Vodná nádrž nemala v čase svojho návrhu vybudovaný žiadny retenčný priestor. Princíp 

ochrany pred negatívnymi následkami povodní bol riešený možnosťou prevodu časti 

prietokov v množstve 2x4,5 m
3
/s do povodia Dobšinského potoka  a následne do rieky Slaná 

cez prečerpávaciu vodnú elektráreň Vlčia Dolina (PVE) . Celkový prevod predstavuje podiel 

cca 15,8% z návrhového prietoku Q100. A práve táto možnosť predstavuje z hydrologického 

hľadiska hlavný dopad na režim vodných tokov Hnilec a Slaná. Súčiniteľ akumulácie nádrže 

sa pohybuje v teoretickej rovine na hodnote β=0,24. 

Za hodnotené obdobie nádrž pracovala skutočne ako akumulačná, aj keď pri spracovaní 

jednotlivých údajov vzniká určitá disproporcia vzhľadom na prevádzku  PVE.  Prakticky až 

na obdobie rokov 1999 až 2003, ktoré môžeme hodnotiť ako obdobie sucha, minimálne 

prítoky  do nádrže neumožňovali veľmi rozvinúť jej  akumulačnú schopnosť. 

Počas povodňových situácií je možnosť zvýšeného hydrologického zaťaženia toku Hnilec cez 

hradený bezpečnostný priepad. Za zmienku stojí skutočnosť, že platný manipulačný poriadok 

predpisuje pomerne nízku hodnotu  minimálneho zostatkového prietoku iba 0,010 m
3
/s, avšak 

vďaka významným ľavostranným prítokom a hypodermickému prítoku sa deficit vytráca už 

po cca 1,0 km. 

Od roku 2007 bol, na základe analýzy hydrologického režimu vypracovanej Výskumným 

ústavom vodného hospodárstva Bratislava,  prepracovaný manipulačný poriadok a bola 

vytvorená tzv. tlmiaca zóna cca 0,5m pod maximálnou prevádzkovou hladinou, ktorá sa 

využíva pri nábehu povodne na posilnenie retenčného účinku.  

Porovnanie  priemerných mesačných prítokov a odtokov, graf č.1, dáva vcelku zaujímavý 

pohľad na prevádzku vrcholovej nádrže Palcmanská Maša. 
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Graf. č.1 Celkový priebeh priemerných mesačných prítokov a odtokov veličín na vodnej 

stavbe Palcmanská Maša za obdobie 1989-2013 

3. VODNÁ STAVBA RUŽÍN 

Vzhľadom na projektovaný súčiniteľ akumulácie, ktorý vplyvom intenzívnych 

sedimentačných procesov dosahuje úroveň iba β=0,09, sa predmetná vodná nádrž dostala do 

všeobecného povedomia naposledy počas povodní v roku 2010, kedy ako sme už prezentovali 

na predchádzajúcich  priehradných dňoch bol zaznamenaný transformačný účinok až o 120 

m
3
/s. 

Na grafe č.2 je znázornené základné hydrologické hodnotenie nádrže s mesačným krokom.  

Z neho vyplýva, že  nádrž si plnila svoju základnú nadlepšovaciu schopnosť pre potreby 

rozvoja priemyslu v košickej kotline prakticky  do polovice roku 1996. Potom z dôvodu 

zníženia potrieb na vodu, zníženie odberov na priemyselné účely, prešla nádrž  na vyrovnaný 

hydrologický režim, pričom v globále tento pretrváva až do dnešných dní. Výraznou zmenou 

v prevádzkovaní bola zmena v terajšom manipulačnom poriadku, kedy bola zrušená 

povinnosť nadlepšovania prietokov pre hraničný úsek Hornádu v profile Ždaňa na prietok 

10,0 m
3
/s s 90% zabezpečenosťou z dôvodu intenzifikácie čistiarenského procesu 
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komunálnych odpadových vôd z aglomerácie Košice. Ako vyplýva z grafu č.2, je badať určitú 

rozkolísanosť medzi prítokom a odtokom v období po roku 2010, ktorá bola spôsobená 

jednak priebehom dlhodobo plánovaných rekonštrukčných prác na oprave technologických 

zariadení v rokoch 2011 – 2012, ale hlavne možnosťou posilnenie retenčného účinku nádrže 

v čase povodní. Správca nádrže sa snaží v prípade nepriaznivých hydrologických predpovedí 

vytvárať zlepšené retenčné podmienky v súlade s platným manipulačným poriadkom.  Že sa 

jedná o mimoriadne náročnú úlohu svedčí aj skutočnosť, že vodná nádrž Ružín má vzhľadom 

na spádové povodie vďaka aktuálnemu objemu najnižší súčiniteľ akumulácie a zároveň vďaka 

svojmu konštrukčnému technickému riešeniu (najštíhlejšia kamenná sypaná hrádza na našom 

území) má výrazne ovplyvnené  možnosti manipulácie. Za zmienku stojí aj skutočnosť 

dotokovej doby, ktorá je na úrovni cca 24 hod. od vodomerných staníc umiestnených 

v najvrchnejších častiach povodia. 

 

 
 

 

 
 

Graf. č.2 Celkové porovnanie priemerných hodnôt mesačného prítoku a odtoku na vodnej 

stavbe Ružín za obdobie 1989-2013 
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4. VODNÁ STAVBA BUKOVEC 

Vodárenská vodná nádrž Bukovec bola vybudovaná pre vodárenské účely. Vzhľadom na 

potrebu vody bola najviac využívaná v rokoch 1984 – 1987, kedy bol v aglomerácii 

nedostatok pitnej vody.  Vzhľadom na súčiniteľ akumulácie  β=1,06  predmetná vodná stavba  

je z hydrologického hľadiska  najmohutnejšou vodnou nádržou na východe Slovenska.  Avšak 

súčasný odber pre vodárenské účely predstavuje hodnotu na úrovni 0,125 m
3
/s,  čo 

predstavuje cca 32% pôvodne  projektovaného množstva. Na základe zhodnotenia priemernej 

mesačnej bilancie prakticky od roku 2005 sa zmenila nádrž z viacročného vyrovnania na 

vyrovnanie dvoj až jednoročné. Priebeh základných hydrologických veličín je uvedený na 

grafe č. 3. 

 

 
 

 

 
Graf. č.3 Celkový priebeh priemerných mesačných prítokov a odtokov na vodnej stavbe 

Bukovec za obdobie 1989-2013 

 

V náväznosti na reálne potreby vody pre aglomeráciu Košice, a tiež zvýšenú úroveň obsahu 

antimónu v surovej vode, správca nádrže v súčasnosti uvažuje s posilnením retenčného 

účinku nádrže. Zároveň nádrž poskytuje dostatočný priestor pre možnosť zvýšeného 

nadlepšovania prietokov pod vyrovnávacou nádržou, čo umožňuje dlhodobejšie zvýšené 

minimálne prietoky. Uvedená činnosť by mala mať iba doplnkový charakter. 
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5. VODNÁ STAVBA STARINA 

Vodárenská vodná nádrž Starina je najmladšou nádržou v správe SVP š.p. OZ Košice. Svojím 

súčiniteľom akumulácie β=0,77 sa radí čo do hydrologickej mohutnosti na druhé miesto za 

vodárenskú nádrž Bukovec. Za celé vyhodnocované obdobie  nádrž, vďaka zníženým 

odberom na vodárenské účely, priemerný odber surovej vody sa pohyboval na úrovni cca 0,5 

m
3
/s oproti pôvodne projektovanej hodnote 1,2 m

3
/s, dokázala pracovať s asi dvojročným 

vyrovnávacím cyklom. Voľná hydrologická kapacita je využívaná na zlepšenie 

hydrologických pomerov v povodí rieky Cirocha počas málo vodných období. V letných 

mesiacoch rokov 2012 a 2013  SVP š.p. OZ Košice tak mohol zabezpečiť  nadlepšovanie 

prietoku Laborca až v profile Humenné, kde vplyvom poškodenia časti prahových tesnení 

segmentových uzáverov dochádzalo k ohrozeniu dodávky vody pre priemyselné využitie. 

Možnosť regulácie odtoku nad rámec hodnôt stanovených manipulačným poriadkom sa 

využíva aj na podporu turizmu v dotknutom regióne. Projekt s názvom „Zelené Poloniny“  

okrem iného podporuje rozvoj vodnej turistiky na doteraz neupravenom vodnom toku, 

ktorého  prirodzený hydrologický režim je pre túto činnosť nevyhovujúci. 

 

 
 

 

 
 

Graf. č.4 Celkový priebeh priemerných mesačných prítokov a odtokov na vodnej stavbe 

Starina za obdobie 1989-2013 
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6. VODNÁ STAVBA VEĽKÁ DOMAŠA 

Pre predmetnú vodnú stavbu bola v roku 2013 VÚVH Bratislava  spracovaná rozsiahla 

bilančná štúdia z dôvodu prehodnotenia reálnych hydrologických možností uvedenej vodnej 

nádrže. Aj keď súčiniteľ akumulácie  na úrovni β=0,57 radí Veľkú Domašu medzi väčšie 

vodné nádrže, veľká entropia prietokov spôsobená geomorfologickou stavbou územia 

a spoločenskými zmenami spôsobili, že hydrologickým režimom v málo vodných obdobiach 

sa správca nádrže zaoberá prakticky od roku 2003. Nové požiadavky a reálne možnosti nádrže 

boli prehodnotené v zmene manipulačného poriadku v roku 2004, potom v roku 2009 

a naposledy dodatkami manipulačného poriadku schválenými vodoprávnym orgánom 

v rokoch 2012, 2013 a 2014. 

Vzhľadom na pôvodnú úroveň 5-ročného vyrovnávacieho cyklu, by sa na základe výsledkov 

rozborov hydrologických možností mal dosiahnuť cyklus cca 3-ročný. Pre komplexné 

posúdenie reálneho dopadu navrhovaných zmien je nutné  nechať nádrž sa hydrologicky 

zapracovať v nových podmienkach.   

 
 

 
 

Graf. č.5 Celkový priebeh hydrologických veličín na vodnej stavbe Veľká Domaša za obdobie 

1989-2013 

 

Ako plynie z výsledkov predmetnej štúdie VUVH, na základe vykonaných rozborov 

dlhodobej bilancie nádrže boli navrhované úpravy MP VS Veľká Domaša. Kľúčovým 

prvkom návrhu je zavedenie tzv. regulačných hladín, pri ktorých budú aplikované úpravy 

miery nadlepšenia – jedna horná na kóte 161,00 m Bpv a dve dolné na kótach 156,50 
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a 153,75 m Bpv. Zmyslom zavedenia týchto regulačných hladín je presné definovanie 

podmienok (legislatívny aspekt), pri ktorých dôjde k úprave odtoku z nádrže priamo zo 

zákona (resp. MP), bez mimoriadnych rozhodnutí. 

7. VODNÁ STAVBA  ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA 

V podmienkach SVP š.p. sa jedná o jedinú významnú vodnú stavbu s objemom nad 1,0 mil. 

m
3
, teda ak vynecháme suchý polder Beša, ktorá má charakter bočnej vodnej nádrže. Tento 

charakter sa posilnil po roku 2005, kedy bola uvedená do prevádzky prestavba 

hydrologického uzla hať Petrovce. Mimo nádrž je tak možné previesť počas povodní prietoky 

až 290 m
3
/s, miesto pôvodnej hodnoty 67 m

3
/s. Predmetný objekt  umožňuje účinne 

ovplyvňovať hydrologický režim Laborca od Michaloviec až po sútok s riekou Uh. Ako je 

možné zhodnotiť z grafu č.6, nádrž si plnila tak akumulačnú, ako aj transformačnú funkciu 

prakticky počas celého vyhodnocovaného  obdobia.  

 

 
 

 
Graf. č.6 Celkový priebeh priemerných mesačných prítokov a odtokov na vodnej stavbe 

Zemplínska Šírava za obdobie 1989-2013 
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Zmena v potrebe  na vodu v povodí pod vodnou stavbou sa prejavuje aj na súčasnej 

manipulácii na vodnej nádrži, ktorej koeficient akumulácie je na úrovni β=0,34 . 

Pri prevádzke vodnej nádrže za sledované obdobie bol prítok do nádrže cez prívodný kanál  

bol na nulových hodnotách až v 12-tich mesačných periódach. Avšak celkový prítok do 

nádrže ani v tomto období nebol  úplne na  nule a to z dôvodu vplyvu prítokov z južných 

svahov pohoria Vihorlat. Jednalo sa o medzi povodie  s celkovou rozlohou cca 78 km
2
.   

 

V nasledujúcej tabuľke tab.1 sú uvedené zistené  extrémy priemerných mesačných prietokov. 

Z predmetných údajov je možné jasne vysledovať, že najviac hydrologicky využité boli 

nádrže na východe Slovenska na prelome tisícročí.  

 

 
Tab.1 Minimálne a maximálne mesačné prietoky 

  

 Vodná stavba 
Qmin.           

(m3.s-1) 
Dátum  

(mesiac/rok) 
Qmax.       

(m3.s-1) 
Dátum 

(mesiac/rok) 
 

  

 
Zemplínska Šírava 0,01 

január 97 
81,36 marec 04 

 

 

august 99 

 

 

Veľká Domaša 0,11 august 03 41,54 marec 00 

 

 

Ružín  3,4 september 92 103,6 jún 10 

 

 

Dobšiná 0,14 január 99 11,55 apríl 13 

 

 

Bukovec  0,0145 september 99 5,656 apríl 13 

 

 Starina 0,02 
júl 99 

11,3 apríl 13  

 

november 00 

 

        

Pri zhodnotení  celého záujmového obdobia , viď tab. 2, je zrejmé, že za posledných 25 rokov 

bola hydrologická bilancia spravovaných vodných nádrží vyrovnaná a prakticky sa približuje 

k hodnotám dlhodobých priemerných ročných prietokov. Jedinou výnimkou je vodná nádrž 

Zemplínska Šírava, ale tam je odchýlka jednoznačne spôsobená typológiou nádrže. 

 

 Tab.2 Priemerné prítoky, odtoky za sledované obdobie   

 
Vodná stavba  

ǬP                 
(m3.s-1) 

ǬCO                  
(m3.s-1) 

ǬO                
(m3.s-1) 

Ǫa                
(m3.s-1) 

 

  

 Zemplínska Šírava 9,679 11,036 - 15,96  

 Veľká Domaša 6,824 6,688 - 7,7  

 Ružín 14,919 14,752 - 15,58  

 Palcmanská Maša 2,088 1,156 1,089 1,27  

 Bukovec 0,448 0,419 0,159 0,6  

 Starina 1,978 1,945 0,549 1,84  

       

 Vysvetlivky: ǬP    - dlhodobý priemerný prítok   

  ǬCO - dlhodobý priemerný celkový odtok  

  ǬO  - dlhodobý priemerný odber   

  Ǫa   - dlhodobý priemerný ročný prietok  
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8. ZÁVER 

Aj keď z  hodnotenia celého 25 ročného rádu reálnej prevádzky jednotlivých nádrží je zrejmé, 

že v tak dlhom cykle je celková hydrologická bilancia vyrovnaná, pri jednotlivých vodných 

stavbách je rozhodujúci  konkrétny cyklus vyrovnania súvisiaci s reálnou celospoločenskou 

objednávkou na vodu. Tak ako sme uviedli už v úvode, v prípade zvýšených nárokov na 

povrchovú vodu prekračujúcich aktuálnu hodnotu tzv. ekologického prietoku v jednotlivých 

odberných miestach t.j. Q355 – 364 dennej vody, geomorfologická stavba územia jednotlivých 

čiastkových povodí neumožňuje  jeho plné zabezpečenie bez technickej akumulácie. 

Významný potenciál vodných nádrží v budúcností patrí úlohe vytvárania dostatočných 

retenčných priestorov pre potreby protipovodňovej ochrany. 
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ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI VODNÍCH DĚL STÁTNÍHO PODNIKU 

POVODÍ VLTAVY, V SOULADU SE SOUČASNÝMI STANDARDY  

ENHANCING THE SAFETY OF DAMS OF THE STATE ENTERPRISE POVODÍ 

VLTAVY, ACCORDING TO CURRENT STANDARDS 

Jan Střeštík, Richard Kučera 

Abstrakt: 

Zvyšování bezpečnosti přehrad je v dnešních dnech rozšířené téma nejen v České republice. Bez 

ohledu na skutečný technický stav vodních děl, řada z nich zestárla proto, že požadované standardy 

uplatňované v době jejich výstavby jsou již dnes překonané a nedostačující z hlediska bezpečnosti. 

Tam kde dříve bylo požadováno převést bezpečně stoletou vodu, vyžaduje dnešní legislativa převedení 

průtoků tisíciletých či desetitisíciletých. Změnily se hydrologické podklady, očekávané změny 

v klimatu dávají předpoklad další rozkolísanosti. Proměnou prošlo i osídlení a využití území podél 

vodních toků pod přehradami. Příspěvek popisuje aktivitu státního podniku Povodí Vltavy v této 

oblasti, od zpracování hydrologických studií a posudků bezpečnosti přehrad až po realizaci nutných 

opatření. 
 

Abstract: 
Nowadays, to enhance the safety of dams represents an extended topic, not only in the Czech 

Republic. Regardless of actual technical state of dams, many of them became old, because the required 

standards applied at the time they were built, are already obsolete and insufficient from the point of 

view of security. Where previously it was required to safely transform a hundred-year-flood, the 

current legislation requires to transform one-thousand-year or ten-thousand-year-floods. The 

hydrological fundaments have changed, expected climate changes give the presumption of more 

volatility. The settlements and the use of land along water courses below dams underwent a 

transformation. This paper describes the activities of the State Enterprise Povodí Vltavy in this field, 

from the elaboration of hydrological studies and reviews on dams safety, until carrying out of 

necessary measures. 

 

Klíčová slova: Povodí Vltavy, technickobezpečnostní dohled, posudky bezpečnosti, kontrolní 

povodňová vlna, mezní bezpečná hladina  

1. ÚVOD 

Vlastníci vodních děl mají v České republice podle zákona č. 254/2001 o vodách, mimo jiné, 

povinnost udržovat vodní díla v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti 

osob, majetku a jiných chráněných zájmů. Kromě odpovědnosti vlastníků vodních děl za 

škody způsobené eventuální havárií, mají i povinnost věnovat se v rámci 

technickobezpečnostního dohledu posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni. Tato 

povinnost vychází z definice technickobezpečnostního dohledu v § 61 a z definice povinností 

vlastníků vodních děl v § 84 zákona č. 254/2001 o vodách. Výsledky přezkoumání 

bezpečnosti vodního díla při povodních jsou pak požadovány v rámci každé souhrnné etapové 

zprávy o technickobezpečnostím dohledu. Při současném trendu zvyšování bezpečnosti 
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vodních děl při průchodu extrémních povodní v souladu s doporučeními ICOLD logicky 

dochází k tomu, že některá vodní díla tomuto trendu nevyhovují. 
 

Státní podnik Povodí Vltavy spravuje 32 přehrad I. až III. kategorie dle 

technickobezpečnostního dohledu (dle TBD). Ke každému vodnímu  dílu, podle jeho zařazení 

do kategorie, je nutné vypracovat nebo v případě nutnosti aktualizovat posudek bezpečnosti 

při povodních v intervalu 5, 10  nebo 20 let. Posudky jsou zpracovávány podle normy ČSN 

(dříve TNV) 75 2935 – Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni. Cílem posudků je 

prověřit, zda stav vodního díla, stav jeho bezpečnostních a výpustných zařízení z hlediska 

jejich parametrů, odpovídá současným zvýšeným nárokům na bezpečnost vodního díla. 

2.  HYDROLOGICKÉ PODKLADY 

Výchozím podkladem pro zpracování posudků vodních děl při povodních jsou parametry 

kontrolní povodňové vlny. Norma pro posuzování vodních děl při povodni [1] pro jednotlivá 

vodní díla, podle jejich významu – kategorie dle TBD, určuje požadovanou míru bezpečnosti. 

To například znamená, že nejvýznamnější vodní díla I. kategorie dle TBD je nutné posoudit 

na průchod kontrolní povodňové vlny s dobou opakování 10 000 let. Vodní díla IV. kategorie 

dle TBD na průchod kontrolní povodňové vlny s dobou opakování 200 nebo 100 let podle 

pravděpodobnosti ztrát lidských životů. V odůvodněných případech, kdy škody vyvolané 

případnou havárií vodního díla postihnou pouze vlastníka, je podle výše zmíněné normy 

možné vodní dílo posuzovat na průchod kontrolní povodňové vlny s dobou opakování 20 let. 
 

Parametry kontrolních povodňových vln jsou pro potřeby státního podniku Povodí Vltavy 

objednávány u Českého hydrometeorologického ústavu. Pro jednotlivá vodní díla jsou 

vypracovány studie, ve kterých je posouzeno pro danou lokalitu sezónní rozložení průtoků. 

Parametry kontrolních povodňových vln jsou obvykle v těchto studiích odvozovány 

variantním způsobem. Jednak statistickou metodou s pravděpodobnostním vyjádřením 

jednotlivých charakteristik povodně a dále deterministickým přístupem, který je založen na 

určení tvaru povodňové vlny na základě velikosti a prostorového rozložení návrhové srážky. 

Pro vodní díla Vltavské kaskády byly ještě parametry kontrolních povodňových vln ověřeny 

některými zahraničními přístupy v  tomto oboru. 
 

Vzhledem k požadované zvýšené bezpečnosti vodních děl při povodních dochází u některých 

vodních děl k významnému navýšení parametrů kontrolních povodňových vln. Příkladem 

může být vodní dílo Vltavské kaskády Orlík, které bylo v padesátých letech minulého století 

navrženou a posouzeno na tisíciletou povodeň s hodnotou kulminačního průtoku 3 150 m
3
/s, 

nyní jsou zde připravovaná opatření, která umožní bezpečné převedení desetitisícileté 

povodně s hodnotou kulminačního průtoku 5 300 m
3
/s. 

3. ZPRACOVÁNÍ POSUDKŮ BEZPEČNOSTI VODNÍCCH DĚL PŘI POVODNI 

V rámci posudku bezpečnosti vodního díla při povodni je pro jednotlivá vodní díla stanovena 

mezní bezpečná hladina (MBH). MBH je stanovena pro konkrétní typ vodní díla jako nejvyšší 

hladina v nádrži, při které je ještě zaručena bezpečnost hráze vodního díla. Nejedná se tedy o 

hladinu, při které nenastanou na vodním díle žádné škody, obecně lze při této hladině připustit 

škody na vodním díle, které bezprostředně neohrožují stabilitu jeho vzdouvacího prvku. 

Mimo typu a konstrukčního uspořádání vzdouvacího prvku mají na úroveň MBH také vliv 

zkušenosti z dosavadního provozu a technickobezpečnostního dohledu a případně i výška 

výběhu větrových vln. Dalším krokem při zpracování posudku je určení kontrolní maximální 
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hladiny (KMH). KMH je určena transformací kontrolní povodňové vlny v nádrži 

posuzovaného vodního díla, případně, u vodních děl se zanedbatelným retenčním účinkem, 

odečtením ze souhrnné konzumpční křivky bezpečnostních a výpustných zařízení. Výsledkem 

posudku je potom porovnání vztahu mezi MBH a KMH. Obecně se vodní dílo pokládá za 

bezpečné, pokud je MBH vyšší než KMH. 
 

Státní podnik Povodí Vltavy zajišťuje zpracování posudků postupně, podle významu a typu 

vodních děl, přednostně se zpracovávají posudky na vodních dílech se sypanou hrází, které 

jsou náchylnější na poškození při přelití hráze. V současné době byly vypracovány posudky 

pro 27 vodních děl. U deseti vodních děl měly díky nedostatečné kapacitě bezpečnostních a 

výpustných zařízení tyto posudky negativní výsledek.  

4. REALIZACE NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ 

Nápravná opatření pro zabezpečení vodních děl při povodních byla již realizována na sedmi 

vodních dílech s nevyhovujícím posudkem. Jednalo se například o vodní dílo Římov 

(v současné době vodní dílo I. kategorie dle TBD), kde nápravná opatření spočívala 

především ve vybudování nového vlnolamu propojeného s vnitřním těsnícím prvkem 

kamenité hráze. Dále v navýšení části zdi skluzu od bezpečnostního přelivu a prodloužení 

rozdělovacích pilířů jednotlivých polí bezpečnostního přelivu (viz obr. 1). Realizací těchto 

opatření byla, v tomto případě za poměrně nízké finanční náklady, zvýšena kapacita 

bezpečnostních zařízení tak, že vodní dílo bezpečně převede kontrolní povodňovou vlnu 

s kulminačním průtokem 900 m
3
/s, přičemž toto vodní dílo bylo navrženo v 70 letech 

minulého století na průchod kontrolní povodňové vlny s kulminačním průtokem 430 m
3
/s. 

Této hodnoty průtoku bylo dosaženo při povodni v roce 2002 a kapacita skluzu se ukázala i 

v reálném případě na mezní hranici – boční zeď byla již místy přelévána. 

 
Obr. 1 VD Římov - navýšení části zdi skluzu od bezpečnostního přelivu a prodloužení rozdělovacích 

pilířů jednotlivých polí bezpečnostního přelivu 
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Dalším vodním dílem s nevyhovujícím posudkem bezpečnosti, kde již byla realizována 

nápravná opatření, je vodní dílo Záskalská (vodní dílo II. Kategorie dle TBD). Zde podobně 

jako u vodního díla Římov spočívala nápravná opatření ve vybudování nového vlnolamu 

propojeného s těsnícím prvkem zemní hráze. Dále v rozšíření spadiště bezpečnostního přelivu 

a v rozšíření navazujícího skluzu od bezpečnostního přelivu. Realizací těchto opatření byla, 

zvýšena kapacita bezpečnostních zařízení tak, že vodní dílo bezpečně převede kontrolní 

povodňovou vlnu s kulminačním průtokem 118 m
3
/s, přičemž toto vodní dílo v původním 

stavu bylo schopné při mezní bezpečné hladině převést pouze 32 m
3
/s (cca Q100). 

  
Obr. 2 VD Záskalská – před a po realizaci nápravných opatření 
 

Dalšími vodními díly, na která po realizaci nápravných opatření již splňují současné standardy 

na bezpečnost, jsou například vodní díla Lipno II (II. kategorie dle TBD), Pilská v Brdech 

(II. kategorie dle TBD), Pilská u Žďáru nad Sázavou (III. kategorie dle TBD), Suchomasty 

(III. kategorie dle TBD) a Dráteník (III. kategorie dle TBD). Dále se v současné době 

připravují, případně prověřují, navrhnutá nápravná opatření na vodních dílech Orlík 

(I. kategorie dle TBD), Hněvkovice (I. kategorie dle TBD) a Klabava (III. kategorie dle 

TBD). Na některých z uvedených vodních děl stačilo realizovat pouze méně rozsáhlá, a tedy i 

nákladná opatření, spočívající v navýšení vlnolamů, bočních zdí nebo zabezpečení podhrází 

proti zpětné erozi. A to bez zásahu do kapacity přelivů a skluzů.  Jinde bylo přistoupeno 

k variantě zkapacitnění skluzu v kombinaci s přírodní bermou pro převedení extrémní 

povodně, jednalo se o vodní dílo Suchomasty, kterému je ve sborníku věnován samostatný 

příspěvek. 

  
Obr. 3 VD Suchomasty – zkapacitnění skluzu v kombinaci s přírodní bermou 
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5. ZÁVĚR 

Tento příspěvek obecně popisuje aktivitu státního podniku Povodí Vltavy v oblasti zvyšování 

bezpečnosti vodních děl od zpracování hydrologických studií a posudků bezpečnosti vodních 

děl až po realizaci nutných opatření. O přípravě a realizaci nápravných opatření na některých 

výše zmíněných vodních dílech mají v tomto sborníku podrobnější příspěvky naši kolegové 

ze státního podniku Povodí Vltavy. Všechny činnosti spojené se zvyšováním bezpečnosti 

vodních děl při povodních jsou v tomto příspěvku popsány jen obecně. Podle charakteru 

navrhovaných nápravných opatření jsou přípravné práce na jejich realizaci doplňovány 

dalšími činnostmi, jako jsou podrobné výpočty stability hráze, v některých případech je pro 

ověření konzumpčních křivek bezpečnostních přelivů nepostradatelný hydraulický výzkum na 

fyzikálním modelu vodního díla. Na těchto model je v některých případech nutné ověřit nejen 

kapacitu současných bezpečnostních zařízení a dalších případně přelévaných konstrukcí 

vodního díla (zdi přilehlých plavebních komor, otvorů,  kterými může proudit voda při přelití 

hydrotechnických korun hrází apod.), ale je nutné také i ověřit funkci projektem navržených 

nápravných opatření. Zde se jedná například o ověření dostatečného navýšení zdí skluzů 

převádějící povodňové průtoky od bezpečnostních přelivů, ověření umístění usměrňovacích 

prvků k odstranění nebo snížení nepříznivých jevů spojených s příčným prouděním na 

skluzech a podobně.  

 

 
Obr. 4 VD Hněvkovice – fyzikální model v měřítku 1:50 

 

Výsledky hydraulického výzkumu na fyzikálním modelu mohou někdy poukázat i na 

předimenzování některých bezpečnostních zařízení a případně tak následně snížit finanční 

prostředky na jejich realizaci. Zde je ale nutné poznamenat, že není účelné dimenzovat tato 

zařízení přesně na kontrolní povodňovou vlnu, naopak je dobré uvažovat s bezpečnostní 
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rezervou, na jejíž velikosti by se měli shodnout zástupci vlastníka vodního díla, projektant a 

zástupců organizace provádějící technickobezpečnostní dohled. Rezervu v kapacitě 

bezpečnostních zřízení je dobré zachovat i s ohledem na odbornou veřejností a médii 

zmiňovanou klimatickou změnu. V rámci přípravy nápravných opatření je dobré prověřit více 

možných řešení. Vzhledem k tomu, že na některých vodních dílech je nutné po 50 letech 

jejich provozu realizovat opatření, která umožní bezpečné převedení povodňových vln i 

s dvojnásobným kulminačním průtokem než na který byla navrhována, není zcela vyloučené, 

že na zabezpečení vodních děl mohou být v dohledné době využity i méně výhodné varianty, 

ať už z hlediska situačního umístění nebo z hlediska finančních nákladů na jejich realizaci. 
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VD KLABAVA – ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY EXTRÉMNÍCH 

POVODNÍ A MOŽNOSTI EFEKTIVNĚJŠÍHO VYUŽÍVÁNÍ 

DISPONIBILNÍHO RETENČNÍHO PROSTORU NÁDRŽE 

VD KLABAVA – PROTECTION THE DAM BEFORE EXTREME FLOODS IMPACT 

AND EVENTUALITIES HOW TO USE THE RETENTION VOLUME OF THE 

RESERVOIR MORE EFFICIENT 

Karel Zelenka, Petr Vicenda  

Abstrakt: 

Vodní dílo Klabava bylo v průběhu posledních 12 let vystaveno účinku několika extrémních povodní. 

Z posudku bezpečnosti vodního díla Klabava při povodni, který v roce 2005 zpracovala organizace 

VODNÍ DÍLA – TBD a.s., vyplynulo, že VD Klabava nevyhovuje současným požadavkům 

bezpečnosti při povodních. 

Projekt „VD Klabava – zabezpečení VD před účinky velkých vod“ na zvýšení bezpečnosti VD 

Klabava při povodních, vypracovaný společností Sweco Hydroprojekt a.s., sestává z rozšíření 

bezpečnostního přelivu, úpravy skluzu a vývaru a výstavby vlnolamu na koruně hráze. Projekt byl v 

roce 2010 ověřen na hydraulickém modelu v měřítku 1:30. Hydrotechnický výzkum vodního díla 

Klabava probíhal na Fakultě stavební ČVUT v Praze. 

Studie na zvýšení ovladatelné retenční kapacity nádrže vychází z předpokladu, že původní část 

bezpečnostního přelivu bude hrazena pohyblivým hradícím zařízením. Díky tomu by mohl být pro 

zlepšení transformace povodňových vln ovladatelně využíván oproti stávajícímu stavu další prostor o 

objemu přes 3 mil m
3
. Významně vyšších transformačních účinků lze touto úpravou dosáhnout u 

povodňových vln s teoretickou dobou opakování až do 20 let nebo objemu do cca 15 mil. m
3
 vody. 

 

Abstract: 
The dam Klabava was exposed to a several extreme floods during the last 12 years. The risk analysis 

performed by VODNÍ DÍLA – TBD a.s. main result is the dam VD Klabava doesn’t comply with the 

present flood safety standards. 

The project “VD Klabava – protection the dam before extreme floods impact” raises the safety of the 

dam Klabava during the flood. It was designed by organization Sweco Hydroprojekt a.s., and it 

consists of the spillway extension, chute and stilling pool modification and building up the new 

bulwark. The design was verified by a hydraulic model in scale 1:30 in 2010. The hydraulic research 

of the dam Klabava was made by Faculty of Civil Engineering at the Czech Technical University in 

Prague. 

The study of the controlled reservoir retentive volume is based on the presumption that the overflow 

will be partly gated by a movable structure. It means that another volume up to 3 million m
3
 could be 

used for the better flood transformation compared to the present state. Significantly better 

transformation will be applied to the flood that theoretically comes once in 20 years or which has 

volume up to about 15 millions m
3
 water. 

Klíčová slova: Klabava, bezpečnost, retence, transformace 
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1. ÚVOD 

Vodní dílo Klabava leží na stejnojmenném vodním toku v západní polovině Čech, 

v Plzeňském kraji asi 10 kilometrů východně od Plzně. Vodní tok Klabava pramení v Brdech 

v nadmořské výšce cca 760 m n.m. Hráz vodního díla leží na dolní části toku, plocha povodí 

k hrázi činí 329,87 km
2
. Základní parametry vodního díla, účely a předpisy pro manipulace 

jsou shrnuty v manipulačním řádu [1]. 
 

Původním účelem VD Klabava bylo chránit, v kombinaci s objektem obtokových tunelů, 

povrchový lom Ejpovice před zatopením. Přes prostor lomu, původní přirozenou  trasu koryta 

Klabavy, ani při velkých povodních neměla voda vůbec téci, aby mohla i za povodní 

pokračovat plynule těžba. Návrh soustavy a opatření byl proveden tak, aby povodňové 

průtoky, částečně transformované nádrží VD Klabava, bylo následně možno provést mimo 

prostor lomu pomocí dvou profilů obtokových tunelů. Kapacita tunelů byla 140 m
3
.s

-1
 v 

beztlakovém režimu a až 210 m
3
.s

-1
 v tlakovém režimu. Teoreticky měla soustava provést 

okolo lomu, dle tehdejších hydrologických údajů, tlakově i transformovanou povodňovou 

vlnu s kulminací Q1000 a beztlakově Q100. V roce 1972 byla těžba v lomu Ejpovice definitivně 

ukončena a soustava VD Klabava - tunely tak přestala plnit svůj původní účel. Lom byl 

postupně zatopen a koryto Klabavy bylo navráceno do přibližně původní trasy. Na základě 

pozdějších historických zkušeností (povodně 1980, 1981, 1995, 2002 a 2006) je nutné 

konstatovat, že soustava byla navržena tak, že by skutečně dokázala prostor lomu ochránit. 

Pouze při katastrofální povodni v srpnu 2002 by kapacita tunelů nepostačovala, tato povodeň 

však výrazně překročila návrhové parametry soustavy.  
 

Mezi hlavní účely vodního díla Klabava v současné době patří zajištění minimálního 

asanačního průtoku o hodnotě 0,39 m
3
.s

-1
 (Q330d) v profilu pod hrází, částečné snížení velkých 

vod vymezeným neovladatelným retenčním prostorem, individuální rekreace a sportovní 

rybolov. Vzhledem k poměrně malému zásobnímu prostoru nádrže, který činí 0,492 mil. m
3
, 

může být v případě mimořádného sucha asanační průtok v profilu pod hrází VD zajišťován 

pouze po dobu několika málo týdnů. Stávající transformační možnosti nádrže jsou také velmi 

omezené. Vlivem nižší kvality povrchové vody v nádrži není rekreace téměř možná. Ze 

současných hlavních účelů, které vodní dílo Klabava spolehlivě zajišťuje, je tak pouze 

možnost sportovního rybolovu. Výhledově se na VD Klabava uvažuje o instalaci malé vodní 

elektrárny. 
 

Hráz vodního díla je přímá zemní sypaná, se šikmým těsnícím jílovým jádrem na návodní 

straně, s maximální výškou nad terénem 12,60 m. Vodní dílo je podle významu a 

potenciálního rizika ohrožení území pod vodním dílem zařazeno z pohledu 

technickobezpečnostního dohledu do III. kategorie. Požadovaná míra ochrany, vyjádřená 

teoretickou dobou opakování kontrolní povodňové vlny, je N=1000 let. 
 

V průběhu posledních 12 let bylo těleso hráze vystaveno účinkům několika extrémních 

povodní (08/2002 a 05/2006). Povodeň v srpnu 2002 pak svými parametry překročila 

návrhovou kapacitu bezpečnostního přelivu (Q100). Z posudku bezpečnosti vodního díla při 

povodních [2], který vypracovala společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s., vyplynulo, že vodní 

dílo Klabava nevyhovuje požadavkům bezpečnosti při povodních ve smyslu TNV 75 2935 – 

Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních. Kontrolní maximální hladina při 

teoretické kontrolní povodni PV1000 (KPV) překračuje stanovenou mezní bezpečnou hladinu 

(MBH) i kótu koruny hráze. K přelévání koruny hráze by však díky stávajícího vlnolamu 

nedocházelo, ten však není na tento stav staticky navržen. Nápravná opatření byla zpracována 

v projektové dokumentaci „VD Klabava – Zabezpečení vodního díla před účinky velkých 

vod“ [3] a spočívají zejména v rozšíření bezpečnostního přelivu o jedno přelivné pole, 
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rozšíření spadiště a skluzu, navýšení bočních zdí skluzu a výstavbě nového vlnolamu na 

koruně hráze, který bude propojen s těsnícím jádrem tělesa hráze. Těmito opatřeními dojde ke 

zvětšení kapacity bezpečnostního přelivu a skluzu a možnosti zvýšení kóty mezní bezpečné 

hladiny. Následně bude vodní dílo Klabava vyhovovat požadavkům bezpečnosti při 

povodních. Návrh zkapacitnění bezpečnostního přelivu dle projektu na zabezpečení vodního 

díla Klabava při povodních [3] byl v roce 2010 ověřen na ČVUT v Praze hydrotechnickým 

výzkumem [4]. 

2. STÁVAJÍCÍ MOŽNOSTI TRANSFORMACE POVODŇOVÝCH VLN 

Vymezený zásobní prostor nádrže je vzhledem k ploše povodí a objemu teoretických 

povodňových vln velmi malý, a to pouze 0,492 mil. m
3
. Pro srovnání je objem teoretické 

povodňové vlny s teoretickou dobou opakování N=5 let (PV5) celých 8,05 mil. m
3
 vody. Nad 

hodnotu dlouhodobého průměrného průtoku (Qa) se pak jedná o objem povodně 7,46 mil. m
3
. 

Míra transformace povodňové vlny v nádrži VD Klabava je tedy při povodňových epizodách 

s vyšší četností opakování, i v případě operativního předvypuštění zásobního prostoru, závislá 

především na využití retenčního prostoru. V současné době nelze retenční prostor ovladatelně 

využívat. Neovladatelný retenční prostor, který je vymezen mezi kótami 345,70 m n.m. a 

351,10 m n.m., má objem 4,472 mil. m
3
. 

 

Stávající bezpečnostní přeliv vodního díla Klabava se skládá z pevného přelivného tělesa o 

výšce 4,40 m, které je středovým pilířem rozděleno na dvě pole po 15 m, s kótou přelivné 

hrany 350,10 m n.m. Celková délka přelivné hrany je 30 m. V dolní části přelivného bloku je 

6 otvorů o rozměrech 2,76 x 1,50 m. Úroveň vtoku do otvorů je na kótě 345,70 m n.m. Boční 

i horní stěny otvorů na vtoku i na výtoku jsou hydraulicky zaobleny. Okna jsou od sebe 

oddělena pilíři šířky 2,0 m. Návodní líc přelivu je svislý, vzdušný líc je proveden jako tlaková 

přelivná plocha dle křivky akademika J. Smetany pro přepadovou výšku paprsku h=1,0 m. 

Kapacita otvorů při hladině 350,10 m n.m. je 164 m
3
.s

-1
, celková kapacita bezpečnostního 

přelivu při hladině 351,10 m n.m. (MBH) je 249 m
3
.s

-1
. Na těleso bezpečnostního přelivu 

navazuje spadiště, skluz, vývar a odpadní koryto. 
 

Obr. 1: Skluz VD Klabava v srpnu 2002. Obr. 2: Skluz VD Klabava (05/2007). 
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3. ZVÝŠENÍ TRANSFORMAČNÍCH MOŽNOSTÍ NÁDRŽE 

Stávající transformační možnosti nádrže vodního díla Klabava jsou velmi omezené. Retenční 

prostor je pouze neovladatelný a nelze jej při povodních efektivně využívat. Možnosti zvýšení 

transformačních možností nádrže byly posuzovány ve studii „VD Klabava – posouzení 

transformačních možností nádrže VD Klabava v kombinaci s hrazeným bezpečnostním 

přelivem a jejich vliv na Berounku“ [5]. V rámci studie byly testovány transformace 

vybraných teoretických a empirických povodňových vln při různých variantách manipulací 

v průběhu povodní. U všech variant bylo již uvažováno s úpravami bezpečnostního přelivu 

zajišťující bezpečnost vodního díla před účinky velkých vod tak, jak byly navrženy v projektu 

[3], které spočívají zejména v rozšíření bezpečnostního přelivu o jedno pole šířky 15 m 

s přelivnou hranou na kótě 350,07 m n.m., a tím zvýšení celkové kapacity bezpečnostního 

přelivu. Aby bylo možné ovladatelně využívat retenční prostor nádrže, byl zaveden 

předpoklad instalace nezávislých hradících zařízení stávajících šesti oken v přelivném bloku. 

Dále byl pro potřeby studie [5] uvažován neškodný průtok v profilu pod vodním dílem 

o hodnotě 50 m
3
.s

-1
. Stávající stanovený neškodný odtok o hodnotě 35 m

3
.s

-1
 již plně 

neodpovídá současnému stavu koryta v dolní části toku, kde byla v uplynulých letech 

realizována některá protipovodňová opatření (Ochranná hráz Dýšina – Nová Huť). 

3.1. Testované povodňové vlny 

V rámci studie [5] byly posuzovány transformační možnosti nádrže vodního díla Klabava pro 

tři teoretické povodňové vlny, kontrolní povodňovou vlnu (PV1000) a čtyři empirické povodně. 

V případě skutečných povodňových vln se jednalo o dvě extrémní situace z let 2002 a 2006, 

dále pak o významnou epizodu z června 2013 a v neposlední řadě o povodňovou vlnu 

z června 1995, jejíž průběh je pro povodí Klabavy typický, tedy štíhlá vlna s rychlým 

průběhem a vysokým kulminačním průtokem. Základní parametry testovaných vln jsou 

uvedeny v tabulce (Tab. 1). 

 
Tab. 1: Základní parametry testovaných povodňových vln. 

Povodňová vlna TPV 5 TPV 20 
TPV 

100 

TPV 

1000 

EPV 

06/1995 

EPV 

08/2002 

EPV 

05/2006 

EPV 

06/2013 

Kulminační přítok (m
3
.s

-1
) 68,9 132 233 459 186 293 277 131 

Objem vlny nad Qa (mil. m
3
) 7,46 13,48 23,85 40,97 8,38 39,07 24,60 38,41 

3.2. Variantní řešení manipulací za povodně 

Instalace hradících zařízení na okna v tělese bezpečnostního přelivu, která je uvažována 

v rámci studie [5], dává možnost efektivněji využívat retenční prostor nádrže. Pro jednotlivé 

povodňové vlny byly testovány transformace při dvou odlišných způsobech manipulace 

s hrazením oken přelivu a také ve variantě bez využití hradícího zařízení. Pro účely simulace 

průběhu povodňových vln nádrží a stanovení transformačních efektů nádrže vodního díla 

Klabava byl sestaven jednoduchý bilanční výpočetní nástroj. Charakteristiky nádrže a 

konzumční křivky spodních výpustí byly převzaty z manipulačního řádu [1], konzumční 

křivka bezpečnostního přelivu byla převzata z hydrotechnického výzkumu [4]. Konzumční 

křivka bezpečnostního přelivu při zahrazených oknech byla stanovena základními 

hydrotechnickými výpočty [6]. 
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Ve variantě A nebylo hrazením manipulováno, okna přelivu po celou dobu plně průtočná, a 

výsledky simulace tak odpovídají stavu po provedení nápravných opatření pro zajištění 

bezpečnosti vodního díla při povodni [3]. Při nástupu povodně tak byly po dosažení odtoku 

50 m
3
.s

-1
 postupně uzavírány spodní výpusti až do úplného uzavření. Po jejich uzavření je 

voda převáděna již pouze nehrazeným bezpečnostním přelivem a nastává neovladatelný odtok 

z nádrže. 
 

Varianta B simuluje manipulace s hrazením oken přelivu za účelem maximálního oddálení 

okamžiku překročení neškodného odtoku z vodního díla. Po dosažení neškodného odtoku 

v hodnotě 50 m
3
.s

-1
 jsou postupně přivírány spodní výpusti a následně i hradící uzávěry oken 

přelivu. K neovladatelnému odtoku dochází až v momentě úplného uzavření spodních výpustí 

i všech oken v přelivném tělese. Z důvodu bezpečnosti hráze, aby nedošlo při extrémních 

povodních k překročení úrovně nově navrhované mezní bezpečné hladiny, muselo být při 

simulacích přistoupeno u některých povodňových vln (PV100, PV1000, EPV 08/2002, EPV 

05/2006) k opětovnému částečnému otevření oken přelivu, aby hladina v nádrži nepřekročila 

v kulminaci MBH. Tato manipulace má za následek částečné zhoršení situace. U těchto 

povodňových vln je tedy efekt oddálení překročení neškodného odtoku vykoupen vyšším 

kulminačním odtokem z vodního díla. 
 

Varianta C taktéž využívá hrazení oken bezpečnostního přelivu, ale se snahou o dosažení co 

nejvyššího transformačního účinku, a tedy maximální snížení kulminačního odtoku. 

Neškodný odtok je na nástupní větvi povodňové vlny udržován jen přivíráním spodních 

výpustí až do jejich úplného uzavření. Hradící zařízení oken přelivu jsou otevřena. K jejich 

přivírání dochází až v okamžiku, kdy lze zajistit udržení stávajícího průtoku po celou 

zbývající dobu trvání povodně. Toto je v praxi jen velmi obtížně realizovatelné z důvodu 

nejistoty přesné předpovědi budoucího vývoje situace (výsledných parametrů povodňové 

vlny) v tomto hydrologicky komplikovaném povodí. Výsledky této varianty představují 

maximálně teoreticky dosažitelný efekt transformace povodňové vlny při realizaci hrazení 

oken přelivu, využití disponibilního retenčního prostoru nádrže a daném průběhu manipulací 

s technologickým zařízením vodního díla. 
 

Výsledky simulací pro jednotlivé testované povodňové vlny a uvažované varianty manipulací 

jsou uvedeny v tabulce (Tab. 2). 

 
Tab. 2: Výsledky simulací pro všechny testované varianty. 

Var. Povodňová vlna TPV 5 TPV 20 
TPV 

100 

TPV 

1000 

EPV 

06/1995 

EPV 

08/2002 

EPV 

05/2006 

EPV 

06/2013 

A 

Kulminační odtok 

(m
3
.s

-1
) 

59,6 125 211 435 74,2 234 202 119 

Kulminační hladina  

(m n.m.) 
347,44 348,41 350,32 352,05 347,63 350,70 350,14 348,30 

B 

Kulminační odtok 

(m
3
.s

-1
) 

50,0 100 227 446 50,0 255 217 120 

Kulminační hladina  

(m n.m.) 
347,70 351,09 351,73 352,11 348,27 351,85 351,69 351,20 

C 

Kulminační odtok 

(m
3
.s

-1
) 

50,0 70,8 166 421 50,0 190 119 74,6 

Kulminační hladina  

(m n.m.) 
347,70 350,89 351,44 352,11 348,27 351,55 351,17 350,88 
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Z výše uvedeného vyplývá, že nejvyšší míry transformace povodňových vln v nádrži vodního 

díla Klabava lze dosáhnout při využití hrazení oken v tělese bezpečnostního přelivu dle 

varianty C. Aplikace tohoto scénáře manipulací se však z pohledu dispečerské praxe jeví 

z výše uvedených důvodů jako komplikovaná (nejistota predikace přesných parametrů 

povodňových vln v povodí Klabavy). Uvedené výsledky varianty C přestavují maximální 

teoreticky možný efekt snížení kulminačního odtoku z nádrže VD Klabava, a to díky 

teoretické znalosti budoucího vývoje testovaných povodňových vln a ideálního načasování 

manipulací. Při operativním řízení manipulací v průběhu samotné povodně budou dosažené 

transformační efekty nižší, tzn. bude dosaženo vyššího kulminačního odtoku i hladiny vody 

v nádrži, a budou se více či méně přibližovat výsledným efektům varianty B nebo C  dle toho, 

jak budou manipulace vhodně zvoleny a načasovány, což skrývá nemalé potenciální riziko. 

Po odeznění povodňových stavů bude totiž možné téměř vždy nalézt rezervy ve využití 

retenčního prostoru nádrže, což může vést k hromadění žalob a soudních sporů o náhradu 

škod způsobených při povodni. 
 

Průběhy přítoku a odtoků ve všech testovaných variantách manipulací pro povodňovou vlnu 

z června 2013 jsou znázorněny na obrázku (Obr. 3). 

 
Obr. 3: Graf průběhu přítoku a odtoku z nádrže v testovaných variantách pro PV 06/2013.  

 

3.3. Ovlivnění odtokových poměrů v Rokycanech 

Možnosti hrazení oken přelivu přinášejí kromě efektu oddálení okamžiku překročení 

neškodného odtoku z vodního díla nebo výrazného snížení kulminačního průtoku v profilu 

pod hrází, případně kombinace obojího, i negativa spojená s řízeným zvyšováním hladiny 

vody v nádrži nad stávající maximální retenční hladinu. Vlivem manipulací s hradícím 

zařízením by docházelo k řízenému zaplavování pozemků v zátopové oblasti, přičemž některé 

tyto pozemky nejsou ve vlastnictví státu, resp. ve správě státního podniku Povodí Vltavy. 

Vyšší hladina v nádrži při povodni by pak mohla negativně ovlivňovat i průběh povodně 
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v samotných Rokycanech. Posouzení vlivů na odtokové poměry v Rokycanech by tak nemělo 

být opomenuto v některé z následujících fází studie proveditelnosti. 

3.4. Dílčí opatření v povodí Klabavy 

Efektivní využívání disponibilního retenčního prostoru nádrže vodního díla Klabava není 

zdaleka jediným možným protipovodňovým opatřením v povodí Klabavy. Generel území 

chráněných pro akumulaci povrchových vod [7] v sobě zahrnuje lokalitu Amerika na horním 

toku Klabavy, jejíž potenciální objem až 30,9 mil. m
3
 by umožnil řešit jak vodárenské 

potřeby, tak i protipovodňovou ochranu. O dalších možných retenčních objemech na Klabavě 

pojednává například práce „Zhodnocení možností ovlivnění průběhu povodní na Berounce. 

Návrh retenčního objemu na Klabavě“ [8]. Jistý potenciál z pohledu povodňové ochrany 

může poskytnout i prostor bývalého zatopeného povrchového lomu Ejpovice, který se nachází 

asi 2 km pod hrází vodního díla Klabava. 

4. ZÁVĚR 

Vodní dílo Klabava v současné době nesplňuje požadavky bezpečnosti při povodni [2]. 

Nápravná opatření jsou zahrnuta do projektové dokumentace na zabezpečení vodního díla 

před účinky velkých vod [3]. Transformační možnosti nádrže VD Klabava posuzuje nedávná 

studie [5]. Relativně jednoduchým koncepčním řešením, které spočívá v hrazení oken v tělese 

stávajícího bezpečnostního přelivu, lze efektivně využívat disponibilní retenční prostor 

nádrže. Při manipulacích za účelem maximálního oddálení okamžiku překročení neškodného 

odtoku (Qneš) z vodního díla však může docházet u povodňových vln s nižší četností výskytu 

(PV50, PV100) ke zhoršení situace pod vodním dílem z důvodu opětovného otevírání hrazení a 

navyšování odtoku pro zajištění bezpečnosti vodního díla, aby nedošlo k překročení mezní 

bezpečné hladiny. Pod vodním dílem navíc dochází při překročení Qneš ke zvýšení strmosti 

nástupní větve povodňové vlny. Při snaze maximálního snížení kulminačního průtoku 

v profilu pod vodním dílem lze teoreticky vhodnou manipulací s hrazením dosáhnout dobrých 

výsledků. Ty jsou však závislé na správném načasování vycházejícím ze znalosti budoucího 

vývoje povodně, což lze v praxi jen obtížně uplatnit (nejistota predikce přesných parametrů 

vlny). V praxi by se pak dosažené výsledky více či méně přibližovali efektům dříve 

uvedeného způsobu manipulace s cílem oddálení okamžiku překročení Qneš. V povodí 

Klabavy se nachází ještě další profily vhodné k realizaci opatření zvyšujícím ochranu území 

před povodněmi, jakými jsou např. lokalita Amerika [7], prostor zatopeného povrchového 

lomu Ejpovice [8], nebo několik menších nádrží (poldrů) na přítocích Klabavy. Všechna výše 

uvedená protipovodňová opatření a jejich parametry by mohly významnou měrou pomoci 

protipovodňové ochraně území na dolním toku Klabavy, částečně pak i středním a dolním 

toku Berounky. 
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PRŮCHOD POVODNĚ V ČERVNU 2013 VLTAVSKOU KASKÁDOU 

VLTAVA RIVER CASCADE DURING THE FLOOD IN JUNE 2013 

Tomáš Kendík, Karel Březina 

Abstrakt:  
Povodňová situace, kterou bylo zasaženo území povodí Vltavy na začátku června roku 2013, beze 

zbytku naplňuje termín „extrémní hydrologický jev“. Charakteristickým byl totiž pro tuto povodeň 

extrémně rychlý nárůst průtoků především na středních a dolních částech vodních toků, způsobený 

velmi silným nasycením povodí a příčinnými srážkami, které v době nástupu povodně dosahovaly 

úhrnů přes 100 mm za 24 hodin. Z hlediska vodohospodářského řízení a funkcí Vltavské kaskády při 

ochraně před povodněmi tak vznikl mimořádný veřejný zájem na využití jejího retenčního potenciálu 

a poskytnutí času na realizaci protipovodňových opatření v Praze a na dolním toku Vltavy a Labe. 

Tento příspěvek má přiblížit význam Vltavské kaskády při ochraně před povodněmi, kdy je nutné 

zmírnit jejich škodlivé účinky, bezpečně převést povodeň a současně zabezpečit všechny účely nádrží 

a dodržet další omezující podmínky vycházející z aktuálního stavu nádrží a pravidel daných 

manipulačními řády. 

Abstract: 

The flood event that affected the Vltava River basin in June 2013 perfectly meets the definition of an 

„extreme hydrological phenomenon“. This flood was characterised by an extremely fast flow rate 

increase particularly in the middle and lower reaches of the watercourses caused by very strong 

saturation in the river basin and causal rainfalls exceeding 100 mm in 24 hours at the outset of the 

flood. In terms of the water management and the Vltava cascade function in relation to flood 

protection, this has resulted in a strong public interest in using the cascade’s retention potential and the 

time it provides for flood-protection arrangements to be implemented in Prague and in the lower 

Vltava and Labe rivers reaches. The purpose of this paper is to describe the significance of the Vltava 

cascade in the floods protection when it’s necessary to eliminate their harmfull effects, to transfer the 

flood safely and ensure all reservoirs purposes, while observing all the limiting factors which are 

based on the current status of the reservoirs and the water management rules. 

Klíčová slova: povodeň, soustava vodních děl, retence, účely vodních děl, celospolečenský zájem. 

1. ÚVOD 

Vltavská kaskáda jako nejvýznamnější soustava vodních děl v České republice ovlivňuje 

situaci na dolním toku Vltavy a Labe nad hustě osídlenou aglomerací středních Čech 

a Prahou. Provoz při povodni v červnu 2013 ukázal v plné míře možnosti soustavy vyrovnat 

se s takovým hydrologickým extrémem a praktická omezení řízení nádrží, se kterými musí 

provozovatel pracovat. 

 

Vodní díla Vltavské kaskády byla vybudována ve dvacátém století, je to soustava celkem 

9 údolních nádrží. Nejvýznamnější z hlediska hospodaření s vodou jsou nádrže Lipno I, Orlík 

a Slapy, které mají významný zásobní a retenční objem (Lipno I a Orlík), rozhodující při 

manipulacích s vodou. Největší nádrž Orlík má celkový objem 716,5 mil. m
3
, z něhož zásobní 
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prostor činí 374,4 mil. m
3
 a pro ochranu před povodněmi je vyčleněn retenční prostor 

o velikosti 62,1 mil. m
3
. 

2. VÝCHOZÍ PODMÍNKY 

2.1. Vstupní data 

Základním vstupním údajem je stav jednotlivých vodních děl před nástupem povodně, resp. před 

vydáním varovných signálů od Českého hydrometeorologického ústavu, že může dojít k takovému 

vývoji situace, který zapříčiní zvýšené přítoky do vodních děl nebo přímo povodeň. Dále je to 

technický stav vodních děl, konkrétně aktuálně probíhající opravy jednotlivých zařízení, kterými je 

možno vodu převést. 

Významným vstupem jsou údaje od ČHMÚ, tedy každodenní hydrologické předpovědi, výstrahy 

hlásné a předpovědní povodňové služby a rovněž další hodnotící podklady, jako jsou týdenní 

a měsíční zprávy, z nichž lze odvodit míru nasycení povodí. 

A pak jsou to samozřejmě údaje ze společné měřící sítě státního podniku Povodí Vltavy a ČHMÚ, 

které poskytují informace o tom, jak se průtoky na jednotlivých měrných profilech skutečně vyvíjejí. 

2.1. Technická omezení 

Do úvah, jež vyvolá vzrůstající nasycení povodí, nebo přímo výstraha ČHMÚ na možnost vzniku 

povodně, je nutné zahrnout rovněž všechna opatření, která je před zvýšením odtoku nutné provést, aby 

preventivní zvýšení odtoku za účelem vytvoření volného prostoru pro transformaci povodně 

nezpůsobila zbytečné škody. Provádění těchto opatření do jisté míry omezuje možnosti vytvářet před 

nástupem povodně volný prostor v nádržích, což se projeví právě u povodní, jako byla ta v červnu 

2013, která byla výjimečná tím, že ke zhoršení situace významnou měrou přispěly menší přítoky 

Vltavy a neměřitelné mezipovodí (stráně svažující se přímo do vodních toků či do vzdutí vodních děl), 

tedy nedošlo k časově prodlevě způsobené dotokovými dobami z vyšších partií povodí a nástupná 

větev na přítoku do nádrží byla velmi strmá. 

2.1. Rozhodovací proces 

Výše uvedené vstupy se využívají při rozhodování o zvětšení volného prostoru v nádržích ještě před 

nástupem povodně a pak během povodně při rozhodování, při kterém nejvyšším odtoku bude nutné 

povodeň přes vodní díla převést. 
Vltavská kaskáda je soustava vodních děl s více účely, které jsou při svém výčtu protichůdné. 

Zajištění minimálního odtoku nabádá udržovat co největší zásobu akumulované vody 

a protipovodňová ochrana naopak udržovat co největší volný objem pro zachycení povodně. To, jaká 

váha je těmto účelům dána v platném manipulačním řádu soustavy vodních děl, je dáno rozdělením 

funkčních prostorů nádrží a vodohospodářským řešením. 

3. PRAVIDLA PRO MANIPULACE 

3.1. Využití soustavy vodních děl za běžné provozní situace 

Hospodaření s vodou v nádržích Vltavské kaskády je koordinováno tak, aby bylo dosaženo 

jejího optimálního využití. Podle okamžitých i očekávaných výhledových potřeb elektrizační 

soustavy České republiky, s ohledem na potřeby ostatních uživatelů vody, je plánován 

provozní režim na určité časové období. 
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Přitom se přihlíží k aktuální hydrologické a meteorologické situaci a k jejímu 

předpokládanému vývoji, k aktuálním a plánovaným hladinám ve vybraných nádržích (se 

zvážením předpokladů jejich dalšího vývoje a požadavků na jejich řízení), k aktuální 

i plánované disponibilitě soustrojí vodních elektráren i ostatních výpustných zařízení, 

k probíhajícím pracem v přenosové soustavě, k probíhajícím i připravovaným pracím na 

vodních dílech a úsecích toků, ovlivněných provozem nádrží a k požadavkům na kvalitu vody 

ve Vltavě, zejména v Praze s ohledem na ředění vody vypouštěné z Ústřední čistírny 

odpadních vod. 

 

Roční plán provozu Vltavské kaskády, respektive pohyb hladin v nádržích a odtokový režim, 

je upravován pro kvartální období, kdy jsou koordinovány např. dlouhodobé opravy 

vodohospodářských zařízení s provozem a plánovanými opravami dalších funkčních částí 

vodních děl. Čtvrtletní plán provozu je pak upřesňován zpravidla v týdenních cyklech, do 

kterých jsou zahrnuty změny v provozu uvažovaném ve čtvrtletním plánu a některé aktuální 

požadavky dalších uživatelů vody – vodní doprava, sportovní akce, zlepšení hygienických 

podmínek v toku pod nádržemi apod. 

 

V běžném hydrologickém režimu, za normální provozní situace, probíhá hospodaření s vodou 

v nádržích Vltavské kaskády tak, aby byla ve spolupráci jednotlivých vodních děl zajišťována 

zabezpečenost průtoků v rozhodujících profilech a dodávky vody pro odběratele. Rozhodující 

význam z hlediska této zabezpečenosti mají vodní díla Lipno I, Orlík a Slapy, které mají 

vyčleněn největší zásobní objem. 

 

V zimním období, tedy v období před jarním táním, jsou hladiny v zásobním prostoru 

postupně snižovány, přičemž volný objem odpovídá určitému ekvivalentu zásoby vody ve 

sněhové pokrývce, v povodí nad jednotlivými vodními díly. Při jarním tání je zásoba vody 

v nádržích doplněna tak, aby byla opět zajištěna zabezpečenost průtoků v rozhodujících 

profilech a dodávky vody pro odběratele. 

3.2. Účely vodních děl 

Dle platného manipulačního řádu [1] vodní díla Vltavské kaskády zajišťují svou funkcí při 

hospodaření s vodou následující účely: 

 minimální průtok ve Vltavě pod VD Vrané v množství 40 m
3
.s

-1
, ve spolupráci 

vodních děl Lipno I, Orlík a Slapy při hospodaření s vodou a v součinnosti s ostatními 

vodními díly Vltavské kaskády, 

 využití odtoku z nádrží k výrobě elektrické energie ve vodních elektrárnách, které jsou 

součástí vodních děl, 

 snížení povodňových průtoků na Vltavě a ochrana území pod přehradami v míře dané 

ochranným účinkem nádrží, 

 dodávku povrchové vody pro odběratele, 

 nadlepšování průtoků ve Vltavě a případně v Labi pro zlepšení plavebních podmínek, 

 vypouštění zvýšených průtoků ke zlepšení hygienických podmínek a kvality vody ve 

Vltavě a k likvidaci následků havárií čistoty vody, 

 ovlivňování zimního průtokového režimu pod nádrží a omezení nežádoucích ledových 

jevů, 

 rekreaci a vodní sporty, 

 plavbu v nádrži, 

 rybí hospodářství. 
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3.2. Manipulace za povodní 

Před nástupem povodně a v jejím průběhu je provoz soustavy vodních děl zcela podřízen 

snaze co nejvíce zmírnit účinky povodně. 

 

I přesto, že se jedná zejména v případě VD Orlík o vodní dílo, která ohledně objemu zadržené 

vody drží prvenství nejen v České republice, ale i ve střední Evropě, jsou možnosti soustavy 

vodních děl co do možnosti eliminovat účinky povodně značně omezené. V tomto ohledu je 

třeba dát do vzájemného poměru objem retenčního prostoru (a volný objem v rámci prostoru 

zásobního, který je možné vytvořit před nástupem povodně, aniž by byly způsobeny škody) 

a plochu povodí, která je odvodňována tokem v profilech jednotlivých vodních děl. Vltavská 

kaskáda je – při plnění všech ostatních účelů – schopna významně ovlivnit povodeň s dobou 

opakování nejvýše 20 let. 

 

U povodní s dobou opakování delší záleží na podmínkách v době před nástupem povodně. 

Avšak i u těchto povodní Vltavská kaskády plní významnou úlohu: poskytuje čas, potřebný 

pro realizaci protipovodňových opatření. Byť se z hlediska celého objemu povodně může 

jednat o zlomek zadržené vody, několik desítek hodin, o které se oddálí nástup povodně, 

umožní provést opatření na infrastruktuře a postavit mobilní povodňová opatření, čímž se 

výrazně zmírní škodlivé účinky povodně. 

 

Pravidla pro manipulace za povodní jsou postavena tak, aby Vltavská kaskáda co nejdelší 

dobu udržovala průtok ve Vltavě v Praze na hodnotě 1.500 m
3
.s

-1
. To je tzv. neškodný průtok, 

který je však významně ovlivněn dalšími dvěma vodními toky, Sázavou a Berounkou, jež 

odvodňují povodí o ploše srovnatelné s povodím Vltavy nad Vltavskou kaskádou, přičemž 

efekt vodních děl na těchto povodích je při rozsáhlých povodních takřka zanedbatelný. 

Z tohoto důvodu může dojít k vyčerpání volného prostoru ve Vltavské kaskádě pro 

transformaci a je nutné zvýšit odtok na hodnotu přítoku, ať už je v daném okamžiku vývoj na 

neovlivněných vodních tocích jakýkoli. 

 

Pokud by byla k dispozici dostatečně spolehlivá předpověď průtoků, bylo by možné stanovit 

optimální hodnotu průtoku, při kterém by bylo lze povodeň převést a snížit tak právě 

kulminační průtok, ikdyž by byl neškodný průtok překročen ještě při dostatku volného 

prostoru pro transformaci vysokých průtoků. Tuto spolehlivost předpovědi však 

ve specifických hydrologických podmínkách České republiky není v současné době možné 

dosáhnout, tedy uvedený přístup nelze promítnout do pravidel pro manipulace. 

4. VLTAVSKÁ KASKÁDA PŘI PRŮCHODU POVODNĚ V ČERVNU 2013 

Z hlediska snížení povodňových průtoků na Vltavě a ochrany území pod vodními díly mají 

rozhodující vliv nádrže Lipno I a Orlík, které mají za tímto účelem administrativně vyčleněn 

retenční objem o celkové hodnotě 95,228 mil. m
3
. 

 

Před příchodem povodňové situace v červnu roku 2013 byla s ohledem na předpovědi srážek 

pro následující období od 20.5.2013 snižována hladina v nádrži Orlík. I přes postupně 

narůstající průtoky ve vodních tocích, se nádrž prázdnila postupným zvyšováním odtoku až 

do 1.6.2013. První výstrahu na povodňovou bdělost pro Plzeňský kraj (převážně povodí 

Berounky) vydal Český hydrometeorologický ústav dne 29.5.2013. 
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Nádrže Vltavské kaskády byly na povodňovou epizodu, která začala v noci z 1.6. na 2.6.2013 

připraveny v souladu s hydrologickými předpověďmi ČHMÚ. V ranních hodinách dne 

1.6.2013 byl v nádržích Lipno I, Orlík a Slapy vytvořen volný objem o celkové hodnotě 

180 mil. m
3
. Jde o objem téměř dvojnásobný než je hodnota jejich vymezeného retenčního 

prostoru. 

 

První předpověď výraznějšího vzestupu přítoku do nádrže Orlík, v kulminaci na celkových 

910 m
3
.s

-1
, byla vydána dne 1.6.2013 v 18.00 hod. Následně byla na základě dalšího 

předpokládaného výskytu a množství dešťových srážek průběžně upřesňována. Skutečné 

přítoky do Vltavské kaskády, jejich objemové množství a průtoky na Berounce i Sázavě byly 

vyšší, než předpokládaly hydrologické předpovědi. 

 

Manipulace na Vltavské kaskádě před povodní a během povodně byly koordinovány tak, aby 

umožnily přípravu organizačních a technických protipovodňových opatření na dolní Vltavě 

a dolním Labi, včetně přilehlých území. Nárůst průtoku na Vltavě, pod soutokem 

s Berounkou, byl pro možnost realizace těchto opatření oddálen tak, aby mohl být odtok 

z Vltavské kaskády dále navýšen s ohledem na aktuální situaci na Sázavě a Berounce, 

aktuální volný prostor v nádržích a aktuální přítok do nádrží. 

 

Dne 1.6.2013 do 19.00 hod. byl pro možnost vyvázání lodí do ochranných přístavů v Praze 

udržován průtok na Vltavě v profilu Malá Chuchle pod hodnotou 600 m
3
.s

-1
. Odtok z vodního 

díla Vrané v tuto dobu činil 240 m
3
.s

-1
, průtok na Berounce v profilu Beroun 330 m

3
.s

-1
. 

Předpověď přítoku do VD Orlík byla dne 2.6.2013 od půlnoci do 14.00 hod. pětkrát navýšena 

z původních 910 m
3
.s

-1
 na 2.087 m

3
.s

-1
 (v kulminaci dne 3.6.2013 v 17.00 hod). Během noci 

dne 2.6.2013 došlo k prudkému vzestupu průtoků na všech tocích na území povodí Vltavy. 

V 03.50 hod došlo v profilu Malá Chuchle k překročení průtoku 1.000 m
3
.s

-1
 (2. SPA) a ve 

12.00 hod byl překročen průtok 1.500 m
3
.s

-1
 (3. SPA). V tuto dobu činil odtok z vodního díla 

Orlík 172 m
3
.s

-1
, přičemž přítok do nádrže dle změny hladiny činil 1.671 m

3
.s

-1
. 

Manipulacemi na Vltavské kaskádě byl v profilu Malá Chuchle do 18.00 hod udržován průtok 

do 2.100 m
3
.s

-1
, poté byl dále navýšen a udržován kolem hodnoty 2.900 m

3
.s

-1
. 

 

Na nádrži Lipno I byl snížen kulminační přítok v době kulminace z cca 320 m
3
.s

-1
 (Q50 – 

Q100) na odtok 60 m
3
.s

-1
. Do nádrže Orlík byl maximální kulminační přítok stanoven na cca 

2.150 m
3
.s

-1
 (Q100). Maximální odtok z Vltavské kaskády nad soutokem se Sázavou (VD 

Štěchovice) byl 1.930 m
3
.s

-1
. Retenční prostor na VD Orlík byl využit na maximum, hladina 

dne 3.6.2013 v 17.30 hod se nacházela 2 cm pod maximální hladinou retenčního prostoru. 

Sázava v profilu Nespeky kulminovala dne 3.6.2013 v 05.10 hod na hodnotě 515 m
3
.s

-1
, 

Berounka v profilu Beroun kulminovala dne 3.6.2013 v 22.30 hod na hodnotě 960 m
3
.s

-1
. 

Kulminace na Vltavě v Praze v profilu Malá Chuchle proběhla dne 4.6.2013 v 04.50 hod na 

hodnotě 3.040 m
3
.s

-1
. 

 

Po kulminaci dolní Vltavy v Praze Malé Chuchli plnila kaskáda funkci, kdy jednak 

obnovovala volný prostor k zadržení vody a zároveň docházelo ke snižování průtoku na úseku 

Vltavy pod kaskádou s cílem snížit kulminaci dolního toku Labe. 

 

V reakci na nepříznivou předpověď byl v období po kulminaci až do 11.6.2013 udržován 

vyšší odtok, aby se vytvořil prostor pro transformaci případných dalších zvýšených průtoků. 

Vytváření volného prostoru bylo v tomto případě možné rychleji, protože již byla provedena 

všechna protipovodňová opatření na dolním úseku Vltavy pod kaskádou a na Labi 

a prázdnění tak mohlo probíhat vyšším odtokem – povodňovými stavy. Tímto způsobem byl 
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před druhou vlnou povodně v nádržích Vltavské kaskády vytvořen volný objem o velikosti 

cca 215 mil. m
3
, což odpovídá celkovému objemu vodního díla Slapy. Je nutno dodat, že 

druhá vlna povodně se neuskutečnila. 

 

Vltavská kaskáda měla pozitivní vliv v době nástupu povodně, při poskytnutí času pro 

realizaci protipovodňových opatření. Byla snížena kulminace průtoku na dolní Vltavě a poté 

mohl být odtok z kaskády snižován tak, aby byl snížen též kulminační průtok na dolním toku 

Labe. 

 

Povodeň v červnu 2013 se vyznačovala především extrémně rychlým nástupem, kdy zasaženy 

byly zejména střední a níže položené vodní toky, vzestupy průtoků na měrných profilech tak 

nebylo možné pozorovat s předstihem na horních úsecích vodních toků. Zásadní význam 

z hlediska celkového přítoku do nádrží měl odtok z mezipovodí, kde byly na menších, jindy 

málo vodných tocích překročeny hodnoty průtoků odpovídající Q100, např. Brzina v profilu 

Hrachov nebo Kocába ve Štěchovicích. 

5. ZÁVĚR 

Hospodaření s vodou v nádržích Vltavské kaskády je dáno více účely, které je nutné 

v průběhu roku zajistit. V běžném režimu, v období, kdy se průtoky ve vodních tocích 

pohybují v mezích dlouhodobých průměrů, je nutné udržovat v zásobním prostoru nádrží 

takové množství vody, které svým objemem zajistí zabezpečenost průtoků v rozhodujících 

profilech a dodávky vody pro odběratele. Je nutné plnit zejména primární účel soustavy 

nádrží daný vodohospodářským řešením, tedy vytvářet dostatečné množství vody 

k nadlepšení průtoků v obdobích hydrologického sucha. Tento účel je ovšem  v kontrastu 

s dalším účelem Vltavské kaskády – snížením povodňových průtoků a ochrana území pod 

nádržemi. 

 

Zajistit prostřednictvím Vltavské kaskády v optimální míře ochranu před povodněmi 

v územích pod nádržemi je ovšem vždy dáno kvalitou hydrologické předpovědi a zejména 

odhadem kulminačního přítoku do nádrží, a to v dostatečném časovém předstihu tak, aby byl 

včas vytvořen volný objem v zásobních prostorech nádrží pro zachycení povodně. Vzhledem 

ke složitosti tohoto procesu není v dnešní době možno dosáhnout takových výsledků, které by 

byly použitelné pro delší časové období. Povodňová událost, která proběhla v červnu 2013 je 

toho důkazem, avšak lze konstatovat, že Vltavská kaskáda v tomto směru svůj účel splnila a 

byla využita optimálním způsobem, vzhledem k charakteru povodně v červnu 2013. Zůstává 

otázkou, zda by ochrana před povodněmi případně zvýšení celkového retenčního objemu 

nádrží Vltavské kaskády byla z pohledu celospolečenského přínosu významnější než ochrana 

před škodlivými účinky hydrologického sucha. 

 

Úvahy o tom, jak velký odtok měl být v které fázi povodně, pokud se činí zpětně, když už je 

celý průběh znám, lze vést a vycházet z nich při úvahách o následném zvyšování efektivity 

povodňových opatření. Posuzovat rozhodnutí činěná při proběhlé povodni, by se však mělo 

pouze z perspektivy časového okamžiku, kdy byla rozhodnutí přijímána a na základě 

informací, dostupných v daném okamžiku. 
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ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI 

EXISTUJÍCÍCH VD ZA POVODNÍ 

ALTERNATIVE REMEDIAL MEASURES TO ACHIEVE FLOOD SAFETY 

OF EXISTING DAMS 

Pavel Křivka, Ivan Beran 

Abstrakt: 

Povodí Labe, státní podnik v minulých letech realizoval a nyní připravuje úpravy vodních děl 

směřující k zajištění jejich bezpečnosti za povodní. V příspěvku jsou popsány různé přístupy 

k úpravám přehrad, které někdy i bez razantní přestavby objektů pro převádění vody zajistí 

požadovanou bezpečnost díla za povodní. Jedná se o stabilizaci paty zděné přehrady Mlýnice, která 

zajistí bezpečnost díla i při přelití koruny hráze. Dále je popsána úprava vtokové části sdruženého 

objektu VD Hvězda pro zvýšení kapacity objektu pouze pro povodně s dobou opakování delší než 100 

let. Ve fázi projektové přípravy je zkapacitnění spodních výpustí na obtoku VD Labská, které zajistí 

nejen podstatné zvýšení transformačního účinku nádrže, ale i zvýší kapacitu objektu při převádění 

kontrolní povodně. V závěru je uveden příklad připraveného nouzového opatření na VD Pařížov, které 

v případě extrémní povodně převede část průtoku bočním údolím kolem hráze i obce Pařížov.  

 

Abstract: 
In the past few years Povodí Labe, státní podnik completed several remedial measures to archive flood 

safety of existing dams and several others are now in design. In the paper are mentioned different 

remedial measures without large and expensive rehabilitation of dams or hydraulic structures. There is 

summarized downstream toe stabilization of overtopped masonry dam Mlýnice and adaptation of inlet 

part of concrete hydraulic structure of Hvězda dam. In design stage is increasing outlet capacity of 

Labská dam improving flood function and fulfilling flood safety requirements. Described is prepared 

emergency opening of Pařížov small saddle dam directing part of extreme flood flow to side valley 

beside the main dam and the village of Pařížov.  

Klíčová slova: bezpečnost přehrad za povodní, rekonstrukce přehrad 

1. ÚVOD 

Povodí Labe, státní podnik provozuje v současné době 19 přehrad, 80 malých vodních nádrží 

a 22 suchých nádrží. Z tohoto počtu je celkem 24 vodních děl zařazeno do I. až III. kategorie 

z hlediska TBD. Pro všechna díla I. až III. kategorie byly postupně zpracovány posudky 

bezpečnosti za povodní, které požadoval Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva 

životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní, z dubna 1999. Posudky 

bezpečnosti zajišťoval vlastník (uživatel nebo investor) vodního díla na svůj náklad jako 

součást výkonu TBD. V současné době podmínky pro bezpečnost vodních děl za povodní 

stanoví platné znění vyhl. č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla a postup 

upravuje TNV 752935 – Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních.  
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Předmětem posouzení bezpečnosti vodního díla za povodní je vždy: 

- prověření hydraulických kapacit všech dostupných zařízení díla, která jsou podle 

manipulačního řádu (MŘ) určena pro převádění povodňových průtoků,  

- stanovení mezní bezpečné hladiny pro každé vodní dílo na základě jeho konstrukčního 

uspořádání a dosavadních zkušeností z provozu, 

- variantní výpočet transformace kontrolní povodňové vlny s velmi dlouhou dobou 

opakování nádrží. 

Na základě výsledků výpočtů je pak postupem podle TNV 752935 zhodnocena výsledná 

bezpečnost vodního při průchodu kontrolní povodně.  

 

Z celkového počtu 24 zpracovaných posudků bezpečnosti vodních děl za povodní vyhovělo 

18 vodních děl a naopak nevyhověly 4 přehrady a 2 suché nádrže. V případě přehrad 

spravovaných státním podnikem Povodí Labe většinou současným požadavkům na 

bezpečnost za povodní nevyhovují historické zděné hráze, které při rekonstrukcích vyžadují 

citlivý přístup nejen z důvodu konstrukčního uspořádání, ale často i z důvodu estetické a 

historické hodnoty stavby. Dále jsou v příspěvku popsány různé přístupy k úpravám přehrad, 

které mohou i bez razantní přestavby objektů pro převádění vody zajistit požadovanou 

bezpečnost díla za povodní. Dalším sledovaným hlediskem při navrhování úprav objektů VD 

bylo i dlouhodobé zachování současného rozsahu provozní údržby rekonstruovaného díla a 

pokud možno i nákladů na budoucí provoz díla jako celku.  

Dále uváděná nápravná opatření pro zajištění požadované bezpečnosti za povodní byla na 

některých dílech již úspěšně realizována, jinde jsou zatím ve stádiu projektových příprav.  

2. VODNÍ DÍLO HVĚZDA (TŘEBOVKA, Ř.KM 23,920)  

Původní rybník Hvězda byl vybudován již ve 14. století. Po katastrofální povodni v roce 1997 

byl rybník zahrnut do souboru technických opatření pro zmírnění škodlivých účinků povodní 

na Třebovce níže po toku. Přestavba rybníka v letech 2003 až 2005 zahrnovala zvýšení 

koruny hráze o přibližně 2,6 m, a to přísypem nového tělesa ke vzdušnímu svahu původní 

hráze. Dále byl vybudován nový sdružený funkční objekt, sestávající ze dvou kapacitních 

výpustí, odběru na MVE, provozního a bezpečnostního přelivu. Takto zásadní rekonstrukcí 

díla byl objem ovladatelného retenčního prostoru zvýšen na 1.752 tis.m
3
, což spolu s dalšími 

opatřeními v horní části povodí Třebovky umožňuje transformaci stoleté povodně na 

neškodný jedno až dvouletý odtok z nádrže Hvězda. Současně také nebyl rekonstrukcí nijak 

omezen původní rozsah rybářského hospodaření.  

 

Po dokončení projektové dokumentace, krátce před zahájením stavby, byla přešetřena 

kategorie díla z hlediska TBD. S ohledem na navýšení hráze a zásadní zvýšení objemu 

zadržené vody, vč. charakteru území pod hrází, bylo VD Hvězda po rekonstrukci zařazeno do 

II. kategorie z hlediska TBD. Tím došlo i ke zvýšení požadavků na jeho hydraulickou 

zabezpečenost oproti projektovým předpokladům a to pro kontrolní povodňovou vlnu s dobou 

opakování 10 000 let.  

 

V roce 2009 byl a.s. VODNÍ DÍLA – TBD zpracován posudek bezpečnosti VD za povodní 

s jednoznačně negativním výsledkem. Podle provedených výpočtů by při průchodu teoretické 

kontrolní povodně a manipulaci s výpustmi podle MŘ došlo k překročení mezní bezpečné 

hladiny a v případě, že by nebyly výpusti plně funkční i k přelití koruny zemní hráze. Rovněž 

bylo zjištěno, že při převádění extrémní povodně dojde k významnému zatopení všech 

přístupových komunikací na hráz, což značně limituje realizaci jakýchkoliv nouzových 
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opatření v průběhu povodně. Morfologické uspořádání hráze a zástavba Třebovic zasahující 

až téměř k její patě komplikovaly i možnosti vybudování nového objektu nouzového přelivu.  

Alternativně tomu byl již v rámci posudku výpočtově prověřen vliv zvýšení kapacity 

bezpečnostního přelivu prodloužením jeho přelivné hrany s doporučením na provedení 

hydraulického modelového výzkumu. 

 

 
Obr.1 – Původní uspořádání sdruženého objektu 

se zakreslením možné úpravy přelivné části.  

 
Obr.2 – Detail uspořádání přelivné hrany při 

modelovém výzkumu.

Na přelomu let 2010 a 2011 byl v laboratořích katedry hydrotechniky pražského ČVUT 

postaven model sdruženého objektu, na kterém bylo experimentálně prověřeno 10 variant 

parametrů a uspořádání nové části bezpečnostního přelivu, vč. jeho předpolí. Posuzována byla 

nejen celková kapacita objektu, ale i proudění v oblasti předpolí, interakce dvou paprsků 

přepadající vody v odpadu od sdruženého objektu a proudění v oblasti navazující na vzdušní 

patu hráze. Na základě výsledků modelového výzkumu byla firmou VODNÍ DÍLA – TBD a.s. 

v roce 2011 zpracována projektová dokumentace rekonstrukce. Následně byl vysoutěžen 

zhotovitel stavby a v roce 2012 byla firmou AQUASYS spol. s r.o. zrealizována stavební 

úprava sdruženého objektu VD Hvězda. Práce byly zahájeny terénními úpravami před levou 

stěnou sdruženého objektu. Následně byla levá boční stěna objektu odříznuta diamantovým 

lanem do požadovaného tvaru. Poté byla do původní konstrukce ukotvena propojovací výztuž 

a nerezové ztracené bednění vlastní přelivné hrany. Na závěr byla provedena betonáž vrchlíku 

pod přelivnou plochou, opevněno předpolí boční části bezpečnostního přelivu a osazeno 

vyjímatelné zábradlí před přelivnou hranou a upraveny další zámečnické konstrukce. 

 

 
Obr. 3 – Provádění úpravy boční stěny 

sdruženého objektu.  

 
Obr. 4 – Výsledné uspořádání přelivné hrany a 

předpolí po realizaci stavby.

 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

Předností realizované úpravy sdruženého objektu je vedle splnění legislativně požadované 

míry hydraulického zabezpečení VD Hvězda zejména zachování transformačního účinku 

nádrže při „běžných“ povodních s dobou opakování nižší než 100 let. Pohledové zmenšení 

objemu betonových konstrukcí spolu s nerezovou přelivnou plochou do budoucna nijak 

nezvyšuje nároky na provozní údržbu. Podstatnou výhodou tohoto řešení byly i relativně 

nízké náklady na realizaci stavby v porovnání s jinými na počátku uvažovanými variantami 

(celkové stavební náklady činily 1,4 mil. Kč). 

3. VODNÍ DÍLO MLÝNICE (ALBRECHTICKÝ POTOK, Ř.KM 0,540)  

Společně s dalšími přehradami v oblasti Jizerských hor byla zděná přehrada Mlýnice 

postavena počátkem 20. století jako reakce na extrémní přívalové srážky, které v roce 1897 

vyvolaly katastrofální povodně v této oblasti. Návrh hydraulických kapacit všech objektů 

vycházel z pozorovaných průtoků a hladiny při povodních v letech 1890, 1895 a 1897. 

Všechny zděné jizerskohorské hráze z této doby jsou vybaveny 2 spodními výpustmi a 

nehrazeným bezpečnostním přelivem. V roce 2010 byla v souladu s TNV 752935 firmou 

VODNÍ DÍLA – TBD a.s. posuzována bezpečnost VD Mlýnice za povodní. V době 

zpracování posudku (v srpnu 2010) zasáhla oblast Jizerských hor další katastrofální povodeň, 

která na Albrechtickém potoce způsobila přelití hrází všech nádrží včetně koruny hráze VD 

Mlýnice. Koruna hráze byla přelévána celkem 40 minut a hladina v nádrži kulminovala 16 cm 

nad korunou hráze. Již v době povodně byly provozovateli VD známy předběžné výsledky 

posouzení – VD by mělo převést kontrolní povodňovou vlnu s dobou opakování 1000 let 

(Q1000 = 36,3 m
3
.s

-1
) bez přelití koruny hráze. Kulminační průtok byl následně vyhodnocen 

expertním posudkem Fakultou stavební - ČVUT na 3,6 násobek Q100 a současně i na 1,7 

násobek Q1000. Ačkoli přehrada jako celek vydržela, způsobilo takovéto zatížení pochopitelně 

rozsáhlé škody.  

 

 
Obr.5 – Stav v okolí vzdušní paty hráze krátce po 

povodni v srpnu 2010.  

 
Obr.6 – Provizorní zajištění levé strže bylo 

dokončeno ještě v roce 2010. 

 

Ihned po povodni byl zadán projekt provizorního zajištění díla po povodni tak, aby bylo 

možné základní práce realizovat ještě v roce 2010 a dílo bylo základním způsobem zajištěno 

před zimním obdobím 2010/2011. Již v této fázi projektu bylo nutné stanovit směr celkové 

rekonstrukce díla a práce následně vhodně rozfázovat. S ohledem na dobré výsledky 

stabilitních výpočtů konstrukce hráze, které byly ověřeny kontrolním geodetickým měřením 

po extrémním zatížení díla v srpnu 2010, bylo rozhodnuto hydraulickou bezpečnost VD 

Mlýnice (pro povodně větší než Q1000) zajistit i za pomoci přelití koruny hráze 
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s kontrolovaným odvedením přepadající vody od vzdušní paty hráze. Projekt provizorního 

zajištění díla po povodni zpracovala společnost VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Realizace v první 

fázi stavby spočívala ve tvarové úpravě strží podél vzdušní paty hráze, podchycení průsaků, 

vybetonování kaskády z betonových stupňů ve dně strže a opevnění bočních svahů strže 

stříkaným betonem na kotvenou KARI síť. Současně byla obnovena přípojka el. energie a 

dále byl proveden průzkum zdiva hráze a podloží. Stavební práce realizovala firma Zvánovec 

a.s. 

 

Návazně byl firmou VODNÍ DÍLA – TBD a.s. zpracován projekt definitivní opravy VD po 

povodni. V rámci druhé fáze rekonstrukce byly ve stabilizovaných stržích, mělce pod 

terénem, provedeny kaskády pro kontrolované odvedení případné vody přepadající přes 

korunu hráze. Tyto kaskády jsou překryty zeminou a zatravněny, tím se nemění vizuální 

vzhled stavby ani náročnost provozní údržby. Dále byla v rámci prací rekonstruována koruna 

hráze v celé délce včetně přemostění nad bezpečnostními přelivy, dále proběhla injektáž 

podloží hráze v její levé části, modernizace zařízení TBD. V samostatné strojně-technologické 

části rekonstrukce byly (podle projektu firmy Breacher s.r.o.) opraveny spodní výpusti 

zahrnující odbahnění prostoru před vtoky do výpustí, opravu česlí na vtoku, výměnu 

návodních uzávěrů, výměnu regulačních uzávěrů včetně pohonů a zřízení obtoku pro 

minimální zůstatkový průtok. Kompletní dokončení opravy a rekonstrukce VD Mlýnice po 

povodni bylo provedeno do konce roku 2012. Práce realizovaly firmy Labská strojní a 

stavební společnost s.r.o. a PS Profi, s.r.o. 

 

 
Obr.7 – Druhá fáze rekonstrukce zahrnovala i 

přemostění bezpečnostního přelivu. 

 
Obr.8 – Hráz krátce po dokončení rekonstrukce.  

 

Rekonstrukcí VD Mlýnice po katastrofální povodni v srpnu 2010 byl zachován hodnotný 

historický vzhled stavby. Vodní dílo by mělo bez vzniku zásadních škod obstát při povodni 

výrazně přesahující parametry kontrolní povodně s dobou opakování 1000 let. Konstrukčně 

byla zlepšena koruna hráze (izolace, odvodnění), přemostění bezpečnostního přelivu, podloží 

hráze a modernizováno bylo zařízení TBD, upraveny byly i spodní výpusti vč. pohonů 

uzávěrů. Náklady na rekonstrukci činily celkem 29,1 mil. Kč. Podobné opatření pro zajištění 

bezpečnosti díla z povodní je plánováno na sousední přehradě Fojtka, která v současné době 

nesplňuje požadavky na hydraulickou bezpečnost za povodní.  
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4. VODNÍ DÍLO LABSKÁ (LABE, Ř.KM 1083,025)  

Přehrada Labská s výškou hráze 41,5 m (nad základovou spárou) byla vybudována na Labi 

pod Špindlerovým Mlýnem v letech 1910 až 1916. Hlavním účelem bylo již v době výstavby 

zachycení povodňových vln a zmírnění účinků povodní v toku pod dílem. Přehrada Labská je 

vybavena hrázovou spodní výpustí, dále 5-ti výpustmi v obtokové štole a nehrazeným 

korunovým a šachtovým přelivem. Kapacita spodních výpustí dosahuje při Hmax 11,5 m
3
.s

-1
 

(hrázová), resp. 89,9 m
3
.s

-1
 (výpusti na obtoku). Kapacita obou bezpečnostních přelivů 

dosahuje při hladině této hladině o něco více než 150 m
3
.s

-1
. V letech 1997 a 2006 prošly přes 

VD Labská jedny z nejvýznamnějších povodní. V srpnu 2006 byl kulminační průtok v profilu 

Labská vyhodnocen na 172 m
3
.s

-1
, což je přibližně Q100. Při této události se negativně projevil 

vliv nahromaděného spláví v prostoru těsně před bezpečnostními přelivy. Splávím byl 

částečně omezen průtok vody pojistnými zařízeními a zvýšena hladina vody v nádrži. 

I s přihlédnutím k této skutečnosti byl v roce 2008 zpracován posudek bezpečnosti 

VD Labská za povodní. Kontrolní povodňová vlna s dobou opakování 10 000 let byla 

transformována nádrží Labská za různých provozních stavů. Při uvažování částečného 

omezení kapacity bezpečnostních přelivů hrozí při této povodňové události přelití koruny 

hráze a VD tedy nevyhovuje požadavkům na bezpečnost za povodní.  

 

Od roku 2010 správce díla hledá řešení na zajištění nevyhovujícího stavu. Na základě dosud 

provedených průzkumů a studií nápravných opatření je navržena varianta zkapacitnění 

spodních výpustí na obtoku a ochrana bezpečnostních přelivů zádržným systémem před jejich 

ucpáním splávím. Úprava spodních výpustí předpokládá náhradu stávajících 5 výpustí 

DN 1000 třemi výpustmi (2x DN2000 a 1x DN800) a úpravu česlové klece před vtoky do 

výpustí. Rekonstrukcí spodních výpustí na obtoku dojde ke zvýšení jejich kapacity na 

124 m
3
.s

-1
 (při Hret.ovl.), tj  přibližně o 40% oproti porovnání se současným stavem.  

 

Obr.9 – Nahromaděné spláví u šachtového 

přelivu při povodni v roce 2006.  

 
Obr.10 – Návrh uspořádání výpustí v obtokovém 

tunelu (čárkovaně stávající výpusti)  

 

Povodněmi v posledních letech bylo prakticky ověřeno, že stávající udávaný neškodný průtok 

dle MŘ (100 m
3
.s

-1
) lze krátkodobě zvýšit až na 140 - 150 m

3
.s

-1
. Výpočtově byl 

vodohospodářským dispečinkem státního podniku Povodí Labe prošetřen transformační 

účinek nádrže pro stávající a upravenou variantu uspořádání spodních výpustí. Za 

předpokladu navýšení neškodného odtoku z VD na 120 m
3
.s

-1 
by v porovnání se současným 

stavem došlo k výrazně lepší transformaci teoretické PV100 nádrží Labská. Při současném 

uspořádání výpustí transformuje nádrž kulminaci na přítoku z Q100 = 175 m
3
.s

-1
 pouze na 

172 m
3
.s

-1
 na odtoku pod nádrží. Úpravou spodních výpustí by bylo možné stoletý kulminační 
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průtok transformovat na zvýšenou úroveň neškodného průtoku – tj. na 120 m
3
.s

-1
, což je 

prokazatelně zvýšený retenční účinek. Zvýšení kapacity spodních výpustí na obtoku a 

realizací zádržných systémů proti zanesení bezpečnostních přelivů by navíc byla vyřešena i 

současná nevyhovující bezpečnost VD za povodní. V loňském roce byl společností VODNÍ 

DÍLA – TBD a.s. aktualizován posudek bezpečnosti za povodní i pro navrhovanou variantu 

uspořádání spodních výpustí a doplnění zádržných prvků pro zachycení spláví. V závěru 

aktualizovaného posudku bylo pro tuto variantu doloženo splnění bezpečnosti hráze za 

povodní. 

 

Za jednoznačný přínos navrhované varianty řešení považujeme současné splnění často 

protichůdných požadavků na zlepšení transformačního účinku nádrže a zajištění bezpečnosti 

za povodní. Po provozní stránce bude modernizována technologie a ovládání spodních 

výpustí a přepokládá se tedy zjednodušení provozní údržby a manipulací při převádění 

povodně. Navržená opatření pro zlepšení transformačního účinku VD Labská a zajištění 

bezpečnosti za povodní jsou v současné době zpracována do podoby investičního záměru. 

Správce díla připravuje výběrové řízení na fyzikální modelový výzkum a projekt 

rekonstrukce. Investiční náklady na realizaci akce jsou odhadovány na 100 mil. Kč.   

5. VODNÍ DÍLO PAŘÍŽOV (DOUBRAVA, Ř.KM 40,392)  

V letech 1909 až 1913 byla na řece Doubravě nad Pařížovem vybudována zděná přehrada 

s výškou hráze 23,3 m nad terénem. Hlavním účelem díla bylo a je i nadále zachycení 

povodňových vln a zmírnění účinků povodní v toku pod dílem. Již v době přípravy stavby 

přehrady však bylo jasné, že „prostor u Pařížova nestačí, aby v něm nalezla místa každá voda, 

která se tam může přivaliti“. Navíc krátce po zpracování projektu se v květnu 1908 na 

Doubravě vyskytla dosud největší povodeň, která významně předčila i povodně z let 1890 a 

1897. Kulminační průtok v profilu hráze dosáhl 13. května toho roku 230 m
3
.s

-1
 a bylo tedy 

nutné projekt přepracovat. V současné době je přehrada Pařížov vybavena dvěma hrázovými 

spodními výpustmi, dále dvěma výpustmi v obtokové štole, nehrazeným korunovým a 

nehrazeným bočním přelivem. Kapacita hrázových spodních výpustí dosahuje při Hmax 

13,3 m
3
.s

-1
 a spodní výpusti na obtoku mají při této hladině kapacitu 30,32 m

3
.s

-1
. Při 

maximální hladině mají přelivy kapacitu 32,1 m
3
.s

-1
 (korunový) a 98,8 m

3
.s

-1
 (boční). 

 

V roce 2008 byl zpracován první posudek bezpečnosti vodního díla Pařížov za povodní, který 

konstatoval jeho nedostatečné hydraulické zabezpečení. V posudku byla doporučena nápravná 

opatření. V následujícím období byly ČHMÚ upřesněny vstupní hydrologické podklady 

(parametry kontrolní povodňové vlny) a po zaměření prostoru nádrže i její charakteristiky. Na 

základě upřesněných údajů bylo v roce 2011 aktualizováno posouzení bezpečnosti za povodní 

již s podmíněně vyhovujícím výsledkem. Současně byla v závěru posudku doporučena 

nápravná a nouzová opatření, z nichž některé byly již provedeny nebo jsou připravovány 

k realizaci.  

 

Jedná se na jedné straně o stavební úpravy objektů vodního díla (zvýšení kapacity bočního 

bezpečnostního přelivu, zvýšení kapacity hrázových výpustí, případně stabilizace střední části 

podhrází a umožnění přelití koruny hráze). Na druhé straně jsou to organizační nouzová 

opatření (provizorní vyrovnání nivelety koruny hráze ve střední části, zachycení spláví 

v nádrži, nouzová prohrábka boční zemní vyrovnávací hráze). Realizace zádržného systému 

pro zachycení spláví v bezpečné vzdálenosti od hráze byla provedena v roce 2012 a při 

zvýšených průtocích v roce 2013 byl tento systém i odzkoušen v provozu. Zvýšení kapacity 
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hrázových spodních výpustí je plánováno v souvislosti s jejich celkovou rekonstrukcí 

v období let 2016 až 2018.  

 

 
Obr.11 – Nově realizovaná norná stěna pro 

zachycení splavenin v nádrži.  

 
Obr.12 – Vyrovnávací zemní hrázka na pravém 

břehu nádrže.  

 

Jako zajímavé nouzové opatření, pro případ výskytu extrémní povodně s dobou opakování 

10 000 let, se jeví prohrábka nízké zemní vyrovnávací hrázky na pravém břehu nádrže. Na 

základě terénního šetření bylo ověřeno, že v případě takovéto nouzové prohrábky bude voda 

z nádrže odvedena mimo hlavní hráz a bude svedena zcela neobydleným bočním údolím 

mimo intravilán obce Pařížov a následně pod obcí zpět do Doubravy. Jedná se o nouzové 

opatření, při realizaci kterého mohou vzniknout škody na pozemcích a částečně i 

infrastruktuře (silnice II. třídy, rybník, úpravy toku), ale daleko rozsáhlejší škody lze při 

průchodu takovéto extrémní povodně očekávat podél toku Doubravy nejen v obci Pařížov.  

 

Obr.13 – Situace se znázorněním místa nouzové prohrábky hrázky na pravém břehu nádrže a území 

pro převedení části průtoku extrémní povodně.  
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Z hlediska provozního i ekonomického je v případě VD Pařížov výhodné mít připravenu výše 

popisovanou nouzovou prohrábku boční vyrovnávací hráze pro akutní zajištění bezpečnosti 

díla v případě výskytu extrémní povodňové situace (s pravděpodobností výskytu 0,0001). 

Předností takovéhoto nouzového opatření jsou prakticky nulové investiční náklady, 

nezměněný rozsah provozní údržby a i částečná ochrana intravilánu obce Pařížov rozdělením 

průtoků. Současně budou postupně realizovány i další úpravy objektů, které vedle zlepšení 

základních účelů díla posílí i bezpečnost přehrady za povodní (rekonstrukce spodních výpustí, 

příp. úprava koruny hráze). 

6. ZÁVĚR 

Výše uvedené příklady zajištění požadované míry zabezpečení vodních děl při extrémních 

povodních ukazují, že v některých případech lze tyto požadavky splnit současně i se 

zlepšením nebo alespoň zachováním základních účelů přehradní nádrže. Snahou je pokud 

možno zachovat nebo vylepšit i architektonickou hodnotu staveb. Současně mohou být 

takováto opatření a úpravy objektů provozně i méně náročnější a investičně levnější, než 

budování dalších objektů pro převádění vody. 
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VPLYV VYBRANÝCH VODNÝCH NÁDRŽÍ NA HYDROLOGICKÝ 

REŽIM TOKOV 

IMPACT OF WATER RESERVOIRS ON THE HYDROLOGICAL REGIME OF THE 

RIVERS 

Peter Škoda, Soňa Liová , Lotta Blaškovičová, Viliam Šimor, Zuzana Paľušová 

Abstrakt:  
V príspevku hodnotíme vplyv vybraných vodných nádrží Slovenska na hydrologický režim tokov so 

zameraním sa na hodnotenie vplyvu režimu minimálnych a maximálnych prietokov. Hodnotený je 

vplyv vodných nádrží Liptovská Mara (stanica Hubová - tok Váh), nádrž Orava (stanica Dierová – tok 

Orava), Teplý Vrch (stanica Rimavská Seč – tok Blh), Ružín (stanica Kysak – tok Hornád), vodná 

nádrž Veľká Domaša (stanica Horovce - tok Ondava), Starina (stanica Snina - tok Cirocha), Vihorlat 

(Zemplínska Šírava), stanica Michalovce - Meďov - tok Laborec. Prietoky vo vodomernej stanici 

Snina – Cirocha sa vyhodnocujú od roku 1957, v ostatných vodomerných staniciach od roku 1931 

a skôr, čo umožňuje seriózne posúdenie zmien hydrologického režimu. Hodnotenie vývoja 

minimálnych a maximálnych ročných prietokov sme spracovali pomocou  neparametrického Mann – 

Kendallovho testu a ďalších štatistických metód. Výsledky naznačujú významný vplyv spomínaných 

vodných nádrží na zmierňovanie následkov hydrologických extrémov. 

Kľúčové slová: Mann - Kendall test, vodné nádrže, minimálne a maximálne prietoky. 

 
 

Abstract:  
The impact of selected water reservoirs in Slovakia on the hydrological regime of the rivers is assessed 

in this article, with a focus on the evaluation of the influence on the minimum and maximum 

discharges. The assessment has been done for the impact of following water reservoirs: Liptovská 

Mara (gauging station Hubová - river Váh), Orava (gauging station Dierová – river Orava), Teplý 

Vrch (gauging station Rimavská Seč – river Blh), Ružín (gauging station Kysak – river Hornád), 

Veľká Domaša (gauging station Horovce - river Ondava), Starina (gauging station Snina - river 

Cirocha), Vihorlat (Zemplínska Šírava) in gauging station Michalovce Meďov - river Laborec. 

Discharges in gauging station Snina – river Cirocha have been evaluated since 1957, in other gauging 

stations since 1931 and earlier, what makes possible to provide the serious assessment of hydrological 

regime. The evaluation of the evolution of the minimum and maximum yearly discharges has been 

done by use of non-parametric Mann – Kendall test and other statistical methods. The results indicate 

a significant effect of above mentioned water reservoirs in mitigation of the hydrological extremes. 

Key words: Mann - Kendall test, water reservoirs, minimum and maximum discharges. 
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1. ÚVOD 

V súčasnej dobe máme na Slovensku približne 290 vodných nádrží, ktoré spadajú pod správu 

Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. [1].  

Pre posúdenie vplyvu nádrží sme vybrali osem z nich. Nádrže boli vybraté tak, aby ich 

prevádzka trvala už niekoľko desaťročí a vyhodnocovanie prietokov vo vodomerných 

staniciach pod týmito nádržami malo dostatočne dlhé prietokové rady tak pred, ako aj po 

vybudovaní nádrží.  

V podstate len takýto prístup, zhodnotenie vývoja extrémnej vodnosti  pred vybudovaním 

vodohospodárskych stavieb za dlhšie časové obdobie ich prevádzky umožní objektívne 

a nestranné posúdenie ich vplyvu na zmeny hydrologického režimu.  

V príspevku sme sa venovali posúdeniu vplyvu nádrží na rady maximálnych ročných 

prietokov (najväčšie priemerné denné prietoky za jednotlivé roky) a na rady minimálnych 

ročných prietokov (najmenšie priemerné denné prietoky za jednotlivé roky). Rozmiestnenie 

vodných nádrží a vodomerných staníc znázorňuje obr. 1. 
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Obr. 1. Vybrané vodomerné stanice a vodné nádrže v Slovenskej republike.
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2. POUŽITÉ ÚDAJE 

Údaje do analýzy boli vybrané z databázy SHMÚ a tvorilo ich deväť vybraných vodomerných 

staníc, ktoré monitorovali prietoky pod vodnými nádržami, z toho jedna (stanica Liptovský 

Mikuláš – tok Váh) sa nachádza nad vodnou nádržou (Tab. č. 1) [2]. 

 

Tab. 1 Vybrané vodomerné stanice a vodné nádrže na Slovensku. 

pozorovanie Stanica Tok Vodná Nádrž 

1921-2012 Hubová Váh VN Liptovská Mara 

1921-2012 Liptovský Mikuláš (nad VN) Váh VN Liptovská Mara  

1930-2012 Dierová Orava VN Orava 

1956-2012 Snina Cirocha VN Starina 

1954-2012 Michalovce - Meďov Laborec VN Vihorlat (Zemplínska Šírava) 

1930-2012 Horovce Ondava VN Veľká Domaša 

1930-2012 Švedlár-na Hrabliach Hnilec VN Palcmanská Maša 

1928-2012 Kysak Hornád VN  Ružín 

1930-2012 Rimavská Seč Blh VN Teplý Vrch 

 

3. POSTUPY 

Analýza hydrologických údajov bola spracovaná pomocou dvoch metód, prvou bol 

neparametrický Mann - Kendallov test, ktorý sa používa na detekciu významných trendov v 

časových radoch. Výhoda tohto testu je v tom, že nie je ovplyvnený aktuálnym rozdelením 

dát a zároveň je menej citlivý na extrémne hodnoty v časovom rade [3]. 

Test je založený na štatistickej hodnote S, ktorá sa vypočítava porovnaním každých dvoch 

hodnôt xi, xj, (i > j) v časovom rade, pričom štatistická hodnota S je daná nasledovným 

vzťahom: 

 

 

 

 

(1) 

 

 

kde:  

sign (xi – xj) je: 

 

  

 

 

(Pozn. sign znamená znamienko - znamienková metóda). 
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Mann - Kendallova štatistika (Z) vychádza zo štandardného normálneho rozdelenia a je daná 

nasledovným vzťahom: 

 

 

 

(2) 

 

kde: 

σs – predstavuje rozptyl a je definovaný ako: 

 

 

           (3) 

 

kde: 

n – je počet hodnôt v časovom rade. 

 

Odhad veľkosti významných trendov: 

Veľkosti štatisticky významných trendov prietokov v hodnotenej stanici boli vypočítané 

pomocou odhadu sklonu (smernice) podľa autora Sena [4]. Metóda je založená na 

jednoduchom neparametrickom postupe, ktorý bol vyvinutý spomínaným autorom 

nasledovne: 

Ak existuje lineárny trend v časovom rade, môžeme jeho skutočný sklon vyjadriť pomocou 

lineárnej rovnice: 

 

   (4) 

 

kde: 

 Q    – je sklon, 

 B    – je konštanta. 

 f(t)  – je lineárny model. 

 

Odhad sklonu Q pre všetky páry v časovom rade sa vypočíta ako: 

 

 

 
(5) 

 

kde: 

 x  – sú hodnoty v časovom rade, 

 N – je počet odhadnutých sklonov pričom platí, že: 

 

  

 

kde: 

 n – je počet hodnôt v pôvodnom časovom rade. 
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Výsledný Sensov odhadnutý skon (hľadaná smernica) je mediánom týchto N hodnôt 

z odhadnutých sklonov Qi. 

Testy boli naprogramované vo Visual Basicu v programe MS Excel. 

 

Druhou štatistickou metódou, ktorú sme v práci použili, bola tzv. suma kumulatívnych 

odchýlok minimálnych (maximálnych) prietokov pre jednotlivé vodomerné stanice. 

Metóda je založená na kumulatívnej sume hodnôt, ktoré sme získavali postupným 

odčítavaním  od priemernej hodnoty daného časového radu. Metóda bola zostrojená v MS 

Exceli. 

4. DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 

Výsledky analýzy pre jednotlivé vodomerné stanice znázorňujú nasledovné grafy, pričom 

modrou čiarou sú znázornené trendy pred a po vybudovaní vodnej nádrže a červenou farbou 

je znázornený celkový trend na danom časovom rade prietokov. 

 

Vodná nádrž Liptovská Mara; vodomerná stanica Hubová - Váh 

Vodná nádrž Liptovská Mara bola uvedená do prevádzky v roku 1975 a vo vodomernej 

stanici Ľubochňa – Váh (neskôr Hubová – Váh) sa prietoky vyhodnocujú od roku 1921 [5]. 

Trendy maximálnych ročných prietokov do výstavby Liptovskej Mary majú mierne klesajúci 

trend, za celé obdobie je to už štatisticky významný klesajúci trend. Trend minimálnych 

ročných prietokov do roku 1975 je štatisticky nevýznamný, po roku 1975 a aj za celé 

vyhodnotené obdobie je trend výrazne stúpajúci. Ešte názornejšie pozitívny vplyv Liptovskej 

Mary na zmierňovanie hydrologických extrémov vyjadrujú grafy priebehu kumulatívnych 

odchýlok maximálnych, resp. minimálnych ročných prietokov (obr. 2). 

V prípade Liptovskej Mary sme využili skutočnosť, že vo vodomernej stanici Liptovský 

Mikuláš – Váh (ktorá v podstate monitoruje prítok do nádrže) sa prietoky tiež vyhodnocujú už 

od roku 1921 a aj pre tento prietokový rad sme spracovali identické grafy. Tieto rovnako 

potvrdzujú pozitívny vplyv nádrže na zmierňovanie následkov povodní a sucha (obr. 3). 
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Obr. 2. Vývoj minimálnych a maximálnych prietokov vo vodomernej stanici Hubová pod 

vodnou nádržou Liptovská Mara. 

 

 

 

  
  

  
Obr. 3. Vývoj minimálnych a maximálnych prietokov vo vodomernej stanici Liptovský 

Mikuláš nad vodnou nádržou Liptovská Mara. 
 

 

Vodná nádrž Orava; vodomerná stanica Dierová – Orava. 

Oravská nádrž bola uvedená do prevádzky na prelome rokov 1953 a 1954, vo vodomernej 

stanici Dierová - Orava sa prietoky vyhodnocujú od roku 1931. 

Trendy maximálnych ročných prietokov aj v prípade prietokového radu Oravy v Dierovej 

majú klesajúci trend, tento bol klesajúci aj do výstavby priehrady. V každom prípade však 

Oravská nádrž dokázala výrazne transformovať povodňové vlny v rokoch 1958 a 1960. Pri 

hodnotení trendov minimálnych ročných prietokov je situácia rovnaká ako v prípade stanice 

Hubovej na Váhu, keď sa po výstavbe priehrady trend mení na významne rastúci. Podobne 

grafické priebehy kumulatívnych odchýlok tak maximálnych, ako aj minimálnych ročných 

prietokov majú charakteristický priebeh pre profily pod nádržami (obr. 4). 
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Obr. 4. Vývoj minimálnych a maximálnych prietokov vo vodomernej stanici Dierová pod 

vodnou nádržou Orava. 
 

 

Vodná nádrž Starina; vodomerná stanica Cirocha - Snina  

Vodárenská nádrž Starina bola uvedená do prevádzky v roku 1988, prietoky vo vodomernej 

stanici Cirocha - Snina sa vyhodnocujú od roku 1957. 

Napriek tomu, že zmierňovanie povodňových situácií a nadlepšovanie prietokov je v prípade 

nádrže sekundárny (primárna úloha VN je zásobovanie obyvateľstva vodou), z grafických 

príloh (obr. 5) vidno, že nie je zanedbateľný. 
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Obr. 5. Vývoj minimálnych a maximálnych prietokov vo vodomernej stanici Snina pod 

vodnou nádržou Starina. 

 

 

Vodná nádrž Vihorlat (Zemplínska Šírava); vodomerná stanica Michalovce - Meďov – tok  

Laborec. 

Nádrž Vihorlat bola uvedená do prevádzky v roku 1965, prietoky sa vo vodomernej stanici 

Michalovce –Meďov – tok Laborec vyhodnocujú od roku 1955. 

Pomerne krátka doba vyhodnocovania prietokov na Laborci pred uvedením nádrže do 

činnosti (11 rokov) neumožňuje tak objektívne posúdenie vplyvu na prietokový režim, ako to 

bolo v prípade predchádzajúcich nádrží, v prípade minimálnych ročných prietokov je vplyv 

signifikantný (obr. 6). 

 

 

  
  

  
Obr. 6. Vývoj minimálnych a maximálnych prietokov vo vodomernej stanici Michalovce - 

Meďov pod vodnou nádržou Vihorlat (Zemplínska Šírava). 
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Vodná nádrž Veľká Domaša; vodomerná stanica Horovce – Ondava. 

Veľká Domaša bola uvedená do prevádzky v roku 1967, vo vodomernej stanici Horovce – 

Ondava sa vyhodnocujú prietoky od roku 1931. Napriek pomerne značnej vzdialenosti medzi 

nádržou a vodomernou stanicou pozitívny vplyv na zmierňovaní hydrologických extrémov je 

zrejmý z grafických príloh (obr. 7). 

 

  
  

  
Obr. 7. Vývoj minimálnych a maximálnych prietokov vo vodomernej stanici Horovce pod 

vodnou nádržou Veľká Domaša. 

 

Vodná nádrž Palcmanská Maša; vodomerná stanica Švedlár-na Hrabliach. 

Vodná nádrž Palcmanská Maša bola uvedená do prevádzky v roku 1956, vo vodomernej 

stanici Švedlár-na Hrabliach sa prietoky vyhodnocujú od roku 1931. 

Hlavným účelom vodnej nádrže je využitie vodnej energie  prevodom vody do Vlčej doliny. 

Zo všetkých hodnotených prietokových radov pod nádržami jedine rad minimálnych ročných 

prietokov na toku Hnilec pod nádržou má klesajúcu tendenciu. 

Z obr. 8 je zrejmé, že vývoj minimálnych ročných prietokov pred vybudovaním vodnej 

nádrže bol štatisticky významne klesajúci a tento ovplyvnil aj celkový trend aj  po jej 

vybudovaní. 
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Obr. 8. Vývoj minimálnych a maximálnych prietokov vo vodomernej stanici Švedlár na 

Hrabliach pod vodnou nádržou Palcmanská Maša. 

 

Vodná nádrž Ružín; vodomerná stanica Kysak – Hornád. 

Vodná nádrž Ružín bola uvedená do prevádzky v roku 1968, prietoky vo vodomernej stanici 

Kysak - Hornád sa vyhodnocujú od roku 1929. 

Z grafických príloh vidno, že vplyv vodnej nádrže na zmierňovanie hydrologických extrémov 

je zrejmý. Hlavne v rade maximálnych ročných prietokov bol štatisticky významný rastúci 

trend zmenený na klesajúci. Z dlhodobého hľadiska tak vplyv nádrže Ružín na povodňové 

prietoky vyznieva priaznivejšie, ako  pri povodňových epizódach v posledných rokoch. 

  

 

  
  

  
Obr. 9. Vývoj minimálnych a maximálnych prietokov vo vodomernej stanici Kysak pod 

vodnou nádržou Ružín. 

 

Vodná nádrž Teplý Vrch; vodomerná stanica Rimavská Seč  - Blh. 

Vodná nádrž Teplý Vrch bola uvedená do prevádzky v roku 1980, prietoky vo vodomernej 

stanici Rimavská Seč – Blh sa vyhodnocujú od roku 1931. 
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Trendy v prietokových radoch minimálnych a maximálnych ročných prietokov za celé 

vyhodnotené obdobie sú štatisticky nevýznamné, pri porovnaní období pred a po uvedení 

nádrže do prevádzky sa aj v prípade nádrže Teplý Vrch vykazujú pozitívne účinky. 

 

  
  

  
Obr. 10. Vývoj minimálnych a maximálnych prietokov vo vodomernej stanici Rimavská Seč 

pod vodnou nádržou Teplý Vrch. 

5. ZÁVER 

Cieľom predloženej práce bolo hodnotenie vplyvu vodných nádrží Slovenska na hydrologický 

režim tokov. Hodnotené boli trendy maximálnych a minimálnych prietokov za dostupné 

obdobia pozorovania v jednotlivých vodomerných staniciach. 

Z dosiahnutých výsledkov vyplynulo, že vodné nádrže na Slovensku výrazne ovplyvňujú 

dlhodobé trendy minimálnych (zvyšovaním) a maximálnych (znižovaním) prietokov, ako to 

dokazuje nielen použitá Mann – Kendallova trendová analýza, ale aj štatistická metóda 

kumulatívnych odchýlok. 

Na pomerne výrazný vplyv VN na hydrologický režim toku poukazuje metóda kumulatívnych 

odchýlok ovplyvnených a neovplyvnených prietokov na vodomerných staniciach Hubová 

(pod VN Liptovská Mara – ovplyvnené prietoky) a Liptovský Mikuláš (nad VN Liptovská 

Mara – neovplyvnené prietoky), v ktorých je vidieť pomerne výrazný rozdiel medzi 

správaním sa prietokov nad a pod nádržou. 

Bez ohľadu na účel, pre ktoré boli vodné nádrže vybudované, výsledky preukázali, že 

z dlhodobého hľadiska vodné nádrže jednoznačne prispievajú k zmierňovaniu následkov 

v obidvoch prípadoch hydrologických extrémov (povodní a sucha). V prípade najväčších 

ročných prietokov vo všetkých vodomerných staniciach pod hodnotenými nádržami je 

klesajúci trend, pričom väčšina týchto trendov je štatisticky významná.  V prípade najmenších 

ročných prietokov (okrem nádrže Palcmanská Maša) je situácia opačná, t.j. v prietokových 

radoch boli zaznamenané stúpajúce trendy. 
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Vplyv a úžitok vodných nádrží sa prejavuje hlavne v dvoch smeroch: prvým je ochrana pred 

povodňami v dôsledku znižovania kulminačných prietokov a druhým je vytvorenie 

akumulácie vody, ktorá je následne využívaná nielen pre zásobovanie obyvateľstva vodou, ale 

aj vytvorením zásoby vody pre ostatné odbory ľudskej činnosti. 
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ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP PŘI ŘEŠENÍ MOŽNÝCH ZMĚN 

STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ NÁDRŽÍ  

RESPONSIBLE APPROACH IN SOLUTION OF POSSIBLE CHANGES 

IN STRATEGIC MANAGEMENT OF RESERVOIRS 

Fošumpaur P., Kendík T., Březina K. 

Abstrakt: 

Předložený příspěvek diskutuje možnosti ve změnách strategického řízení nádrží a doporučuje 

zodpovědný přístup založený na kvantifikaci spolehlivosti všech požadovaných účelů nádrží se 

zohledněním jejich požadovaných priorit daných potřebami společnosti. Takové změny je nutné vždy 

ověřit na podkladě kvalitního vodohospodářského řešení, neboť změna jediného parametru ve 

prospěch jednoho účelu má zpravidla vazby na spolehlivost všech ostatních účelů. Uvedená 

problematika je demonstrována na příkladě nádrží Vltavské kaskády. 

 

Abstract: 
The present paper discusses the possibilities of changes in the strategic control of reservoirs and 

recommends responsible approach to quantifying the reliability of all the required purposes of 

reservoirs, taking into account the required priorities given by needs of society. Such changes must 

always be verified on the basis of thorough water management solution, as a single parameter change 

in favor of one purpose generally has links to the reliability of all other purposes. The issue is 

demonstrated on the example of the Vltava cascade reservoir system. 

 

Klíčová slova: strategické řízení nádrží, vodohospodářské řešení nádrží, Vltavská kaskáda 

1. ÚVOD 

Povodňové události z let 2002 a 2013 otevřely v České republice širokou diskuzi o roli 

vodních nádrží při zvládání extrémních hydrologických situací. V této souvislosti je třeba 

odlišovat operativní řízení nádrží, které sleduje optimalizaci manipulací v rámci vodoprávně 

projednaných manipulačních řádů a zpravidla s využitím prostředků předpovědních systémů a 

řízení strategické, které představuje změny v základních parametrech nádrží a funkčních 

objektů přehrad v souvislosti se změnami v prioritách jejich účelů. V současné době jsme 

svědky zesílené společenské poptávky, jak ve smyslu zdokonalování operativního řízení, ale 

rovněž ve smyslu změn základních strategických parametrů nádrží často s cílem významného 

posílení jejich retenční funkce. 

2. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ NÁDRŽÍ 

Cíle strategického řízení nádrží a vodohospodářských (VH) soustav zpravidla vycházejí 

z potřeb společnosti na vodní zdroje z hlediska zajištění požadovaných odběrů, 

protipovodňové ochrany, regulace energetického systému, zajištění minimálních zůstatkových 
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průtoků, plavby a řady dalších služeb. Takto formulované cíle tvoří výchozí podklady při 

řešení následujících úloh strategického řízení: 

a) návrh nové nádrže, popř. VH soustavy, 

b) doplnění stávající VH soustavy o nové prvky, 

c) změna základních parametrů stávající VH soustavy. 

 

První úloha návrhu nové nádrže je v současné době již poměrně méně častá, což je dáno 

jednak skutečností, že většinu VH infrastruktury již vybudovali naši předkové a dále záměry 

na výstavbu nových vodních děl bohužel často narážejí na konflikty z důvodu 

environmentálních a sociálních dopadů na okolí. Nejvýznamnějším projektem tohoto typu je 

v současnosti v ČR záměr výstavby nové vodní nádrže Nové Heřminovy. Druhá úloha 

využívá dispozice stávajících systémů, kdy navyšuje jejich využití doplněním dalších prvků. 

Příkladem bylo začlenění nádrží Hněvkovice a Kořensko do systému Vltavské kaskády na 

přelomu 80. a 90. let minulého století s cílem zajištění spolehlivého zdroje chladící vody pro 

jadernou elektrárnu Temelín. Za nejčastější úlohu strategického řízení lze v současnosti 

označit třetí úlohu, která představuje potřebu změny základních strategických parametrů 

prvků existující VH soustavy. Tato potřeba může být vyvolána typicky z následujících 

důvodů: 

a) změny požadavků na vodní zdroje – cílů strategického řízení, 

b) změny hydrologických podmínek, 

c) kombinace obojího. 

Změny požadavků na vodní zdroje mohou obsahovat kvantitativní změnu odebíraných 

množství pro jednotlivé uživatele (zvýšení nebo snížení), kvalitativní změny na spolehlivost 

dodávky vody, změny v prioritách jednotlivých účelů nádrží, změnu minimálního 

zůstatkového průtoku, změnu neškodného odtoku pod vodním dílem, změnu požadované míry 

ochrany před povodněmi území pod hrází, změnu požadavku na bezpečnost vodního díla při 

povodních a další. Změny hydrologických podmínek vycházejí zejména ze skutečnosti, že pro 

návrh existujících VH soustav byly využity průtokové řady zaznamenané před jejich 

výstavbou a v současnosti existují zpravidla podstatně delší hydrologické podklady. Současná 

úroveň poznání rovněž umožňuje kvalitativně spolehlivější přípravu stochastických 

hydrologických podkladů generováním syntetických průtokových řad s následným 

hodnocením spolehlivosti účelů nádrží metodou stochastických simulací (metoda Monte-

Carlo). Současně nelze opomenout diskutovaný fenomén nestacionarity průtokových řad a 

dopady klimatické změny na spolehlivost vodních zdrojů. 

Změna cílů strategického řízení a hydrologických podmínek má následně vliv na základní 

(strategické) parametry VH soustavy, mezi které se řadí rozdělení nádržních prostorů 

(zejména velikost zásobního a retenčního objemu), kapacita funkčních objektů přehrad, 

kapacity přivaděčů vody a odběrných objektů, systém protipovodňové ochrany v toku pod 

nádržemi a ve vzdutí nádrží a řadu dalších. 

Zpravidla vždy po výskytu extrémního hydrologického jevu, ať už jde o povodeň nebo o 

hydrologické sucho, jsme svědky volání společnosti po změně parametrů strategického řízení 

VH soustav. Tato reakce je přirozená, a je zpravidla nejintenzivnější bezprostředně po 

odeznění extrémního jevu. Věcně je však třeba mít na paměti, že neuvážená změna 

v nastavení základních parametrů VH soustavy může situaci spíše destabilizovat a porušit 

rovnováhu v zabezpečení jednotlivých účelů (služeb). Posílení jednoho účelu zpravidla vede 

ke snížení spolehlivosti ostatních. Z uvedeného důvodu je třeba doporučit maximálně 

zodpovědný přístup, který vychází z komplexního vodohospodářského řešení, které 

kvantifikuje spolehlivost všech požadovaných účelů VH soustavy na podkladě aktuálních 

hydrologických podkladů a soudobých metodických postupů. 
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3. VLTAVSKÁ KASKÁDA 

Vltavská kaskáda je nejvýznamnější VH soustavou v povodí Vltavy. Její role během 

povodňových událostí 2002 a 2013 byla zásadní, kdy realizované manipulace vedly 

k částečnému snížení kulminačního průtoku a zejména poskytly čas pro přípravu 

protipovodňových opatření v Praze a na dolní trati Vltavy (Fošumpaur, Kopecká, 2013). 

Současné nastavení strategických parametrů nádrží a funkčních objektů přehrad Vltavské 

kaskády vychází z původního komplexního manipulačního řádu podloženého 

vodohospodářským řešením z roku 1964 (Nacházel). Výjimku tvoří doplnění nádrží 

Hněvkovice a Kořensko podložené VH řešením z roku 1989 (Nacházel). Vltavská kaskáda 

dle současného komplexního manipulačního řádu (Dolejší, 2009) obsahuje rozdělení 

nádržních prostorů jednotlivých nádrží dle tab. 1 a zajišťuje následující účely: 

1. zajištění minimálního průtoku ve Vltavě v profilu Vrané 40 m
3
.s

-1
 ve spolupráci při 

hospodaření s vodou s vodními díly Lipno I., Slapy a Orlík a v součinnosti s ostatními 

vodními díly Vltavské kaskády, 

2. využití odtoku z nádrží k výrobě elektrické energie ve vodních elektrárnách, které jsou 

součástí vodních děl, 

3. dodávku povrchové vody pro odběratele, 

4. snížení velkých vod na Vltavě a částečnou ochranu území pod přehradou před účinky 

povodní (se zvláštním zřetelem na ochranu Prahy), 

5. nadlepšování průtoků ve Vltavě a příp. v Labi pro zlepšení plavebních podmínek, 

6. vypouštění zvýšených průtoků ke zlepšení hygienických podmínek a kvality vody ve 

Vltavě (zejména v oblasti Prahy) a k likvidaci následků čistotářských havárií, 

7. ovlivňování zimního průtokového režimu pod přehradou a omezení nežádoucích 

ledových jevů, 

8. rekreace a vodní sporty, 

9. plavba v nádrži, 

10. extenzivní rybí hospodářství. 

 

Tab. 1 Rozdělení nádržních prostorů nádrží Vltavské kaskády. 

  

Vs Vz Vr Vcelk 

Stálé nadržení Zásobní prostor Ochranný prostor Celkový objem 

[mil. m
3
] 

Lipno I 23,354 252,991 33,156 309,501 

Lipno II 0,222 1,442*) 0 1,664 

Hněvkovice 8,940 12,155 0 21,095 

Kořensko 1,070 1,730*) 0 2,800 

Orlík 280,000 374,428 62,072 716,500 

Kamýk 8,324 4,652*) 0 12,976 

Slapy 68,800 200,500 0 269,300 

Štěchovice 7,100 3,344*) 0 10,444 

Vrané 8,578 2,523*) 0 11,101 

CELKEM 406,388 853,765 95,228 1355,381 

Legenda: *) jedná se pouze o vyrovnávací prostor pro energetické účely. 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

Na základě analýzy dopadů klimatické změny na vodní zdroje (Novický a kol., 2008) 

vyplývá, že z hlediska současných klimatických podmínek je hodnota minimálního 

zůstatkového průtoku pod VD Vrané ve výši 40 m
3
.s

-1
 zajištěna v souladu s požadovaným 

standardem (ČSN 75 2405). Hodnocení retenční funkce Vltavské kaskády pro stávající 

hodnoty retenčních objemů provedl Kašpárek a kol. (1990, 2012) se závěrem, že 

protipovodňová ochrana Prahy je zajištěna na povodeň s dobou opakování maximálně 20 let. 

Na základě uvedených skutečností je v současnosti na ČVUT v Praze, Fakulta stavební 

připravováno nové komplexní VH řešení Vltavské kaskády, které bude obsahovat zhodnocení 

spolehlivosti zajištění jednotlivých účelů nádrží ve více variantách. Výsledné nastavení 

strategických parametrů Vltavské kaskády bude vycházet z doporučení na základě 

vícekriteriálního zhodnocení variant. 

4. ZÁVĚRY 

Změny v nastavení strategických parametrů vodohospodářských soustav je možné realizovat 

teprve po zpracování komplexního vodohospodářského řešení s využitím soudobých 

metodických postupů a aktuálních hydrologických dat. Podstatná je správná definice systému, 

která na základě aktuálních požadavků společnosti nejprve formuluje cíle strategického řízení. 

Na jejich podkladě jsou vybrány hlavní prvky a vazby systému, jeho rozlišovací úroveň a 

časová diskretizace vstupních veličin. Připravované VH řešení Vltavské kaskády obsahuje 

nádrže od VD Orlík po VD Vrané a pro odvození hydrologických podkladů uvažuje s vlivem 

dalších významných nádrží v povodí Vltavy. VH řešení zásobní funkce je připravováno 

s využitím stochasticky generovaných průtokových řad a vyhodnocením zabezpečeností 

dodávky vody a zajištění minimálního zůstatkového průtoku pomocí bilančního simulačního 

modelu v měsíčním kroku. VH řešení paralelně posuzuje retenční funkci Vltavské kaskády, 

hodnotí zajištění regulačních služeb vodních elektráren a vliv na plavební podmínky na 

Vltavské vodní cestě. Zpracované varianty strategického řízení Vltavské kaskády budou 

následně posouzeny systémem vícekriteriálního hodnocení, ze kterého vyplyne případné 

doporučení pro změnu parametrů manipulačních řádů. 
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ZÁSOBOVANIE VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU PITNOU 

VODOU A MOŽNOSTI RIEŠENIA KRYTIA JEJ DEFICITU  

DRINKING WATER SUPPLY IN EASTERN SLOVAKIA REGION AND POSSIBLE 

SOLUTIONS TO COVER ITS DEFICIT 

Ladislav Hnidiak, Tomáš Rabatin, Samuel Farkaš, Ingrid Mydlová, Peter Panenka 

Abstrakt:  
Požiadavky na kvalitnú pitnú vodu nielen vo svete, ale aj v Slovenskej republike sú čoraz viac 

náročnejšie. Čo sa týka zásobovania pitnou vodou z vodovodu obyvateľstva, alarmujúca je najmä 

skutočnosť, že Slovensko je s 85 % pod priemerom vyspelých európskych štátov. Východoslovenská 

vodárenská sústava je najväčším vodárenským systémom vo Východoslovenskom regióne. Jej vznik 

bol podporený výstavbou veľkokapacitného zdroja pitnej vody – Vodárenskej nádrže Starina na 

Ciroche. Cieľom výstavby nádrže bolo zabezpečiť dostatočný zdroj vody na zásobovanie obyvateľov 

spádového územia, t. j. spotrebísk vo východnej časti východoslovenského regiónu, ktorá sa vyznačuje 

nedostatkom zdrojov podzemnej vody vhodných na hromadné zásobovanie pitnou vodou. Výsledkom 

porovnania a posudzovania viacerých alternatív možnosti budovania vodárenských nádrží (VN Tichý 

Potok, VN Škapová, VN Lukov, VN Nižná Jablonka) a ako prvotne aj alternatívy budovania 

mnohopočetných prehrádzok v oblasti Levočských vrchov – bola ako najvhodnejšou alternatívou pre 

riešenie krytia deficitu pitnej vody v posudzovanej oblasti, predovšetkým oblasti Prešova a Košíc 

vybratá alternatíva - VN Tichý Potok. 

Abstract: 

Requirements for drinking water of a high quality are becoming more and more demanding not only 

worldwide, but also in Slovakia. Regarding drinking water supply to population from water main the 

fact that Slovakia is with its 85 % below the average of advanced European states is a particular cause 

of alarm.The Eastern Slovak Water System is the largest water system in the Eastern Slovak Region. 

Its origin was supported by the construction of a large-scale drinking water resource – a water 

reservoir Starina on the Cirocha. The objective of the reservoir construction was to ensure a sufficient 

water resource for supply to population in the catchment area, i. e. consumption areas in the eastern 

part of the Eastern Slovak Region that is characterized by a lack of underground water resources 

suitable for mass drinking water supply. The comparison and assessment of several options possible 

for construction of water reservoirs (WR) (WR Tichý Potok, WR Škapová, WR Lukov, WR Nižná 

Jablonka) as well as, initially, of the option for construction of multiple dams in the area of Levoča 

Mountains results into the selection of WR Tichý Potok as the most suitable option for solution to 

cover drinking water deficit in the assessed area, especially in the area of Prešov and Košice. 

Kľúčové slová: pitná voda, posudzovanie, východoslovenský región, Vodárenská nádrž Tichý Potok 
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1. ÚVOD 

Súčasný stav Slovenska v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov 

môžeme hodnotiť ako nedostačujúci. Z celkového počtu obyvateľstva je zásobovaných pitnou 

vodou 85 %.[1] Ak porovnáme zásobovanosť obyvateľstva na Slovensku s úrovňou 

zásobovania v štátoch EÚ, musíme konštatovať, že za väčšinou štátov EÚ Slovensko 

zaostáva. Zaostávanie v podiele zásobovaných obyvateľov je na Slovensku najvýraznejšie 

v oblasti východného Slovenska.  

 

Východoslovenský región (VSRG) ako celok so 77,7 % obyvateľov zásobovaných vodou 

z verejných vodovodov je v rámci SR podpriemerný (Západoslovenský región – 89 %, 

Severoslovenský región – 88,6 %, Stredoslovenský región – 84,2 %). V porovnaní 

s vyspelejšími krajinami EÚ (s 90 – 98 % zásobovanosti) hlboko zaostáva. Úroveň 

zásobovanosti v jednotlivých okresoch regiónu je značne rozdielna. Iba v troch je na 

prijateľnejšej úrovni (Košice – mesto 99 %, Poprad 92,0 %, Rožňava 80 %). Výrazne 

zaostávajú okresy východoslovenskej sústavy. Sú to najmä okres Vranov nad Topľou 41,6 %, 

Košice - okolie 52,0 %, Trebišov 60 %, Prešov 70 %, Michalovce 64 %, ako aj okresy mimo 

VVS (Bardejov 78,4 % a Stará Ľubovňa 70 %). Z hľadiska vybavenosti obcí verejnými 

vodovodmi je situácia vo východoslovenskom regióne ešte nepriaznivejšia. Z 1126 obcí 

a miest len asi v 592 obciach je vybudovaný celoobecný, resp. čiastočný verejný vodovod. 

Štruktúra zásobovanosti vodou v záujmových oblastiach Prešova a Košíc – v okrese Prešov sa 

z jediného prešovského skupinového vodovodu zásobuje 54,1 % obyvateľov celého okresu 

a zvyšných 8 % obyvateľov z miestnych vodovodov. Dominantný podiel zásobovanosti má 

jediné mesto Prešov s 90,8 tisíc zásobovanými obyvateľmi. Podobne i oblasti Košíc len mesto 

Košice s 240 tisícami zásobovaných obyvateľov predstavuje 69,9 % zásobovanosti a len                   

14,9 % zásobovaných obyvateľov pripadá na ostatné vidiecke sídla. 

 

Hromadné zásobovanie obyvateľstva východoslovenského regiónu pitnou vodou sa 

zabezpečuje z takmer 1070 vodných zdrojov. Sumárne technicky vybudovanej kapacity 

zdrojov vody vo Východoslovenskej vodárenskej sústave (VVS) je v súčasnosti 4350 l.s
-1 

- 

4500 l.s
-1

. 

Vodárenské nádrže Bukovec na Ide s odporúčaným priemerným odberom 410 l.s
-1 

a Starina 

na Ciroche s Qn=1200 l.s
-1

 sú objemovo najstabilnejšie zdroje pitnej vody. Ich podiel 

predstavuje 37 % z celkových vybudovaných kapacít vodných zdrojov. 

V dôsledku opakujúcich sa periód výskytu suchých období sa znižuje výdatnosť niektorých 

zdrojov podzemných vôd (Drienovec, Turňa), znižujú sa odbery vody zo studní (Družstevná, 

Lastomír, Topoľany), resp. sa už dlhodobejšie nevyužívajú (Božčice Hatiny, Rožkovany). 

Taktiež sa obmedzuje distribúcia pitnej vody z VZ - priame odbery z tokov (Bodva, Torysa, 

Rika). Preto v bilancii zabezpečenia krytia potrieb vody vo Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s. po bilančnom prehodnotení je reálnejšia odporúčaná bilančná výdatnosť 

súčasne využívaných zdrojov 2.982,7 l.s
-1

. 

V uvedenej sumárnej kapacite sa vyskytuje celý rad zdrojov vody, ktoré sú ohrozované 

z hľadiska kvality a hygieny, ako aj zdroje s vyššími odbermi, než by zodpovedalo 

ekologickým požiadavkám. [2] 

 

Stav kvality podzemných a povrchových vôd v regióne nepriaznivo ovplyvňuje antropogénna 

činnosť v priemysle, poľnohospodárstve a sídliskové aglomerácie. Vážny problém tiež 

predstavuje trvalý výskyt obsahu dusičnanov vo vode v 70-tich verejných vodovodoch. 

Ukázalo sa, že v povodiach Hornej Torysy a Bodvy sa v niektorých obdobiach nadmerne 

využívajú zdroje vody, až po hranicu ekologických limitov. 
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Podľa uvedenej analýzy zásobovania obyvateľstva regiónu pitnou vodou je súčasný stav                         

vo viacerých smeroch v rozpore s princípmi udržiavania kvality života obyvateľstva a skrýva 

v sebe nebezpečenstvo možných hygienických a zdravotných problémov pri spotrebe vody     

na hranici hygienického minima. 

Po takomto prehodnotení možností využívania súčasných zdrojov vody, 

zostávajúce/vyhovujúce kapacity nie sú schopné pokryť nároky na vodu vo VVS ani do roku 

2030, najmä v oblasti Prešova a Košíc. 

2. POTREBA PITNEJ VODY 

Východoslovenská vodárenská sústava je najväčším vodárenským systémom                                     

vo východoslovenskom regióne. Jej vznik bol podporený výstavbou veľkokapacitného zdroja 

pitnej vody – Vodárenskej nádrže Starina (VN Starina) na Ciroche s úpravňou vody                            

v Stakčíne. Cieľom výstavby nádrže bolo zabezpečiť dostatočný zdroj vody na zásobovanie 

obyvateľov spádového územia, t. j. spotrebísk vo východnej časti východoslovenského 

regiónu, ktorá sa vyznačuje nedostatkom zdrojov podzemnej vody vhodných na hromadné 

zásobovanie pitnou vodou. Akútny nedostatok pitnej vody v Košickom skupinovom 

vodovode v osemdesiatych rokoch viedol k vybudovaniu prívodu vody z VN Starina až                   

do Košíc. V súčasnosti sú z VN Starina zásobované, prípadne dotované vodovodné systémy 

v okresoch Snina, Humenné, Michalovce, Vranov nad Topľou, Trebišov, Prešov, Košice 

a Košice - okolie. V roku 2013 bola ukončená výstavby privádzacieho potrubia do Svidníka 

a Stropkov a plánuje sa aj výstavba prívodu vody pre spotrebiská v okrese Bardejov                          

a Medzilaborce. 

Stratégia rozvoja verejných vodovodov vo Východoslovenskej vodárenskej sústave                            

je v súlade so základnými vodohospodárskymi dokumentmi (Koncepcia vodohospodárskej 

politiky SR do roku 2015 a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre 

územie Slovenskej republiky), ktorých cieľom je zvýšenie počtu zásobovaných obyvateľov 

v obciach s verejným vodovodom, zabezpečenie pitnej vody pre spotrebiská zásobované 

z rizikových vodárenských zdrojov ako aj zabezpečenie prístupu obyvateľov územia k pitnej 

vode. 

Demografický vývoj však má za následok fakt, že už v roku 2030, môže nastať deficit 

vodárenských zdrojov vo vzťahu k vypočítanej potrebe vody v okresoch Michalovce, Prešov 

a Sabinov, Košice (Košice - okolie), Stropkov, Svidník a v ďalších rokoch sa tento deficit 

bude významne prehlbovať. V roku 2040 sa aj napriek zvýšeniu kapacity úpravne vody 

Stakčín dostane na hodnotu cca 566 l/s (tab.1): 
 

okres rok 

počet 

napojených 

obyvateľov 

potreba pitnej vody 

deficit v 

zásobova

ní 

návrh na 

vyradenie 

VZ podľa 

UV 30/96 a 

815/2000 

návrh na 

vyradenie 

VZ mimo 

uznesenia 

vlády 

celkom 

odber 

pitnej 

vody z 

VZ 

odber z 

VN 

Starina 

Qdmax 

v l/s 
v l/s v l/s v l/s v l/s v l/s 

SNINA 

2010 31 603 55,6 19,4 36,2      

2015 32 500 89,9 23,1 66,8      

2030 40 590 116,9 17,6 99,3      

2040 43 370 126,0 17,8 108,2      

HUMENNÉ 

2010 54 204 121,9 73,8 48,1      

2015 55 370 174,0 77,9 96,1     

2030 38 195 198,7 82,9 115,8      

2040 42 990 222,3 80,8 141,5      
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okres rok 

počet 

napojených 

obyvateľov 

potreba pitnej vody 

deficit v 

zásobova

ní 

návrh na 

vyradenie 

VZ podľa 

UV 30/96 a 

815/2000 

návrh na 

vyradenie 

VZ mimo 

uznesenia 

vlády 

celkom 

odber 

pitnej 

vody z 

VZ 

odber z 

VN 

Starina 

Qdmax 

v l/s 
v l/s v l/s v l/s v l/s v l/s 

MICHALOVCE 

2010 78 084 135,8 122,3 13,5      

2015 83 540 215,8 147,1 68,7  227,0   

2030 94 325 248,5 141,7 106,8       

2040 110 590 300,1 172,1 128,0       

TREBIŠOV 

2010 71 025 205,2 138,8 66,4       

2015 79 975 295,3 205,3 89,9   110,0   

2030 97 995 350,3 120,0 230,3   50,0   

2040 121 010 427,3 120,0 307,3       

VRANOV n/T 

2010 42 008 62,4 4,0 58,4       

2015 50 920 135,1 20,7 114,4   80,0   

2030 69 535 199,9 12,8 187,1       

2040 86 010 245,3 12,1 233,2       

SVIDNÍK 

2010 21 912 51,5 51,5 0,0       

2015 26 890 82,0 20,1 61,9   52,5   

2030 34 790 107,8 23,8 84,0     23,1 

2040 37 300 116,3 26,7 89,6       

STROPKOV 

2010 12 162 39,6 39,6 0,0       

2015 16 380 45,4 16,7 28,8   4,0   

2030 18 480 57,1 9,4 47,7       

2040 20 640 64,1 0,0 64,1       

MEDZILABORCE 

2010 6 277 11,2 11,2 0,0       

2015 6 500 15,8 15,8 0,0       

2030 8 350 21,7 21,7 0,0       

2040 9 590 25,3 25,3 0,0       

BARDEJOV 

2010 34 111 53,8 53,8 0,0       

2015 34 750 92,1 92,1 0,0       

2030 40 980 112,4 99,9 12,5   100,0   

2040 45 440 125,9 47,8 78,2       

PREŠOV - 

SABINOV 

2010 126 432 301,1 244,3 56,8       

2015 139 480 406,9 316,8 90,1   51,0   

2030 177 795 501,7 333,7 168,0 -91,5 100,0   

2040 200 960 592,9 343,8 249,0 -239,0     

KOŠICE - okolie 

2010 227 270 627,8 323,0 304,8       

2015 241 250 752,8 432,6 320,2   209,0 200 

2030 265 290 827,2 506,3 321,0 -321,0     

2040 284 070 885,9 559,1 326,9 -326,9     

CELKOM 

2010 705 088 1 665,8 1 081,6 584,2      

2015 767 555 2 305,0 1 368,2 936,9      

2030 886 325 2 742,4 1 369,9 960,0 -412,5 983,5 223,1 

2040 1 001 970 3 131,4 1 405,5 1 160,0 -565,9     

 

Tab. 1 Predpokladaný vývoj potrieb pitnej vody a potreba ich krytia zdrojmi pitnej vody [2] 
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3. VYBUDOVANIE NOVÉHO VODÁRENSKÉHO ZDROJA 

Keďže pôvodným cieľom VN Stariny bolo zásobovanie pitnou vodou spotrebísk Zemplína 

(okresy Snina, Humenné, Michalovce, Vranov nad Topľou, Trebišov) a severovýchodnej 

oblasti východoslovenského regiónu (okresy Bardejov, Stropkov, Svidník, Medzilaborce), 

bude potrebné zabezpečovať zdroje pitnej vody pre okresy Prešov, Sabinov, Košice a Košice 

– okolie tak, aby po roku 2015 bol zabezpečený predpokladaný nárast potreby vody v tejto 

oblasti. 

Tento problém vo veľkej miere vyrieši vybudovanie nového vodárenského zdroja. 

Navrhované a posudzované boli už v minulosti 4 lokality vodárenských nádrží – Vodárenská 

nádrž (VN) Tichý Potok, Vodárenská nádrž (VN) Škapová, Vodárenská nádrž (VN) Lukov                

a Vodárenská nádrž (VN) Nižná Jablonka a posudzované bolo tiež riešenie mnohopočetnými 

prehrádzkami (riešenie bez vodárenskej nádrže navrhovala ochranárska organizácia „Ľudia                

a voda“). Riešenie mnohopočetnými prehrádzkami bolo po preštudovaní slovenskými 

vodohospodárskymi odborníkmi výskumných ústavov zhodnotené za nespôsobilé na ďalšiu 

realizáciu a nemôže byť hodnotené ako alternatívny vodný zdroj. 

Pri analýze alternatívnych riešení boli zvažované nielen geologické a geomorfologické 

pomery v jednotlivých lokalitách, ale i výdatnosť prítokov, vplyv vodných stavieb na stabilitu 

svahov nádrží, ich zanášanie a abrázne procesy. Posudzovaná bola i možnosť únikov vody 

z nádrže a indukovaná seizmicita. Často propagovaný alternatívny návrh 45 nízkych sypaných 

priehrad a 3824 prehrádzok nie je schopný v daných inžinierskogeologických, 

geomorfologických a hydrogeologických podmienkach (v málo priepustnom                                  

až nepriepustnom geologickom prostredí) akumulovať objemy podzemnej vody, ktoré by boli 

využiteľné na zásobovanie pitnou vodou v požadovanom rozsahu. [4]  

 

Výsledkom porovnania a posudzovania uvedených alternatív možnosti budovania 

vodárenských nádrží (VN Tichý Potok, VN Škapová, VN Lukov, VN Nižná Jablonka) a ako 

prvotne aj alternatívy budovania mnohopočetných prehrádzok v oblasti Levočských vrchov – 

bola ako najvhodnejšou alternatívou pre riešenie krytia deficitu pitnej vody v posudzovanej 

oblasti, predovšetkým oblasti Prešova a Košíc vybratá alternatíva - VN Tichý Potok. Výhoda 

VN Tichý Potok spočíva v možnosti gravitačnej dodávky vody do Prešova a Košíc, v absencii 

osídlenosti územia, vo vysokej výdatnosti prietoku Torysy, v dobrej kvalite vody v Toryse 

vhodnej na vodárenské využitie, v podmienečne vhodných geologických a morfologických 

podmienkach pre budovanie priehrady, v dostatočne vysokej nadmorskej výške (nad 550 m n. 

m.), ktorá nedáva predpoklad tvorby vodného kvetu v nádrži, v absencii nutnosti 

presídľovania obyvateľov, ako aj vo využití existujúcej infraštruktúry – prívodných potrubí 

a úpravne vôd v Brezovici, ktoré sa stavebno-technicky prispôsobia veľkokapacitnému 

zdroju. VN Tichý Potok by bola vhodným zdrojom pre Východoslovenskú vodárenskú 

sústavu, nakoľko by umožnila uvoľniť bilančnú kapacitu nádrže Starina (doteraz dočasne 

využívanú pre zásobovanie oblastí Košíc a Prešova) pre okresy Bardejov, Svidník, 

Michalovce a Trebišov a tak by sa z ekonomického hľadiska šetrili náklady na prečerpávanie 

vody v ČS Hanušovce pre zásobovanie oblastí Košíc a Prešova. 

 

Z hľadiska dopadu do chránených časti prírody je VN Tichý Potok hodnotená ako druhá 

najvýhodnejšia alternatíva za VN Škapová, no z hľadiska výdatnosti vodného zdroja je                   

VN Tichý Potok jednoznačne najvýhodnejšou alternatívou. V poradí ďalším najvhodnejším 

riešením je alternatíva VN Lukov, u ktorej je oproti VN Tichý Potok rozhodujúcou 

nevýhodou menší dlhodobý priemerný prietok (pri požadovanom odbere vody z VN Lukov 

by sa nádrž naplnila na plnú kapacitu iba cca 1x za 10 rokov) a horšie hodnotenie z hľadiska 

dopadu do chránených časti prírody. [2] 
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Krajinné prostredie, zalesnený terén a nadmorská výška sú základnými predpokladmi                     

pre získanie kvalitnej pitnej vody. To je jeden z hlavných dôvodov, ktorý predurčuje lokalitu 

VN Tichý Potok na výstavbu vodárenskej nádrže. V prospech alternatívy VN Tichý Potok sú 

tiež poznatky inžiniersko-geologického prieskumu, ktoré sú pri VN Tichý Potok značne 

zdokumentované a v priestore, kde je nádrž so sypanou hrádzou navrhovaná sú podmienečne 

vhodné geologické pomery. Z ekonomického hľadiska je dôležitá aj skutočnosť, že časť 

vodárenského diela VN Tichý Potok je už vybudovaná – privádzač vody z úpravne vody                   

pri VN Tichý Potok do Prešova. VN Tichý Potok, ktorej funkciou bude nielen zásoba pitnej 

vody ale aj protipovodňová ochrana územia v hornom povodí Torysy, prešla procesom 

posudzovania vplyvov na životné prostredie – EIA, bola už vypracovaná dokumentácia 

stavebného zámeru a k nej vykonaná štátna expertíza. Taktiež bola vypracovaná                                

aj dokumentácia pre územné rozhodnutie.  

VN Tichý Potok s navrhovanými parametrami je schopná zadržať 24,5 mil. m
3
 vody                             

a zabezpečiť čistý nadlepšený prietok pre vodárenský odber Qnč = 0,586 m
3
.s

-1
. 

3.1. Vodárenská nádrž Tichý Potok 

Navrhovaná vodárenská nádrž Tichý Potok (ďalej len „VN Tichý Potok“) je situovaná 

v Levočských vrchoch na toku Torysa nad obcou Tichý Potok vo vzdialenosti cca 600 m. 

VN Tichý Potok na rieke Torysa svojim rozsahom výrazne zasiahne do jestvujúceho 

charakteru krajiny. Vodná plocha, priehradné teleso, prevádzková budova, vybudovanie 

nových komunikácií a biologicko-technické opatrenia svojim rozsahom ovplyvnia okolité 

prostredie (obr.1). 

 

 
 

Obr. 1 Letecký pohľad na budúcu VN Tichý Potok 
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Jednotlivé parametre vodárenskej nádrže sú popísané v nasledujúcej tab.2: 

 

plocha povodia 112,0 km
2
 

dlhodobý priemerný prietok Qa (1931-2001) 1,00 m
3
.s

-1
  

zaručený minimálny prietok Qm = Q355d 0,09 m
3
.s

-1
 

maximálny prietok Q100 170,0 m
3
.s

-1
 

celkový objem nádrže Vc 24,5 mil.m
3
 

ochranný objem nádrže Vr 1,8 mil. m
3
 

objem stáleho nadržania Vs 1,0 mil. m
3
 

zásobný objem nádrže Vz 21,7 mil.m
3
 

kóta dna údolia (priemerná) 550,00 m n.m. 
hladina stáleho priestoru Ms 569,00 m n.m. 

hladina zásobného objemu Mz 606,80 m n.m. 

max. retenčná hladina Mmax = Mrh 608,40 m n.m. 

zatopená plocha pri max. hladine 115 ha 

priemerný dlhodobý ročný odtok 31,6 mil. m
3
 

súčiniteľ nadlepšenia α 0,76 
hrubý nadlepšený prietok Qnh 0,681 m

3
.s

-1
 

čistý nadlepšený prietok Qnč (vodárenský odber) 0,586 m
3
.s

-1
 

pomerný zásobný objem β 0,68 

kóta koruny hrádze 609,90 m n.m 
 

Tab. 2 Parametre VN Tichý Potok 

 

 

Vodná plocha, jej situovanie a rozsah je daná údolím rieky Torysy, následne vhodnou 

konfiguráciou terénu a na základe geologického prieskumu stanoveného priehradného profilu 

tak, aby boli dosiahnuté požadované parametre vodárenskej nádrže pre zabezpečenie účelu, 

pre ktorý bude realizovaná. 

 

Situovanie hrádzového telesa vychádza z daností jestvujúceho terénu. Jedná sa o zemnú 

konštrukciu, ktorá využíva miestne materiály (štrky, piesky). Zo strany vodnej plochy bude 

povrch hrádze spevnený lomovým kameňom, zo vzdušnej strany bude chránený súvislým 

zatrávnením. Vegetačná úprava vzdušného svahu hrádze bude harmonizovať s okolitým 

členitým reliéfom krajiny (obr.2). 
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Obr. 2 Vizualizácia hrádzového telesa a vegetačných úprav VN Tichý Potok 

 

Prevádzková budova ako "prevádzkové centrum" vodárenskej nádrže je situovaná na jej 

pravom svahu v tesnej blízkosti hrádzového telesa. Osadenie objektu rešpektuje okolitý 

svahovitý terén tým, že zohľadňuje smery a sklony svahov okolitého terénu. Jej umiestnenie 

bolo v značnej miere ovplyvnené aj geologickými podmienkami (konkrétne takým uložením 

podkladových vrstiev, pri ktorých stavebný zásah do jestvujúceho terénu neohrozuje stabilitu 

svahu). Výškové osadenie prevádzkovej budovy a jej najbližšieho okolia (spevnené plochy)                   

je navrhnuté vo väzbe na korunu hrádze. Zalomený tvar pôdorysu objektu je za účelom dobrej 

viditeľnosti z priestoru vodohospodárskeho dispečingu na združený funkčný objekt (ZFO). 

Architektonický výraz objektu je prispôsobený charakteru krajiny. 

 

Dôležitú súčasť celkového riešenia stavby tvoria aj vhodne riešené komunikácie. Dopravné 

riešenie zahŕňa najmä novo navrhnutú náhradnú lesnú cestu na pravej a ľavej strane nádrže. 

Vlastná nádrž bude vytvorená zatopením vymedzeného územia. V rámci úprav územia 

budúcej zátopy bude potrebné vykonať opatrenia, ktoré v zmysle hygienických predpisov 

zabezpečia požadovanú kvalitu vody. 

 

V dne údolia budúcej zátopy budú otvorené zemníky štrkov, ktoré budú použité do násypu 

stabilizačnej časti hrádze. Ťažbe štrkov bude predchádzať odstránenie nevhodných 

pokryvných zemín vrátane vegetácie. Jestvujúce vodárenské potrubie, ktoré zasahuje                      

do zemníkov bude preložené. Ochrana kvality vody bude riešená ochrannými pásmami. 

Ochranné pásmo (OP) I. stupňa je vymedzené zátopovou plochou nádrže pri maximálnej 

hladine a priľahlým územím k tejto ploche v šírke min. 100 m. 

Ochranné pásmo II. stupňa je vnútorne vymedzené hranicou OP I. stupňa a z vonku hranicou 

povodia Torysy nad priehradným profilom. 

 

Teleso hrádze je situované do zúženej časti údolia. Jeho konštrukciu vrátane tesniaceho 

hlinitého jadra tvorí násyp z miestnych štrkových a hlinitých materiálov ťažených                      

zo zemníkov. Ako nakupovaný materiál sa bude dovážať len štrkopiesok predpísaných 

zrnitostí do filtrov a lomový kameň na opevnenie návodného svahu a do drenážnej prizmy 
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hrádze na jej vzdušnej päte. Výška hrádze nad základovou škárou zemného telesa v osi hrádze 

je cca 61 m. Dĺžka hrádze v korune je 456 m. Navrhovaná koruna hrádze má celkovú šírku 

7,0 m, z toho vozovka má šírku 5,0 m. Návodná strana koruny hrádze je opatrená betónovým 

vlnolamom, vzdušná strana zábradlím. 

 

V pozdĺžnej osi hrádze je pod tesniacim jadrom navrhnutá injekčná chodba, z ktorej bude 

realizovaná injekčná clona. Základová škára injekčnej chodby je navrhnutá pod úroveň 

horného povrchu paleogénu mimo zvetraného elúvia. Konštrukcia injekčnej chodby 

pozostáva zo železobetónových blokov, ktorých majú v priečnom reze vonkajší líc navrhnutý 

tak, aby zabezpečil vodotesné spojenie s tesniacim jadrom hrádze. 

Injekčná clona zabezpečí utesnenie paleogénneho podložia pod telesom hrádze a v zaviazaní 

hrádze v ľavom a pravom údolnom svahu. Pozostáva z dvoch radov vrtov, do ktorých                      

sa vháňa pod predpísaným tlakom cemento – bentonitová zmes. Po stranách oboch radov                 

sa vybuduje pripojovacia (fortifikačná injektáž). 

 

Na prevádzanie povodňových prietokov, minimálneho zaručeného prietoku a vodárenského 

odberu bude slúžiť združený funkčný objekt (ZFO), ktorý je situatívne umiestnený pod uhlom 

80° ku pozdĺžnej osi hrádze. Základová škára je navrhnutá pod úroveň horného povrchu 

paleogénu mimo zvetraného elúvia. Železobetónová konštrukcia ZFO pozostáva z veže, 

odvádzača s komunikačnou chodbou, vývaru a vtokových a výtokových krídiel. 

Zaručený minimálny prietok Q = 90 l.s
-1

 a prebytkový prietok bude energeticky využívaný                  

v MVE č. 1, umiestnenej pod vzdušnou pätou hrádze pri vývare ZFO. Vodárenský odber                    

Q = 586 l.s
-1

 bude taktiež energeticky využívaný v MVE č. 2, ktorá bude umiestnená                    

pri rekonštruovanej úpravni vody v Brezovici. [3] 

 

Zámer výstavby VN Tichý Potok bol predmetom hodnotenia vplyvov na životné prostredie 

v súlade so zákonom č.127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. „Správa 

o hodnotení Vodárenskej nádrže Tichý Potok“, spracovaná v októbri 2009, obsahuje 

podrobné hodnotenie predpokladaných vplyvov výstavby a prevádzky vodného diela                         

na rastlinstvo, živočíšstvo a biotopy. V správe boli zhodnotené predchádzajúce prieskumy 

flóry a fauny v dotknutej oblasti a zrealizovaný terénny prieskum v rokoch 2006 a 2007. 

Záverečné stanovisko k zámeru výstavby VN Tichý Potok bolo vydané Ministerstvom 

životného prostredia SR dňa 1.3.2012 pod č.32/2011-3.4./mv. Stanovisko odporučilo 

realizáciu VN Tichý Potok na Toryse a stanovilo podmienky pre etapu prípravy a realizácie 

činnosti. V stanovisku je ďalej konštatované, že najvýznamnejšie predpokladané negatívne 

dopady v životnom prostredí sú v oblasti ochrany prírody a krajiny, ktoré budú zmiernené 

vhodnými biologicko-technickými opatreniami. [2] 

4. ZÁVER 

Všade vo svete potreba vody stúpa, takto bude aj na východnom Slovensku ak sa potreba 

vody znížila, tak len preto, že prišlo k nečakanej a neželanej recesii v priemysle, a že sa cena 

vody zvýšila. Útlm vo výrobe je len prechodný, je predpoklad že bude narastať počet 

obyvateľov aj ich hygienické návyky. 

Hrozba kritického nedostatku vody v dvoch najväčších východoslovenských aglomeráciách 

viedla k rozhodnutiu presmerovať vodu zo Stariny v prospech Košíc a Prešova. Išlo o riešenie 

krátkodobé, ktoré je východiskom z núdze. To potvrdzuje, že otázka novej vodárenskej 

nádrže je súčasťou komplexného riešenia dostatku vody na východnom Slovensku. 
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Do roku 2015 dosiahne potreba vody v celej Východoslovenskej vodárenskej sústave                       

pri navrhovanom rozvoji zásobovanosti cca 2182,6 l.s
-1

. Nároky na vodu budú kryté 

vlastnými zdrojmi jednotlivých vodovodných systémov a dotáciou z VN Starina. 

V ďalšom období bude nutné realizovať intenzifikáciu úpravne vody v Stakčíne, čím                       

sa zabezpečí zvýšenie dodávky vody z VN Starina na 1200 l.s
-1

 (plná kapacita VN Starina 

a ÚV Stakčín), avšak ani to zrejme nebude postačovať a bude sa prejavovať potreba nového 

vodárenského zdroja.  

 

Do roku 2030 je nutné pripraviť a realizovať výstavbu nového veľkokapacitného zdroja pitnej 

vody – navrhujeme ako najvhodnejšie riešenie - VN Tichý Potok (o kapacite 586 l.s
-1

), 

ktorým sa pokryjú potreby vody vyplývajúce z ďalšieho rozvoja Východoslovenskej 

vodárenskej sústavy. Ak by sa realizácia tohto zdroja neuskutočnila, na východnom 

Slovensku (vo Východoslovenskej vodárenskej sústave) sa prejaví deficit vodných zdrojov 

v roku 2030 cca 412, l.s
-1

, ktorý by v roku 2040 dosiahol cca 565,9 l.s
-1

. [2] 
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BUDÚCNOSŤ MALÝCH VODNÝCH NÁDRŽÍ NA VÝCHODNOM 

SLOVENSKU 

THE FUTURE OF SMALL WATER RESERVOIRS IN EASTERN SLOVAKIA 

Ing. Hrabovský Otakar 

Abstrakt:  
Malé vodné nádrže (MVN) na Východnom Slovensku boli v minulosti vybudované primárne za 

účelom akumulácie vody pre súbežne resp. následne budované závlahy. Ich využiteľný objem bol 

závislý najmä od vhodnosti morfologických  pomerov, výnimočne od potreby vody pre zavlažovanie 

určeného pozemku. Hlavným investorom výstavby bola Štátna melioračná správa. Väčšina z MVN 

boli prenajaté príslušnými MO rybárskeho zväzu, z čoho vyplýva ďalší účel ich výstavby. MO 

rybárskeho zväzu boli taktiež investormi MVN, ktoré boli budované výlučne iba pre ich potreby. Po 

zrušení Štátnej melioračnej správy prešli delimitáciou do majetku a správy Slovenského 

vodohospodárskeho podniku š.p. B. Štiavnica. Ich budúcnosť nie je ružová najmä preto, že SVP, š.p. 

je prioritne zameraný  na výstavbu protipovodňových opatrení a jestvujúce MVN iba udržuje v stave, 

ktorý neohrozí povodie ležiace pod profilom hrádze. Možno by sa dalo uvažovať o zmene ich účelu 

pre potreby zabezpečenia protipovodňových opatrení. 

 

Small water reservoirs in Eastern Slovakia were primarily built with aim to accumulate water for 

irrigation, when irrigation system was built along with the reservoirs or afterwards. The design of 

exploitable volume of the reservoirs was dependent on morphological conditions, sometimes on water 

demand for irrigation of specified land. 

Main investor of small water reservoirs was State amelioration administrative unit. Majority of the 

reservoirs was rented to local fishing associations, which refers to another purpose of their building. 

Fishing associations were also investors of some small reservoirs, which were built exclusively for 

their needs. After the State amelioration administration unit was dissolved the small reservoirs were 

made over to Slovak water management enterprise, s.e. Banská Štiavnica. The future of the small 

reservoirs is not very optimistic, especially because the priority of Slovak water management 

enterprise is to build and manage flood protection measures. The existing small reservoirs are only 

maintained in conditions that do not endanger an area downstream the dam. Perhaps it could be 

considered an alternation of their purpose for needs of flood protection. 

 

Kľúčové slová: voda, nádrž, závlahy, ryby, polder 

1. ÚVOD 

Malé vodné nádrže (MVN) boli charakterizované  troma kritériami: 
 

1. Objem nádrže po hladinu  ovládateľného priestoru  nie je väčší ako 2 mil. m
3 

vody. 

2. Najväčšia hĺbka vody nádrže nepresahuje HMAX. = 9,00 m. 

3. Q100 ročný prietok v profile hrádze nie je väčší ako 60,00 m
3
/s. 

 

Pre tieto kritériá z pohľadu využitia najviac vyhovovali požiadavky poľnohospodárov 

v suchých oblastiach, resp. počas dlhodobých suchých období - na akumuláciu vody pre 
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závlahy. Návrh ich objemu bol závislý od potreby vody na závlahy, samozrejme podmienený 

prírodnými podmienkami na ich realizáciu. Rozhodujúcimi podmienkami na ich výstavbu 

bola najmä vhodná morfológia priľahlého územia, geologické a hydrologické pomery 

v predmetnom  území. Mnohokrát boli parametre navrhovanej MVN prispôsobené prírodným 

podmienkam na úkor veľkosti rozlohy  navrhovaných závlah. Objektová skladba MVN bola 

prispôsobená hlavnému účelu jej výstavby. MVN sa budovali rešpektujúc ich prioritné 

využitie ako viacúčelové. Z uvedeného dôvodu sa vytvárali podmienky na intenzívny chov 

rýb výstavbou lovísk a príslušných objektov. Vodná plocha osadená v krajine prirodzene 

vytvára podmienky pre existenciu vodnej fauny a flóry. Priťahuje športových rybárov 

a rekreantov. Brehy sa upravovali s vytvorením  možností na aktívnu či pasívnu rekreáciu.  

MVN mali ako jeden z vážnych sekundárnych účelov aj sploštenie povodňovej vlny. 

Väčšinou sa jednalo o retenčný objem vytvorený výškou prepadového lúča nad hranou 

bezpečnostného priepadu pri prietoku Q100 ročnej vody. Návrh bezpečnostných priepadov bol 

dosť problematický, nakoľko v profiloch kde sa navrhovali MVN neboli meracie 

hydrologické stanice a údaje boli IV. triedy spoľahlivosti, čo znamenalo rozptyl presnosti 

údajov ± 60 %. 

Výstavbu MVN zabezpečovala Štátna melioračná správa. Prevádzkovanie bolo v prípadoch, 

že sa nenašli financie na výstavbu závlahových sústav postupne odovzdávané zmluvne MO 

rybárskeho zväzu, ktoré tieto nádrže využívali na intenzívne rybné hospodárstvo a vytvárali 

rybárske revíry pre športové rybárstvo.  

2. SÚČASNÝ STAV NA MVN 

Po zrušení Štátnej melioračnej správy boli MVN delimitované  ako vodohospodárske stavby 

na SVP, š.p. Banská Štiavnica.  Nový prevádzkovateľ týchto stavieb má však  prioritné  úlohy 

dané zriaďovateľom smerované najmä na zabezpečovanie protipovodňových opatrení.  

SVP, š.p. Banská Štiavnica, OZ Košice zabezpečuje starostlivosť o vodne toky a na nich 

vybudovaný hmotný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových 

a podzemných vôd. Časť činností Slovenského vodohospodárskeho podniku má charakter 

výkonov vo verejnom záujme – je to predovšetkým protipovodňová ochrana. 

Slovensko leží na rozvodnici Čierneho a Baltického mora a svojimi prírodnými danosťami 

vytvára akoby strechu Európy, po ktorej väčšina vody z atmosférických zrážok z nášho 

územia odteká. To spolu s nerovnomerným výskytom vody v čase a priestore predurčuje 

vodohospodársku situácia našej krajiny. Pre Slovenský vodohospodársky podnik takto už 

sama príroda určuje jednu z priorít jeho činnosti – zadržiavať vodu v krajine, akumulovať ju 

v období prebytku pre obdobie jej nedostatku.  

Povodne sú z hydrologického, meteorologického, vodohospodárskeho a ekologického 

hľadiska fenomén, ktorý odjakživa sprevádza ľudstvo. Vznik katastrofálnej povodne 

podmieňuje súbeh viacerých okolností. Okrem orografických, geologických a geografických 

pomerov je to takmer vždy zvláštny vývoj počasia, zrážok a teplôt nad veľkým územím 

povodia. K tomu sa priraďujú ďalšie faktory - nasýtenosť podložia vodou, snehová pokrývka, 

počiatočné prietoky, prekážky vytvorené stavebnou a inou činnosťou človeka. 

Povodeň je katastroficky prírodný jav podobne ako sucho, búrky, tornáda, zemetrasenia, 

výbuchy sopiek atď. Vyskytuje sa náhodne v čase a priestore, čo sťažuje možnosť jej 

dlhodobej predpovede.  

Človek nevie ovplyvniť veľkosť a časový priebeh povodní. S vedomím, že povodne boli, sú 

a budú sa musíme usilovať o znižovanie povodňových rizík na najnižšiu možnú mieru. To 
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sleduje aj Program ochrany pred povodňami v SR do roku 2010 a ďalšie stratégie, ktoré 

prijala Vláda SR. 

Ochrana pred povodňami sú činnosti, ktoré sú zamerané na zníženie povodňového rizika na 

povodňami ohrozovanom území, na predchádzanie záplavám spôsobovanými povodňami a na 

zmierňovanie nepriaznivých následkov povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, 

kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť. 

Hlavnou úlohou prevádzkovateľa MVN je toho času zabezpečenie funkčnosti všetkých 

objektov z pohľadu prevedenia Q100 ročnej vody. MVN sú pod stálym dohľadom pracovníkov 

SVP, š.p. OZ Košice a v prípade nevyhnutnosti sa v rámci opráv a údržby objekty MVN 

udržujú v bezpečnom stave. Odber závlahovej vody v rámci OZ nie je dokumentovaný. Dá sa 

teda konštatovať, že hlavný projektovaný účel MVN v povodí spravovanom OZ Košice sa 

nevyužíva, neexistuje a jediným príjmom prevádzkovateľa týchto vodohospodárskych 

objektov sú príjmy z nájomných zmlúv za prenájom vodných plôch pre ich využitie na 

realizáciu intenzívneho  chovu  rýb.  

3. ZMENA HLAVNEJ FUNKCIE MVN 

Prevádzkovanie MVN za súčasného stavu je málo efektívne a nezlučuje sa s hlavným 

poslaním SVP, š.p. a to so zabezpečovaním  protipovodňovej ochrany. Z uvedeného dôvodu 

je nutné tento stav prehodnotiť a hľadať možnosti zaradenia týchto vodohospodárskych 

objektov do sústavy protipovodňových opatrení v tom  ktorom povodí. Zmena by pozostávala 

zmenšením alebo úplným zrušením zásobného objemu MVN a na jeho úkor vytvorenie  

retenčného objemu. Tieto zmeny bude treba realizovať veľmi citlivo a výpočtami 

ekonomickej efektívnosti podložiť ich opodstatnenosť. Najmä predstava zmenšenia i tak 

chabých veľkostí vodných plôch v priestore bývalého východoslovenského kraja bude málo 

vítaná najmä MO rybárskeho zväzu, ako aj rekreantmi. Tento problém je treba študijne 

prehodnotiť vychádzajúc z veľkosti objemu  povodňovej vlny v profile hrádze MVN, veľkosti 

objemu zásobného priestoru, vplyvu  novo vytvoreného  retenčného objemu  na chránené 

obce pod MVN, nehovoriac o porovnaní súladu so strategickými plánmi komplexnej 

protipovodňovej ochrany miest a obcí v Prešovskom a Košickom kraji. Technicko – 

ekonomická štúdia a EIA by mali byť hlavnými podkladmi pre rozhodovací orgán na úrovni 

príslušného Okresného úradu, odboru starostlivosti o ŽP.  

V povodiach, ktoré spravuje OZ Košice je registrovaných 43 MVN. Niektoré sú situované 

v takých profiloch, kde by mali minimálny alebo žiadny vplyv na zníženie tvaru povodňovej 

vlny hlavného recipientu, nakoľko sú na tokoch, ktorých plocha povodia v porovnaní 

s plochou povodia hlavného recipientu v mieste zaústenia je rádovo o niekoľko km
2
 menšia. 

Ide napr. o MVN na Vrbovskom potoku kde MVN Kežmarok a nad ňou situovaná MVN 

Žakovce sú v blízkosti zaústenia Vrbovského potoka do rieky Poprad. 
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Obr.1 - MVN Kežmarok a MVN Žakovce 

MVN Sigord 

Špecifickým prípadom je MVN Sigord situovaná na rieke Delňa, kde pri povodni v mesiaci 

júl 2004 bolo potrebné zvyšovať korunu hrádze pomocou vriec s pieskom, nakoľko hrozilo jej 

preliatie. Bezpečnostný prepad nemá kapacitu na prietok Q100 ročnej vody, vodná nádrž je 

zanesená sedimentmi. Pripravený je projekt pre stavebné povolenie na rekonštrukciu tejto 

nádrže cca za 1,00 mil. €. V rámci tejto rekonštrukcie je v prvom rade nutné vybudovať nový 

bezpečnostný prepad so spádiskom a sklzom. Zaradenie vyčistenia tejto nádrže od sedimentov  

nie je z hľadiska protipovodňovej ochrany opodstatnené, nehovoriac o tom, že sedimenty po 

vypracovaní rozboru ich kvality vykazovali zvýšené hodnoty Ni a As. Z uvedeného vyplýva, 

že rekonštrukciu MVN musíme zrealizovať iba kvôli tomu, aby MVN bola zabezpečená proti 

preliatiu a tým neohrozila obce situované pod ňou, najmä obec Kokošovce, ktorej začiatok 

intravilánu je cca 500 m pod profilom zemnej hrádze MVN. Zásobný objem je zmenšený 

a postupným jej zanášaním v konečnom prípade vytvorí táto zemná hrádza s novým 

bezpečnostným prepadom „stabilizačný prvok“ nivelety dna potoka. Je viac ako 

pravdepodobné, že pokiaľ sa bude dať využiť sediment ako stavebný alebo rekultivačný 

materiál, je táto nádrž výhodná na zmenu jej funkciu na polder. Pozitívne okolnosti na zmenu 

vyplývajú z blízkosti obce Kokošovce, čiže vplyv transformácie bude okamžitý pokiaľ objem 

MVN po odťažení sedimentov bude mať blízke hodnoty s objemom povodňovej vlny. 
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Obr.2 - MVN Sigord 

MVN Pozdišovce 

MVN Pozdišovce sa nachádza v tesnej blízkosti obce Pozdišovce. Nakoľko však povodie 

potoka v mieste profilu hrádze MVN je malé, možno konštatovať, že s minimálnym 

zmenšením zásobného priestoru nádrže sa vytvorí dostatočný objem na transformáciu 

povodňovej vlny, nehovoriac o tom, že aj samotné koryto pod profilom hrádze má svoju 

kapacitu, takže objem na transformáciu môžeme znížiť o objem, ktorý pri plnení otečie do 

koryta. V tomto prípade bude potrebné doplniť objektovú skladbu o nehradený výpust na 

úrovni novej prevádzkovej hladiny . 
 

 
Obr.3 - MVN Pozdišovce 
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MVN Vyšná Rybnica 

MVN Vyšná Rybnica sa nachádza na rieke Okna, tesne nad obcou Vyšná Rybnica. 

V posledných rokoch povodne viac krát preverili bezpečnostný priepad situovaný na ľavom 

brehu nádrže. Najmä sklz bezpečnostného priepadu so zaústením do recipientu je 

v stiesnených pomeroch riešený dosť nešťastne. Sklon nivelety sklzu je neprimerane veľký, 

čoho dôkazom sú permanentné opravy dna a svahov po každej väčšej povodni a trasa sklzu 

končí zaústením do Okny v sklone blízkom uhlu 90°. Transformáciu povodňovej vlny na 

Okne navrhujeme v plnej výške povodňovej vlny vo vedľajšom údolí potoka Hliník. 

Vytvorenie priestoru na transformáciu povodňovej vlny na minimum (Qodtok = 1,0 m
3
/s) 

vyplynul z potreby minimálne zaťažovať prietoky v Záchytnom kanáli, ktorý ústi do rieky 

Uh. Ide vlastne o zdvojený polder o objeme V = 1,868 mil. m
3
. Táto nádrž je využívaná aj 

energeticky, keď vo funkčnom objekte je umiestnená MVE. 

 
 

 
 

Obr.4 - MVN Vyšná Rybnica 
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Tab. 1 – Zoznam MVN v správe SVP, š.p. OZ Košice 
 

MVN SIGORD 

MVN JANÍK 

MVN KANAŠ 

MVN KLČOV 

MVN VYŠNÁ KAMENICA 

MVN BIDOVCE 

MVN DRIENOVEC 

MVN KOŠICKÉ OLŠANY 

MVN SEŇA 

MVN TRSTENÉ p. HOR. 

MVN UHORNÁ 

MVN ŠEMŠA 

MVN HRUŠOV I. 

MVN HRUŠOV II 

MVN JAKUBOVANY 

MVN ZÁHRADNÉ - TULČÍK 

MVN VYŠNÁ RYBNICA 

MVN POZDIŠOVCE 

MVN ORECHOVÁ 

MVN VYŠNÉ ZBOJNÉ 

MVN ORESKÉ 

MVN SEČOVCE 

MVN TOVÁRNE 

MVN REMENINY 

MVN VEĽKÉ OZOROVCE 

MVN RAKOVEC n. ONDAVOU 

MVN SLOVENSKÁ VOLOVÁ   I 

MVN SLOVENSKÁ VOLOVÁ   II 

MVN KĽUŠOV 

MVN STROPKOV 

MVN DUBINNÉ 

MVN HRČEĽ 

MVN NOVÝ RUSKOV 

MVN ZEMPL. TEPLICA 

MVN PARCHOVANY 

MVN NIŽNÝ ŽIPOV 

MVN BYŠTA 

MVN MLYNČEKY   I 

MVN MLYNČEKY   II 

MVN KEŽMAROK 

MVN VRBOV III 

MVN ŽAKOVCE 

MVN ŠTRBA 

 

 

4. ZÁVER 

Malé vodné nádrže, ktoré sú v správe SVP, š.p. OZ Košice neplnia svoj hlavný účel, 

akumulovaná voda nie je využívaná  na závlahy poľnohospodárskych  pozemkov. Sekundárne 

transformujú povodňovú vlnu vytvorením retenčného objemu počas prepadu vody cez hranu 

bezpečnostného priepadu, sú využívané pre intenzívny chov rýb, športové rybárstvo a na 

využitie hydroenergetického potenciálu. Sú to všetko nepodstatné aktíva pri plnení prioritných 

úloh SVP, š.p. Aj napriek tomu prevádzkovateľ týchto stavieb je nútený sa starať o ich 

bezpečnú funkčnosť, nakoľko podcenenie nutných úprav a opráv môže vytvoriť podmienky 

na vznik nepredvídaných udalostí, ktoré môžu končiť devastáciou hlavných objektov 

a následným ohrozením životov a majetku občanov žijúcich pod hrádzami nádrží. 

Zmena ich hlavných funkcií vytvorením suchej nádrže je jedným z mála možností zaradiť ich 

existenciu do procesu postupného komplexného protipovodňového programu tej ktorej 

lokality. 

Na druhej strane si treba uvedomiť, že každý dobrý vodohospodár je hrdý na každé už 

existujúce vodohospodárske dielo. Je veľkou pravdou do budúcnosti, že krajina ktorá bude 

mať najviac vody bude aj najbohatšou krajinou. Sme strechou Európy, tak by sme mali túto 

výhodu využiť a vodu uložiť v povodiach riek, avšak nie v útrobách „priepustného“ 

Karpatského  flyšu .... 
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STAV MALÝCH VODNÝCH NÁDRŽÍ V POVODÍ RIEKY BODROG 

STATE  OF SMALL WATER RESERVOIRS IN THE RIVER BASIN BODROG 

Alena Šoltísová 

Abstrakt: 

V pôsobnosti SVP, š.p., OZ Košice, Správy povodia Bodrogu v Trebišove je evidovaných 16 malých 

vodných nádrží, ktoré sa nachádzajú v čiastkovom povodí Bodrogu. Účelom týchto nádrží boli 

v minulosti prevažne závlahy, v súčasnom období sa využívajú pre športový rybolov, rekreáciu 

a šport. Podstatná časť nádrží bola vybudovaná pred niekoľkými desaťročiami, do správy SVP, š.p. 

boli delimitované až v roku 1998.  

Z technicko – prevádzkového hľadiska hlavným problémom prevádzkovania malých vodných nádrží 

je ich zanášanie sedimentmi z okolitých svahov, ako produktom erózno – transportných 

a sedimentačných procesov v danom povodí. Ďalším podstatným faktorom podieľajúcim sa na 

zanášaní nádrží je v prevažnej miere bystrinný charakter a štrkonosnosť tokov, na ktorých sú nádrže 

vybudované. Uvedené procesy výrazne ovplyvňujú zníženie objemu nádrže, čím sa obmedzuje ich 

využiteľnosť a ekonomická efektívnosť. 

Cieľom príspevku je analyzovať súčasný stav malých vodných nádrží v povodí Bodrogu,  poukázať na 

problém ich zanášania dnovými sedimentmi, údržbu a komplexnú ochranu v povodí. 

Kľúčové slová: malá vodná nádrž, sediment, protierózne opatrenia 

 
Abstract: 

Slovak Water Management Company, branch office Košice, Administration of river basin Bodrog, 

Trebišov has in operation 16 small water reservoirs which are located in sub-basin Bodrog. The 

purpose of these reservoirs were mainly irrigation in the past time but in the present are used for sport 

fishing, recreation and sports. These reservoirs were built a few decades ago and they were delimited 

to administration of Slovak Water Management Company in 1998. 

The main problem, of technical-operational view, is accumulation of sediments from nearby slopes as 

a product of erosion - transport and sedimentation processes in the basin. Another essential factor 

involved in the reservoirs is largely water-run nature and gravel flows, where the reservoirs are built. 

These processes have significantly affected the reduction in the volume of the reservoirs limiting their 

usable and economic efficiency. 

The aim of article is to analyze the actual state of small water reservoirs in river basin Bodrog, to 

highlight the problem of accumulation with bottom sediments, their maintenance and total protection 

in the river basin.  

Key words: small water reservoir, sediment, erosion control measures 

1. ÚVOD 

Dôležitými stavbami, ktoré už v minulosti preukázali veľký vodohospodársky význam zvlášť 

v oblastiach s nízkymi zrážkami a nedostatkom podzemných a povrchových vodných zdrojov, 

sú malé vodné nádrže. Malé vodné nádrže (ďalej MVN) plnia v krajine celý rad funkcií 

a zabezpečujú tiež veľmi dôležité miestne vodohospodárske úlohy, ktoré veľké vodné stavby 
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zvyčajne plniť nemôžu. Podieľajú sa na protieróznej ochrane a stabilizácii povodia 

a prispievajú k celkovému zlepšeniu krajinno – ekologických podmienok v príslušnom území. 

Je všeobecne známe, že v súčasnosti veľa malých nádrží neslúži svojmu účelu, devastujú, 

zarastajú, zabahňujú a zanášajú sa najmä ich okrajové časti. V dôsledku poklesu hladiny vody 

dochádza k obnažovaniu brehov a zátopových plôch. Tieto problémy sú späté s ekologicky 

optimálnou priestorovou organizáciou, využívaním a ochranou krajiny [1], [2]. 

Prínosom pre zlepšenie súčasného stavu danej problematiky je komplexné zhodnotenie účelu 

využitia malých vodných nádrží v povodí. 

2. MALÉ VODNÉ NÁDRŽE V POVODÍ RIEKY BODROG 

V pôsobnosti SVP, š.p., OZ Košice, Správy povodia Bodrogu v Trebišove je evidovaných 

celkovo 16 MVN, ktoré sa nachádzajú v čiastkovom povodí riek Ondava, Topľa, Trnávka a 

Roňava. Prehľad a základné parametre nádrží sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 
Tabuľka 1. Prehľad MVN v pôsobnosti SVP, š.p., OZ Košice, Správa povodia Bodrogu, Trebišov 

MVN tok, rkm okres 
hydrologické 

poradie 

kategória 

TBD 

celkový 

objem 

(m
3
) 

zatopená 

plocha 

(ha) 

Kľušov 
Tisovec 

rkm 0,650 
BJ 4-30-09-046 IV. 72 188 2,20 

Dubinné 

Ľavostranný 

prítok Tople 

rkm 1,200 

BJ 4-30-09-071 IV. 190 000 4,26 

Stropkov 
Chotčianka 

rkm 2,300 
SP 4-30-08-056 IV. 95 000 5,53 

Remeniny 
Biely potok 

rkm 0,900 
VT 4-30-09-138 III. 43 750 1,96 

Továrne 
Tovarniansky p. 

rkm 2,600 
VT 4-30-08-101 III. 237 500 6,80 

Rakovec 
Batovec 

rkm 2,600 
MI 43-0-08-110 IV. 47 750 3,20 

Slovenská Volová I. 
Mutelka 

rkm 16,100 
HE 4-30-08-097 IV. 20 000 1,20 

Slovenská Volová II. 
Mutelka 

rkm 16,100 
HE 4-30-08-097 IV. 16 000 1,20 

Hrčeľ 
Hrčeľský potok 

rkm 0,400 
TV 4-30-10-024 IV. 50 500 3,98 

Nový Ruskov 
Drienovec 

rkm  5,200 
TV 4-30-10-014 IV. 84 885 4,56 

Veľké Ozorovce 
Číža 

rkm 3,800 
TV 4-30-10-020 III. 1 158 100 38,12 

Zemplínska Teplica 
Číža 

rkm 5,600 
TV 4-30-10-018 IV. 162 000 6,25 

Parchovany 
Manó kanál 

rkm 7,200 
TV 4-30-09-181 IV. 28 000 2,50 

Nižný Žipov 
Žipovský potok 

rkm 0,800 
TV 4-30-10-021 IV. 178 000 6,50 

Byšta 
Byšta                                            

rkm 4,500 
TV 4-30-11-020 IV. 152 500 4,33 

Sečovce 
Trnávka                            

rkm 27,800 
TV 4-30-10-008 III. 302 900 8,85 

 

Podstatná časť nádrží bola vybudovaná pred niekoľkými desaťročiami, do správy SVP, š.p. 

boli delimitované v roku 1998. Predchádzajúcimi správcami nádrží boli Slovenský 
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pozemkový fond a Štátna melioračná správa. Situovanie MVN bolo v minulosti aktuálne 

najmä v oblastiach, kde bola potrebná doplnková závlaha a nebol dosažiteľný dostatočne 

výdatný vodný zdroj, ale boli vhodné hydrologické pomery a vhodné morfologické 

podmienky pre stavbu hrádzí. Väčšinou sa síce projektovali a realizovali pre potreby závlah, 

aj keď ich využívanie bolo plánované ako viacúčelové, najmä pre extenzívny, niekde aj 

intenzívny chov rýb, pre využívanie možnosti rekreácie, dostupnej v blízkosti obcí, 

zlepšovanie prietokov hlavne vo vegetačnom období a podobne [2].  

V súčasnom období sa uvedené stavby využívajú najmä pre chov rýb a rekreáciu. Z hľadiska 

protipovodňovej ochrany predmetné nádrže majú vplyv iba na plošnú transformáciu 

povodňovej vlny, nakoľko nemajú v prevažnej miere zriadený retenčný priestor.  

3. ZANÁŠANIE MALÝCH VODNÝCH NÁDRŽÍ DNOVÝMI SEDIMENTMI 

Z technicko – prevádzkového hľadiska hlavným problémom prevádzkovania malých vodných 

nádrží je ich zanášanie sedimentmi z okolitých svahov, ako produktom erózno – 

transportných a sedimentačných procesov v danom povodí. Permanentný proces transportu 

a sedimentácie častíc prinášaných prítokmi a splachmi z okolia vplýva na zmenu 

kvalitatívnych a kvantitatívnych charakteristík vodných nádrží. Nánosy sedimentov spôsobujú 

v nádržiach celý rad negatívnych dôsledkov, z ktorých najzávažnejšie sú – zmenšovanie 

úžitkového objemu nádrže, obmedzenie funkčnosti manipulačných zariadení, zhoršenie 

kvality akumulovanej vody, ako aj  zhoršenie ekologických pomerov v krajine.  

Hlavnými príčinami zanášania nádrží sú predovšetkým brehová abrázia, vnútorné zanášanie 

a zanášanie prítokom. Pri odhade miery zanášania vodných nádrží sedimentmi je potrebné 

analyzovať prísun množstva sedimentov z povodia využitím výpočtových metód (empirické 

modely, matematicko – fyzikálne modely) a záchytnú účinnosť nádrže [3]. 

Nasledujúca tabuľka je výsledkom hodnotenia miery zanesenia vybraných nádrží 

v pôsobnosti Správy povodia Bodrogu [4]. 

 
Tabuľka 2. Miera zanesenia vybraných MVN v pôsobnosti Správy povodia Bodrogu 

MVN tok 
celkový objem 

(m
3
) 

odhad miery zanesenia 

(%) 

Stropkov Chotčianka 95 000 15 - 20 

Dubinné Ľavostranný prítok Tople 190 000 20 

Byšta Byšta 152 500 25 

Nižný Žipov Žipovský potok 178 000 30 

Nový Ruskov Drienovec 84 885 35 

Sečovce Trnávka 302 900 35 

Továrne Tovarniansky potok 231 500 30 – 40 

Parchovany Manó kanál 28 000 40 

Veľké Ozorovce Číža 1 158 100 40 

Zemplínska Teplica Čiža 162 000 40 

Hrčeľ Hrčeľský potok 50 500 60 

Kľušov Tisovec 72 188 66 pred čistením 

 

Z tabuľky 2 je zrejmé, že vodné nádrže v povodí rieky Bodrog sú do značnej miery zanesené 

dnovými sedimentmi. Správa povodia Bodrogu, ako správca uvedených vodných stavieb, 

stanovuje prioritu prečistenia vodných nádrží. Príkladom je aj prečistenie vodnej nádrže 

Kľušov, ktorá bola vplyvom erózno – transportných a sedimentačných procesov najviac 

ovplyvnená. 
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3.1. Prečistenie malej vodnej nádrže Kľušov 

Vodná nádrž je situovaná do najužšej časti potoka Tisovec, tečúceho súbežne so štátnou 

cestou Kľušov – Hervartov, cca 400 m pod obcou Hervartov (obrázok 1). Nádrž bola 

vybudovaná v roku 1985, celková doba jej prevádzkovania je 29 rokov. Hlavným účelom 

MVN mala byť akumulácia vody na závlahu okolitých poľnohospodárskych pozemkov, avšak 

v súčasnosti sa využíva prevažne na chov rýb. 

Celková plocha povodia predstavuje 7,46 km
2
, priemerný ročný prietok je 0,045 m

3
/s. Podľa 

kategórie technicko – bezpečnostného dohľadu (TBD) je zaradená do IV. kategórie 

s hydrologickým číslom 4-30-09-046. Celkový objem nádrže je 72 188 m
3
, zátopová plocha 

predstavuje 2,20 ha. Dĺžka nádrže je cca 494 m a maximálna hĺbka vody pri hrádzi 9,57 m. Po 

pravej strane zátopy je strmý breh tvoriaci lesný porast, na ľavej strane sa nachádzajú 

poľnohospodárske pozemky. Vlastná nádrž je vytvorená z čelnej hrádze, z ostatných strán je 

ohraničená prirodzene zvýšeným terénom. 

          
 

Obrázok 1 MVN Kľušov – situovanie nádrže 

 

Poloha nádrže a prírodné pomery flyšovej geologickej oblasti podporili rast intenzity vodnej 

erózie a postupné zanesenie vodnej nádrže erodovaným materiálom. Svahy v okolí MVN sú 

poľnohospodársky využívané a keďže je nádrž situovaná v horskej oblasti, v dôsledku erózno 

– transportných procesov došlo k výraznému zaneseniu priestoru nádrže sedimentmi – 

obrázok 2. Tento proces vyvolal zmenu biosféry daného prostredia, čo sa negatívne prejavilo 

na kvalite rybárskeho revíru, ktorý sa už nedal využívať ako pstruhový a postupom času už 

ani ako kaprovitý. 

 

        
 

Obrázok 2 MVN Kľušov po vypustení vody z nádrže 

MVN Kľušov 
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Predstavu o absolútnych množstvách erodovanej pôdy prinášanej do nádrže za obdobie rokov 

1985 - 2005, znázorňuje tabuľka 3, ktorá je výsledkom merania zanášania nádrže a graficky 

situáciu zanesenia priestoru nádrže znázorňuje obrázok 3. 
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Obrázok 3 MVN Kľušov – priečny profil nádrže zanesenej sedimentmi 

 

 
Tabuľka 3. MVN Kľušov – vyhodnotenie zanesenia nádrže správcom toku 

Rok Nádrž/Povodie Plocha povodia 

(km
2
) 

Celkový objem nádrže 

(m
3
) 

Objem sedimentov 

(m
3
) 

1985 Kľušov/Bodrog 6,00 72 188,00 0 

2005 Kľušov/Bodrog 6,00 47 680,70 24 507,30 

 

Z výsledkov meraní vyplýva, že od začiatku uvedenia MVN do prevádzky sa v tejto nádrži 

usadilo cca 24 507,30 m
3
 sedimentov, čo spôsobilo úbytok objemu vodnej nádrže o 66 %. 

K úplnému zaneseniu vodnej nádrže (za predpokladu, že pri zanesení na 80% objemu stráca 

vodná nádrž svoju funkciu – 80% predstavuje hodnotu z celkového objemu 57 750,40 m
3
) by 

teoreticky došlo asi za 4 nasledujúce roky, teda v roku 2008.  

Tieto výsledky podnietili miestnych rybárov, orgány štátnej správy, miestnej samosprávy, ako 

aj správcu toku vrátiť nádrži jej objem a akumuláciu.  

K prečisteniu vodnej nádrže správca pristúpil vlastnými kapacitami v druhej polovici augusta 

2006. Pre ťažbu sedimentov bol zvolený postup suchou cestou s využitím zemných pásových 

strojov – obrázok 4. Technologický postup závisel predovšetkým na mocnosti sedimentov, na 

únosnosti dna pod ťažkou mechanizáciou a na stupni priepustnosti či nepriepustnosti dna. 

Vyťažené sedimenty sa dočasne uložili na skládku vytvorenú v okolí nádrže. 

Vypustená vodná nádrž obnažila aj technický stav jednotlivých objektov. Plne sa preukázalo 

starnutie betónových konštrukcií, ako aj zastaralosť a nefunkčnosť technologického 

zariadenia dnovej výpuste. Táto skutočnosť inšpirovala správcu nádrže podniknúť ďalšie 

vlastné kroky na zlepšenie technického stavu objektu vodnej nádrže. Najväčším problémom 
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bola oprava dnovej výpuste, ktorej predchádzalo manuálne vyčistenie odtokového potrubia 

v dĺžke 43,200 m pod telesom hrádze. Následne na to boli osadené novovyrobené hrablice na 

vtokovej časti objektu a nové hradidlové dosky. Zároveň sa zabezpečila aj oprava ovládania 

uzáveru dnovej výpuste, obnova náterov kovových konštrukcií a ich zabezpečenosť proti 

krádeži a osadenie vodočetnej laty. Oprava betónových konštrukcií pozostávala z opravy 

koruny bočného bezpečnostného priepadu, opravy vstupných schodíkov a opravy škár 

panelového opevnenia návodnej strany hrádze [5], [6]. 

 

  
 

Obrázok 4 MVN Kľušov – prečistenie nádrže 

 

Všetky tieto práce realizovali zamestnanci Správy povodia Bodrogu vlastnými silami za často 

sťažených klimatických, finančných a technických podmienok, za čo im právom patrí vďaka 

a uznanie. 

4. ÚDRŽBA A KOMPLEXNÁ OCHRANA MALÝCH VODNÝCH NÁDRŽÍ 

V POVODÍ BODROGU 

Na základe skúsenosti z prečistenia MVN Kľušov pristúpil správca toku v roku 2011 

k odstráneniu časti nánosov z dna nádrže Nový Ruskov a v roku 2013 k odstráneniu časti 

nánosov z dna vodnej nádrže Parchovany. Aj v uvedených prípadoch vplyvom eróznych                     

a sedimentačných procesov dochádzalo k postupnému zanášaniu nádržných priestorov 

a následne zmenou biosféry aj k ohrozeniu kvality rybárskeho revíru, ako hlavného účelu 

využitia vodných nádrží. Správca vodných stavieb sústreďuje svoju pozornosť najmä na 

bezporuchové zabezpečenie prevádzkovania vodných nádrží. V závislosti od finančných 

a kapacitných možností v rámci prevádzkovej údržby a prevencie zabezpečuje nevyhnutné 

opravy technologických a manipulačných zariadení, ako aj opravy samotných stavebných 

objektov. V tejto súvislosti nemožno opomenúť, že problém zanášania, údržby a ochrany 

malých vodných nádrží sa stáva veľmi aktuálnym. Dobre fungujúca sústava malých vodných 

nádrží pomáha vyrovnávať odtok vody z povodia, stabilizovať erózne procesy a umožňuje 

racionálne hospodáriť s povrchovými vodnými zdrojmi. Komplexné riešenie malých nádrží 

musí byť zamerané jednak na zabezpečenie ich základnej funkcie so zreteľom na viacúčelové 

využitie, na ich začlenenie do krajiny pri uplatnení poznatkov a krajinnoekologického 

plánovania a ekologicky zameraného kompozičného riešenia. 

Samotné realizácia jednotlivých opatrení je však podmienená prísunom finančných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Aj napriek tomu, že sa hlavný účel využitia malých 

vodných nádrží rokmi zmenou poľnohospodárstva vytratil, snahou vodohospodárov je udržať 

základné funkcie nádrží v súlade s technickými, prírodnými a scénerickými hodnotami 

krajiny.  
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5. ZÁVER 

Význam malých vodných nádrží pri riešení vodohospodárskych problémov, najmä 

v povodiach malých tokov, je nesporný. Môžu byť realizované takmer v akýchkoľvek 

prírodných podmienkach a sú technicky a ekonomicky menej náročné ako iné vodné stavby 

podobného charakteru. Svojou stavebnou úpravou a schopnosťou akumulovať nebezpečné 

zrážkové odtoky chránia povodie a umožňujú vytvárať nevyhnutné zásoby vody. Pomáhajú 

zaisťovať potrebné množstvo vody a dostatočné podmienky pre rybochovné účely. Významne 

prispievajú k zlepšeniu kvality vody, najmä zachytením znečisťujúcich a usaditeľných látok. 

Primeranú pozornosť je potrebné venovať splaveninám a plaveninám prinášaných prítokmi, 

ako aj splachom z okolitých plôch. Protieróznu ochranu v povodiach je potrebné realizovať 

ako komplexný systém, v danom území ju riešiť variantne a z navrhovaných variantov zvoliť 

najvhodnejší z hľadiska finančných nákladov a účelového stupňa protieróznej ochrany. Vo 

všeobecnosti možno konštatovať, že efektívny návrh systémov protieróznych opatrení musí 

spočívať v zachytení povrchovo odtekajúcej vody a znížení jej rýchlosti. Rozhodujúce 

množstvo povrchového odtoku je potrebné aplikovať do pôdneho profilu.  

Komplexné vodohospodárske riešenia v povodí pomocou malých vodných nádrží účinne 

prispievajú k ekologickej stabilite územia a celkove zlepšujú úroveň krajinného prostredia. 
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REKONŠTRUKCIA HISTORICKÝCH VODNÝCH STAVIEB V OKOLÍ 

BANSKEJ ŠTIAVNICE 

RECOCONSTRUCTION HISTORICAL WATER WORKS  IN VICINITY OF 

BANSKÁ ŠTIAVNICA 

 Andrej Lipták 

Abstrakt: 

Významné postavenie vo vývoji priehradného staviteľstva na území Slovenska patrí unikátnej 

vodohospodárskej sústave umelých vodných nádrží – tajchov v okolí Banskej Štiavnice. Vznikať 

začali pred viac ako 500 rokmi, no v súvislosti s rozvojom banského priemyslu bolo dôležité obdobie 

ich výstavby v 1. polovici 18. storočia 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. spravuje 21 historických vodných stavieb, ktoré sú už 

20 rokov súčasťou svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 

V rámci Projektu obnovy historických vodných stavieb prebieha v súčasnosti  rekonštrukcia vodných 

stavieb Dolnohodrušská, Evička a Malá Richňavská. Technické riešenie rekonštrukcie vodných 

stavieb zabezpečí stabilitu a zvýši bezpečnosť hrádzových telies so zachovaním  ich historického 

charakteru. 
 

Kľúčové slova: historické vodné stavby, rekonštrukcia, Banská Štiavnica 

Abstract: 

The unique water management system of artificial water reservoirs in surroundings of Banská 

Štiavnica has a significant role in the development of dam civil engineering in Slovakia. 

The Construction began more than 500 years ago, but important era in building of dams in the first 

half of the 18
th
 century was linked to the development of mining industry.  

The Slovak Water Management Enterprise, is a state owned company which supervises the 

management of twenty one historical waterworks, which have already been part of world culture and 

natural heritage sights  UNESCO for twenty years. 

The reconstruction of water works Dolnohodrušská, Evička and Malá Richňavská is being realized at 

present time in a frame of the Project for renovation of the historical waterworks. The Engineering 

solution of the reconstruction will ensure stability and increase of the safety of dam bodies with 

regard to their historical character.  
 

Key words: historical water works, reconstruction, Banská Štiavnica 

1. REKONŠTRUKCIA BANSKOŠTIAVNICKÝCH VODNÝCH STAVIEB 

V priebehu rokov 1985 – 1995, do obdobia delimitácie rozhodujúcej časti systému boli 

zrealizované rekonštrukčné práce na VS Bančianska, VS Klinger, VS Veľká Vodárenská, VS 

Malá Vodárenská a čiastočná oprava VN Rozgrund. Od obdobia vypracovania Čiastkového 

projektu obnovy v roku 1996 boli zrekonštruované VS Móderštôlňa, VS Evička, VS 

Belianska, VS Vindšachtská. VS Rozgrund, VS Bakomi a VS Veľká a Malá Kolpašská. 

V súčasnom období prebieha rekonštrukcia vodných stavieb Dolnohodrušská, Evička a Malá 

Richňavská 
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VS DOLNOHODRUŠSKÁ 

Vodná stavba je situovaná v Hodrušškej doline na Hodrušskom potoku v rkm 10,4 nad obcou 

Hodruša-Hámre. Výstavba priehradnej hrádze a súvisiacich objektov prebiehala v rokoch 

1743-1744 pod dohľadom Samuela Mikovíniho. V roku 1812 boli spozorované na vonkajšej 

strane hrádze trhliny. V úsilí zabrániť rozširovaniu trhlín  začala sa hrádza zosilňovať. V roku 

1965 bola priehrada preliata a došlo k jej poškodeniu. Príčinou preliatia koruny hrádze bola 

nedostatočná kapacita bezpečnostného priepadu. Voda sa preliala cez korunu hrádze v mieste 

drevenej búdky s ovládacím zariadením uzáverov dnových výpustov. Na vzdušnej strane 

hrádze voda vymyla hlboký výmoľ. V roku 1965 bola vykonaná rekonštrukcia telesa hrádze 

a bol súčasne vybudovaný nový bezpečnostný priepad  

Podľa súčasného stavu kapacita bezpečnostného priepadu nevyhovuje požiadavkám, aby 

bezpečne previedla povodňovú vlnu Q100 ( 21 m
3
.s´

1
).  

Nakoľko dnový výpust nie je známy ani veľkosťou ani typom hradenia, nepoznáme ani jeho 

maximálnu kapacitu. Predpokladá sa, že minimálne prevedie dlhodobý priemerný prietok, 

t.j. 0,075 m
3
.s

-1
 čo je pre možnosť regulovania odtoku vody z nádrže VS Dolnohodrušská 

nepostačujúce. 

 

Na vodnej stavbe bol dňa 13.11. 2007 vykonaný výber staveniska, na základe ktorého bola 

stanovená predpokladaná objektová skladba. Po výberovom konaní na zhotoviteľa projektovej 

dokumentácie boli začaté meračské a projekčné práce, v rámci ktorých bola navrhnutá 

objektová skladba ako aj technické riešenie jednotlivých stavebných objektov. Technické 

riešenie vychádzalo z existujúceho stavu vodnej stavby, ktorá bola v danom období v plnej 

prevádzke, t. j hladina vody v nádrži bola na maximálnej prevádzkovej úrovni. Vypracovanie 

projektovej dokumentácie bolo ukončené v termíne 07/2010 s tým, že rekonštrukcia 

pozostáva z realizácie nasledovných stavebných objektov [1]: 

SO 01 Rekonštrukcia dnových výpustí pozostáva z vybudovania dvoch nezávislých potrubí 

DN 250 samostatne ovládaných. Každé potrubie má kapacitu prepúšťaného prietoku Qmax = 

0,343 m
3
.s

-1
 pri max. prevádzkovej hladine a Qmin = 0,241 m

3
.s

-1
 pri min. prevádzkovej 

hladine.  

SO 02 Rekonštrukcia bezpečnostného priepadu  pozostáva zo zníženia dna prepadovej 

hrany  z pôvodnej kóty  529,36 m n.m. na kótu 528,54 m n.m. Súčasťou  rekonštrukcie je 

podchytenie bočných múrov bezpečnostného prepadu vŕtanými mikropilotami, úprava 

bočných stien a výmena zábradlia.   

SO 03 Rekonštrukcia opevnenia návodného svahu pozostáva z odstránenia pôvodného 

poškodeného opevnenia, dosypania podkladnej štrkovej vrsty a vybudovania nového 

kamenného opevnenia návodného svahu.  

SO 04 Štôlňa dnových výpustí sa realizuje ako nová štôlňa zo vzdušného portálu  v mieste 

terajšej štôlne na návodnú stranu  do miesta  umiestnenia uzáveru  súčasnej dnovej výpuste. 

Po  vyrazení štôlne sa  do štôlne osadia potrubia dnových výpustí  a štôlňa sa zabetónuje.  

SO 05 Úprava koruny hrádze pozostáva z vyrovnania a zatrávnenia po realizácii stavby.  

SO 06 Zariadenia na pozorovanie a meranie sú geodetické výškové body, vodočetná lata a 

pozorovacie sondy  v objekte hrádze.  

NUS 01 Dočasná prístupová cesta pod hrádzu umožní prístup mechanizmov k portálu 

štôlne počas rekonštrukcie. 

 

S realizáciou rekonštrukcie bolo začaté v auguste 2013. V letných a jesenných mesiacoch 

roku 2013 bolo vykonané postupné znižovanie hladiny až po úplné vyprázdnenie nádrže, v 

rámci ktorého sa vykonal výlov rýb. 
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Počas stavebých prác sa v roku 2013 vybudovala dočasná prístupová cesta, v rámci ktorej 

bolo potrebné vykonať mimoriadnu ťažbu dreva na pozemkoch lesného fondu a na objekte 

bezpečnostného priepadu sa zrealizovalo podchytenie bočných múrov vŕtanými 

mikropilotami DN 300 z oceľových rúr vyplnených zvibrovaným betónom.  

 
Obr. Pohľad na návodný svah hrádze počas znižovania hladiny 

 

 

 
Obr. Pohľad na nádržný priestor po vyprázdnení 
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Obr. Dočasná prístupová cesta 

 

 

 
Obr. Vŕtanie mikropilót na bezpečnostnom priepade 
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Po prerušení stavebných prác počas zimných mesiacov kvôli klimatickým podmienkam bola 

v mesiaci apríl 2014 opätovne začatá rekonštrukcia vodnej stavby. V súčasnosti sú 

vykonávané rekonštrukčné práce na objekte bezpečnostného priepadu a na 

objekte kamenného opevnenia návodného svahu hrádze. Po vybudovaní portálu boli začaté 

práce na budovaní štôlne dnových výpustov. Predpoklad ukončenia rekonštrukcie je v termíne 

01/2015   
 

 
Obr. Pohľad na portál štôlne 

 

 
Obr. Pohľad na kamenné opevnenie návodného svahu hrádze 
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VS EVIČKA 

Účelom rekonštrukcie vodnej stavby Evička je zabezpečiť stabilitu a zvýšiť bezpečnosť 

hrádzového telesa pri  zachovaní jeho historického charakteru. V rámci sústavy Piargských 

vodných stavieb Bakomi – Vindšachtská - Evička, je VS Evička najnižšie položenou, ktorá 

neumožňovala adekvátne ovládanie hladiny v celom nádržnom priestore. Voda bola 

neovládateľne odvádzaná bezpečnostným priepadom pod vodnú stavbu, čím dochádzalo pri 

zvýšenej zrážkovej činnosti a najmä na jar pri topení snehu k zaplavovaniu územia pod 

vodnou stavbou. 

 
Obr. Pohľad na vodnú stavbu po vypustení 

 

 
Obr. Pohľad na vodnú stavbu po rekonštrukcii 
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Obr. Pôvodný uzáver v štôlni dnových výpustov                        Obr. Nový uzáver v štôlni dnových výpustov 

 

Z tohto dôvodu bolo navrhnuté technické riešenie rekonštrukcie, ktoré pozostáva 

z nasledovných stavebných objektov [2]: 

SO 01 – Rekonštrukcia dnového výpustného systému 

Výpustný systém nebol úplne funkčný, fungoval len guľový uzáver v štôlni na vzdušnej 

strane hrádze. Rekonštrukcia sa týka výmeny ovládacieho zariadenia a drevených vodiacich 

sediel. Samotný vtokový objekt sa vybudoval nový s dvoma uzávermi. Ovládanie uzáverov je 

vyvedené tyčami uloženými na drevených sedlách do existujúceho mnícha na hrádzi.  

SO 02 – Rekonštrukcia štôlne dnového výpustu 

Štôlňu dnovej výpuste tvorí kamenná obmurovka, ktorá je v dobrom technickom stave. Dno 

štôlne sa vybetónovalo a vyspádovalo smerom do nového stredového žľabu. Na výpustné 

potrubie sa osadil nový uzáver DN 250..   

SO 03 – Rekonštrukcia návodného opevnenia 

Celá návodná strana hrádze v dĺžke 166,97 m je opevnená novou kamennou dlažbou na sucho 

opretou o kamennú pätku. Opevnenie začína 0,5 m pod korunou hrádze do hĺbky 3,0 m. 

V rámci tohto objektu bude vyrovnaná koruna hrádza zemným násypom a zatrávnená.  

SO 04 – Úprava koryta od bezpečnostného priepadu a štôlne dnového výpustu 

V rámci rekonštrukcie vodnej stavby bude zrealizovaná úprava odpadového koryta od 

bezpečnostného prepadu až pred štôlňu. Rovnako sa upraví aj napojenie výtoku zo štôlne do 

koryta potoka Štiavnica.  

 

Rekonštrukcia vodnej stavby bola začatá v októbri 2012. V tomto období sa vykonalo 

vyprázdnenie nádrže a výlov rýb. Podstatným obdobím rekonštrukcie bol rok 2013, kedy sa 

vykonali práce na objektoch dnového výpustného systému, návodného opevnenia hrádze a na 

objekte štôlne dnového výpustu.  V jarných mesiacoch roku 2014 prebiehala výstavba 

odpadového koryta od bezpečnostného priepadu. K termínu ukončenia rekonštrukcie 06/2015 

je potrebné vykonať terénne úptavy a úpravu koruny hrádze.  
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VS MALÁ RICHŇAVSKÁ 

Richňavské vodné stavby sa začali stavať v r.1738 až 1740. Pôvodne bola postavená 

len jedna hrádza. Po naplnení nádrž neudržala vodu natrvalo na maximálnej výške hladiny. 

Zistilo sa, že v severozápadnej časti nádrže sú geologické vrstvy podkladu čiastočne 

priepustné.  Z toho dôvodu bola vybudovaná ďaľšia hrádza asi 190 m dlhá, ktorá smerovala 

približne od stredu hlavnej nádrže a rozdelila pôvodnú jedinú nádrž na dve samostatné nádrže. 

Prehradenie sa vykonalo až keď boli vybudované jarky a vodné štôlne okrem novej štôlne, 

ktorá spájala hladinu malej nádrže s hladinou nádrže Bakomi. Táto bola vyrazená z dna Malej 

Richňavy a vyúsťovala pri nádrži Bakomi. Malá nádrž nemala vlastné prítokové jarky plnila 

sa cez spojovaciu chodbu vybudovanú v priečnej hrádzi vypúšťacím zariadením z veľkej 

nádrže, prípadne prečerpávacím zariadením. 

Obidve nádrže sú spojené vodnou štôlňou, preto hladiny v obidvoch nádržiach mali 

mať rovnakú výšku. Objem vody v nádržiach výrazne závisel od výdatnosti klimatických 

zrážok. Hladina vody v nádrži Malá Richňava však nikdy nedosiahla výšku hladiny v nádrži 

Veľká Richňava. Aj keď v jarných mesiacoch došlo k n naplneniu nádrže, cez priesaky v dne 

vodnej nádrže  dochádzalo k únikom vody a Malá Richňava strácala objem vody, čím sa 

znižovala aj výška hladiny vody vo vodnej nádrži. Tieto problémy spôsobili to, že vypúšťanie 

vôd z Richňavských vodných nádrží bolo komplikované z toho dôvodu bola vyprojektovaná 

zložitá viacnásobná sústava vodných uzáverov a vodných štôlní, ktorými bolo možné 

regulovať rozvádzanie akumulovanej vody vo vodných nádržiach. 

 
Obr.: Pohľad na nádržný priestor, v pozadí vtok do Dolnej Bakomi štôlne 
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Obr.: Pôvodný uzáver v Dolnej Bakomi štôlni                           Obr, Spojovacia šachta z Hornej do Dolnej 

                                                                                                                Bakomi štôlne                                    

         Cieľom rekonštrukcie je zlepšenie prevádzkových postupov pri vypúšťaní objemu 

nádrže Malej Richňavy. Toto zlepšenie pozostáva z vybudovania nového združeného 

funkčného objektu, ktorý nahradí doteraz používané manipulovanie s guľovým dnovým 

uzáverom umiestneným v priestore Dolnej vodnej  Bakomi štôlne vo vzdilalennosti cca 

350 m od Dolného portálu. Prístup k tomuto uzáveru je však v súčasnosti možný iba cez 

Hornú Bakomi štôlňu a prepojovaciu šachtu do Dolnej Bakomi štôlne. Vybudovaním 

združeného funkčného objektu bude zároveň zabezpečené stabilizovanie maximálnej hladiny 

v nádrži bez nutnosti zasahovania do vystrojenia objektu, t.j. osadenie bezpečnostného 

prepadu a odvádzanie prepadového množstva vody cez dnové potrubia do nádrže vodnej 

stavby Bakomi. 

Súčasťou stavby je tiež rekonštrukcia hradenia na priečnej hrádzi (medzi Veľkou a Malou 

Richňavskou nádržou). Rekonštrukcia pozostáva z výmeny a z obnovy funkcie stavidla medzi 

oboma nádržami. Cez objekt hradenia na priečnej hrádzi bude možné prepojenie objemov 

Malej a Veľkej Richňavy .                                                   . 
Členenie stavby na stavebné objekty je navrhované nasledovne [3]: 

SO 01 Združený funkčný objekt 

SO 02 Prístupová komunikácia k združenému funkčnému objektu 

SO 03    Dolná Bakomi štôlňa 

SO 04 Rozdeľovací objekt 

SO 05 Rekonštrukcia hradenia na priečnej hrádzi 

SO 06 Opevnenie brehu Malej Richňavy 

 

S rekonštrukciou vodnej stavby bolo začaté v termíne 10/2013, kedy bolo vykonané 

vyprázdnenie nádrže a výlov rýb. Predpoklad ukončenia stavebných prác je v prvej polovici 

roku 2015. 

2. ZÁVER 

Zastaralosť a nefunkčnosť bezpečnostných zariadení vodných stavieb a ich neodborné 

prevádzkovanie spôsobili v minulosti viaceré havarijné situácie. Väčšina existujúcich 

vodných stavieb nespĺňala kritéria bezpečnosti, podmienky noriem a legislatívnych predpisov. 

Sumárne možno charakterizovať nedostatky stavieb pred ich obnovou nasledovne: 
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 havárijné stavy dnových výpustov. Pôvodné tiahla na ovládanie uzáverov dnových 

výpustí vôbec neexistovali, alebo boli v takom stave, že nebolo možné s nimi 

manipulovať. 

 malé prevýšenie koruny hrádze nad maximálnu prevádzkovú hladinu, keď nádrže nemali 

vytvorený dostatočný záchytný retenčný priestor. 

 nízka kapacita bezpečnostných priepadov, ktoré boli poddimenzované 

a v nevyhovujúcom technickom stave. 

 podmáčanie hrádzí priesakmi cez hrádzové teleso. 

 vodné stavby neboli vybavené zariadeniami na pozorovanie a meranie. 

 vodné stavby sú veľmi ťažko, alebo vôbec neprístupné dopravnými prostriedkami, čo 

znemožňuje možnosť operatívneho zásahu v prípade havárie vodnej stavby 

 v dôsledku zanedbanej údržby záchytných jarkov, ktoré tieto nádrže napájali, bola 

hladina vody v nádržiach podstatne poklesnutá. 

  V súčasnosti je podľa dostupných materiálov v okolí Banskej Štiavnice evidovaných okolo 

37 nádrží z pôvodného vodohospodárskeho systému. 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Banská Bystrica spravoval už od roku 1983  

7 vodných nádrží, z ktorých vodárenskú nádrž Rozgrund už od roku 1981. Z dôvodu 

likvidácie podniku Rudné Bane š.p. Banská Bystrica a po dohovore medzi Ministerstvom 

pôdohospodárstva a Ministerstvom hospodárstva SR v prvom polroku 1995 delimitáciou 

pribudlo v prospech Povodia Hrona š.p. Banská Bystrica, ako odbornej vodohospodárskej 

organizácii 14 vodných nádrží. 

Banskoštiavnické vodné stavby ako unikátne technické pamiatky (z celkového počtu 

21 vodných nádrží v správe našej organizácie je 16 nádrží v štátnom zozname technických 

pamiatok a 6 nádrží  vo svetovom súpise priehrad ICOLD-u) dokumentujú dôvtip a zručnosť 

ich tvorcov a reprezentujú vysokú úroveň vodného staviteľstva v 18.a 19.storočí a nestratili 

svoj význam ani v súčasnosti. 

Pretože Banskoštiavnické vodné stavby ako jedna z prvých vodohospodárskych sústav v 

Europe sú svedectvom bohatej histórie nášho národa, jeho technickej vyspelosti je potrebné 

aby sa táto pamiatka zachovala aj generáciám prichádzajúcim po nás. Slovenský 

vodohospodársky podnik š.p., OZ Banská Bystrica ako súčasný prevádzkovateľ 

Banskoštiavnických vodných stavieb im bude naďalej venovať potrebnú starostlivosť, ktorú si 

právom zaslúžia. 
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BANSKOŠTIAVNICKÁ VODOHOSPODÁRSKA SÚSTAVA – 

ZABEZPEČENIE PODMIENOK PRIMERANEJ STAROSTLIVOSTI 

O VS ČERVENÁ STUDŇA A KOMOROVSKÉ NÁDRŽE 

HISTORICAL WATER MANAGEMENT SYSTEM IN SURROUNDINGS OF 

BANSKÁ ŠTIAVNICA – ČERVENÁ STUDŇA AND KOMOROVSKÉ NÁDRŽE 

RESERVOIRS, APPROPRIATE CARE CONDITIONS PROVIDING 

Branislav Lipták 

Abstrakt: 

O mimoriadnej historickej a spoločenskej hodnote a  jedinečnosti Banskoštiavnickej 

vodohospodárskej sústavy bolo napísaných veľa odborných článkov a historických štúdií. Rôzne 

inštitúcie vykonali cenné kroky s cieľom spopularizovať relevantné informácie o tomto skvoste 

priehradného staviteľstva v podmienkach Slovenska aj vo svetovom meradle. Pre návštevníkov tejto 

unikátnej historickej vodohospodárskej sústavy v rámci jej „objavovania“ je dôležité na jednej strane 

poskytnutie relevantných informácií o súvislostiach spojených s jej vznikom a históriou a na druhej 

strane vytvorenie podmienok pre získanie pozitívneho dojmu zo súčasného stavu tejto sústavy 

historických vodných nádrží a siete prívodných a zberných jarkov. Zabezpečenie podmienok 

primeranej starostlivosti o VS Červená studňa a Komorovské nádrže, ako súčasti tejto unikátnej 

sústavy, je predmetom príspevku. 

 

Abstract: 
The exceptional historical and social value and uniqueness of historical water management system in 

surroundings of Banská Štiavnica has been the subject of many scientific articles and historical 

studies. Various institutions made valuable steps to popularize relevant information about this jewel of 

dam engineering in Slovakia and also in a global context. For visitors of this unique historical water 

management system, during its “discovering”, is important to obtain relevant information about 

context associated with its origin and history on the one hand and also creation of good conditions for 

gaining of positive impression of the current state of this historical water reservoirs system and supply 

and collection ditches network on the other hand. “Červená studňa” and “Komorovské nádrže“ 

reservoirs, as a part of that unique system, appropriate care conditions providing is the subject of this 

article.  

 

Kľúčové slová: historická, starostlivosť, technický stav, rekonštrukcia, Červená studňa, Komorovské  

 

O mimoriadnej historickej a spoločenskej hodnote a  jedinečnosti Banskoštiavnickej 

vodohospodárskej sústavy bolo napísaných veľa odborných článkov a historických štúdií. 

Rôzne inštitúcie vykonali cenné kroky s cieľom spopularizovať relevantné informácie o tomto 

skvoste priehradného staviteľstva v podmienkach Slovenska aj vo svetovom meradle. 

Pre návštevníkov tejto unikátnej historickej vodohospodárskej sústavy v rámci jej 

„objavovania“ je dôležité na jednej strane poskytnutie relevantných informácií o súvislostiach 

spojených s jej vznikom a históriou a na druhej strane vytvorenie podmienok pre získanie 

pozitívneho dojmu zo súčasného stavu tejto sústavy historických vodných nádrží 

a siete zberných a prívodných jarkov a vodných štôlní. Pre druhú časť tejto úlohy je kľúčové 

zabezpečenie podmienok primeranej starostlivosti o jednotlivé prvky sústavy. Do skupiny 20 

http://webslovnik.zoznam.sk/anglicko-slovensky/unique
http://webslovnik.zoznam.sk/anglicko-slovensky/discovering
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historických vodných nádrží tejto sústavy, ktoré sú v správe odbornej vodohospodárskej 

inštitúcie, zaoberajúcej sa prevádzkou priehrad resp. vodných nádrží, ktorou je Slovenský 

vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica, v krátkom čase pribudnú aj unikátne vodné 

stavby Červená studňa a Komorovské nádrže. Ambíciou tohto príspevku je poskytnúť obraz 

súčasného nevyhovujúceho stavu uvedených vodných stavieb a zároveň načrtnúť návrh na ich 

nevyhnutnú rekonštrukciu.   

Vlastníkom a prevádzkovateľom vodných stavieb Červená studňa a Komorovské nádrže je 

Mesto Banská Štiavnica a  spolu s inými technickými pamiatkami tejto lokality sú zapísané 

v Zozname technických pamiatok svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. 

Ich hlavným účelom v súčasnosti je vytváranie podmienok pre rekreáciu a turizmus resp. 

akumulácia vody pre účely športového rybárstva (Komorovské nádrže). V súčasnom období 

sa pripravuje zmluvný vzťah, ktorým budú tieto vodné stavby prevedené do správy 

špecializovanej vodohospodárskej organizácie. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 

Banská Štiavnica, ktorý spravuje väčšinu vodných nádrží Banskoštiavnickej 

vodohospodárskej sústavy, má dostatok skúseností a disponuje požadovanou odbornosťou 

na prevádzkovanie dotknutých vodných stavieb s nevyčísliteľnou historickou hodnotou. 

ČERVENÁ STUDŇA 

Historická vodná stavba (tajch) Červená studňa s hrádzou dlhou 117 m a vysokou cca 10 m, 

ktorá dokázala naakumulovať 30 000 m
3
 vody, bola vybudovaná na začiatku 2. pol. 

18. storočia. Hlavnými objektami vodnej stavby sú zemná hrádza a výpustné zariadenie 

(spodný výpust ovládaný z manipulačného objektu na korune hrádze – mních).  

Zaujímavosťou z pohľadu priehradného staviteľstva je, že vodná nádrž bola vybudovaná 

na rozhraní dvoch povodí – povodí riek Hron a Ipeľ. Jej poloha na rozvodnici mohla spôsobiť 

výrazné problémy s jej plnením. Tieto ťažkosti vyriešil jej staviteľ Jozef Karol Hell tým, že 

navrhol a vybudoval 3 zberné jarky, ktoré zásobovali nádrž povrchovými vodami 

pochádzajúcimi z územia mimo prirodzeného povodia vodnej stavby (západný jarok s dĺžkou 

650 m, severný jarok s dĺžkou 1100 m a južný zberný jarok s dĺžkou 500 m). Poloha tajchu 

bola významná z hľadiska geografického a obchodného, pretože bol vybudovaný 

v bezprostrednej blízkosti križovatky, z ktorej sa cesty rozchádzajú do kedysi troch 

významných banských miest Banskej Štiavnice, Hodruše a Vyhien. Aj z pohľadu dnešného 

turistického ruchu je poloha tajchu jedinečná – tvorí vstupnú bránu do Banskej Štiavnice, ale 

aj miesto, z ktorého sa dnes rozchádzajú turistické, bežecké či cyklistické trate. Strategická 

poloha vodnej stavby však samozrejme súvisela predovšetkým s jej funkciou. Staviteľ využil 

polohu tajchu na vybudovanie náhonného (prívodného) jarku, ktorý privádzal vodu k šachte 

Amália, ktorá bola vyhĺbená v oblasti Hornej Rovne (súčasť obce Štiavnické Bane), na pohon 

vodnostĺpcového čerpacieho stroja. Čerpací stroj v šachte Amália bol skonštruovaný 

J. K. Hellom v roku 1754. Celková dĺžka náhonného jarku, ktorý bol vedený v úrovni 

750 m n.m. a obtáčal východné svahy vrchov Paradajs a Tanád, bola úctyhodných cca 3400 m 

a pred šachtou Amália bol jarok zaústený do vodnej štôlne dlhej 250 m. Šachta Amália bola 

prepojená s ďalšími šachtami na Štiavnických Baniach, voda z tajchu teda zohrala významnú 

úlohu aj pre tieto šachty, a to v čase, keď jej bolo potrebné najviac. Neskôr dodával tajch 

Červená studňa vodu prostredníctvom uvedeného náhonného jarku aj do tajchu Klinger 

pre pohon vodnostĺpcového čerpacieho stroja pri šachte Žigmund. Do jarku bola zaústená aj 

voda z najvyššie položenej vodnej nádrže celej sústavy - Ottergrund.  

Zlatá doba výstavby priehrad v okolí Banskej Štiavnice však skončila zhruba na konci 

18. storočia a z výškovo veľmi presne vedených jarkov sú dnes zachované len fragmenty, 

prípadne v teréne sú identifikovateľné len kontúry jarkov, väčšinou sú však jarky úplne 
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zlikvidované. Čas a absencia adekvátnej starostlivosti sa podpísali aj na technickom stave 

samotnej vodnej nádrže Červená studňa.    

Súčasný technický stav tejto historickej vodnej stavby je možné v stručnosti opísať 

nasledovne.  Hladina vody vo vodnej nádrži je v súčasnosti trvalo znížená približne na úroveň 

objektu spodného výpustu (drevený kôš) a vodná nádrž je výrazne zarastená vodnou 

vegetáciou.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1  VS Červená studňa, znížená hladina, zarastená nádrž 
 

Koruna hrádze je porastená drevinami a trávou, sú na nej pozorovateľné miestne deformácie, 

ktoré sú trvalého charakteru. Opevnenie návodného svahu (kamenná rovnanina) je 

v niektorých miestach uvoľnené, poškodené a vypadané, miestami opevnenie návodného 

svahu chýba. Na návodnej strane hrádze sú pozorované miestne depresie, ktoré sú tiež 

trvalého charakteru. Návodný svah je porastený kríkmi, náletovými drevinami a stromami. 

Vzdušná strana hrádze je tiež porastená stromami a inou vegetáciou (les). Na vzdušnej strane 

hrádze nie sú viditeľné deformácie, trhliny, ani vývery a zamokrené miesta, sledovanie je 

však výrazne obmedzené jestvujúcou vegetáciou. Výpustný objekt vodnej stavby pozostáva 

z manipulačného objektu na korune hrádze (mních), ovládania spodného výpustu železnými 

tiahlami, drevenej konštrukcie uzáverov spodného výpustu a samotných uzáverov. Objekt je 

v zlom technickom stave. Manipulačný objekt na korune hrádze je poškodený, dosky tvoriace 

plášť objektu sú poškodené resp. chýbajú. Strecha je tiež významne poškodená. Súčasné 

podmienky vytvárajú predpoklad prístupu verejnosti k ovládaniu spodného výpustu. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Obr.2 VS Červená studňa, manipulačný objekt na korune hrádze 
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Štôlňa dnového výpustu je v zachovalom stave, murivo je len miestne vypadnuté. Na vstupe 

do štôlne nie je umiestnená zábrana vstupu (mreža) na zabránenie prístupu verejnosti 

do štôlne a k samotným objektom spodného výpustu. Odpadové koryto spodného výpustu nie 

je upravené, je v prirodzenom stave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3 VS Červená studňa, vchod do štôlne dnového výpustu 

 

Popísaný stav jednotlivých objektov vodnej stavby a najmä absencia objektu bezpečnostného 

priepadu vplývajú na jej bezpečnosť, či prevádzkyschopnosť.  

Napriek tomu, že vodná stavba Červená studňa nepredstavuje neprimerane vysoké riziko 

pre nižšie položené územie, keďže nie je situovaná na vodnom toku, bývalé banské jarky 

vodu do nádrže neprivádzajú a prirodzené povodie vodnej nádrže je pomerne malé, berúc 

však do úvahy jej celkový stav a na druhej strane vysokú spoločenskú a historickú hodnotu, 

bude potrebné čo najskôr prikročiť k celkovej rekonštrukcii a oprave vodnej stavby, ako to 

bolo v prípade iných vodných stavieb Banskoštiavnickej vodohospodárskej sústavy. Cieľom 

celkovej rekonštrukcie vodnej stavby a následného zavedenia primeranej prevádzky bude 

nielen jej uvedenie do prevádzkyschopného stavu, ale najmä dosiahnutie prístupu, ktorý 

zabezpečí adekvátnu úroveň ochrany a starostlivosti o pamiatku zapísanú v Zozname 

technických pamiatok svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.   

Rozsah rekonštrukcie bude samozrejme stanovený projektovou dokumentáciou, ktorá 

zohľadní nie len súčasný technický stav vodnej stavby, miestne podmienky a zásady 

súčasného priehradného staviteľstva, napr. vo forme platných STN, ale musí vziať do úvahy 

aj jej historický charakter. Požiadavky uvedených pohľadov môžu mať často aj protichodnú 

povahu, čo sa potvrdilo aj v prípade predchádzajúcich rekonštrukcií historických vodných 

stavieb. Príkladom môže byť snaha o splnenie súčasných požiadaviek na uzávery spodného 

výpustu z pohľadu STN na jednej strane a úsilie zachovať pôvodné súčasti dnových uzáverov 

na vodných stavbách Vindšachta, či Evička zo strany príslušného pamiatkového úradu. 

Rozdielne pohľady môžu byť aj na technológiu opravy opevnenia návodného svahu, 

odstraňovanie nežiaducej vegetácie, či budovanie potrebných objektov napr. bezpečnostný 

priepad. Pridanou hodnotou projektovej dokumentácie rekonštrukcie predmetnej vodnej 
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stavby musí byť práve zosúladenie uvedených, často protichodných požiadaviek, s cieľom 

zachovania jej nenahraditeľnej historickej povahy a hodnoty.  

V rámci rekonštrukcie stavby bude určite potrebné prikročiť k oprave objektu spodného 

výpustu, vrátane jeho ovládania na korune hrádze, oprave samotného objektu hrádze, 

vybudovaniu nového objektu bezpečnostného priepadu atď., a to všetko musí byť vykonané 

citlivo vo vzťahu k historickému výrazu vodnej stavby.  

Zároveň bude nevyhnutné zabezpečiť spoľahlivý prívod vody (ekonomicky udržateľný), ktorý 

je nepostrádateľným predpokladom pre úspešnú rekonštrukciu. Dostatočné množstvo 

privedenej vody zabezpečí nie len naplnenie nádrže, ale zároveň aj potrebnú kvalitu vody. Tu 

je potrebné mať na zreteli súčasnú funkciu vodnej stavby, ako krajinotvorného prvku, v rámci 

turistického ruchu. Vychádzajúc z doterajších predpokladov, prívod vody bude môcť byť 

zabezpečený prívodným jarkom od zachyteného prameňa v okolí stavby.   

KOMOROVSKÉ NÁDRŽE 

Skupinu Komorovských nádrží tvoria Dolná a Horná Komorovská vodná nádrž a patria medzi 

Piargské vodné nádrže. Nádrže ležia v kaskáde nad sebou v plytkom bočnom údolí, západne 

od Banskej Štiavnice, miestna časť Povrazník - Horná Huta, v nadmorskej výške cca 

500 m n.m. Sú situované na bezmennom pravostrannom prítoku toku Štiavnica, r.km 0,200.  

Nádrže boli vybudované pred rokom 1742 a do roku 1902 slúžili pre potreby tzv. Hornej 

Huty, neskôr na zásobovanie centrálnej gravitačnej úpravne tzv. Šándorky priemyselnou 

vodou. Posledné opravy hrádze dolnej vodnej nádrže boli vykonané v polovici 60-tych rokov 

20. storočia. Plnenie vodných nádrží bolo zabezpečené gravitačne z vlastného povodia, 

pričom horná vodná nádrž mala funkciu akumulačnú a dolná mala viac prevádzkovú funkciu. 

Nádrže sú vzájomne prepojené.    

Dolnú Komorovskú nádrž s priemernou hĺbkou 1,5 m a objemom cca 5 400 m
3
 vytvára 

homogénna zemná hrádza dĺžky 58 m, výšky cca 3 m (šírka hrádze v korune cca 6,60 m). 

Hlavnými objektmi vodnej stavby sú aj výpustné zariadenie (spodný výpust ovládaný 

ventilom umiestneným v šachte na vzdušnom svahu hrádze) a bezpečnostný priepad.  

Horná Komorovská nádrž s priemernou hĺbkou 2,5 m a objemom cca 5 475 m
3
 je vytvorená 

homogénnou zemnou hrádzou dĺžky 43,70 m, výšky cca 3 m, so šírkou v korune cca 6 m. 

Hrádza Hornej Komorovskej nádrže je v ľavom zaviazaní do boku údolia porušená (resp. 

pretrhnutá).  

K súčasnému technickému stavu je možné kriticky konštatovať, že koruna hrádze Dolnej aj 

Hornej Komorovskej nádrže je zarastená krovinami a trávou, sú na nich pozorovateľné 

deformácie trvalejšieho charakteru a poruchy spôsobené abráziou návodného svahu. 

Opevnenie návodného svahu (kamenná rovnanina) je uvoľnené, poškodené a vypadané, 

vo veľkej miere opevnenie návodného svahu chýba. Vzdušná strana hrádzí je silno porastená 

trávou, krovinami a stromami. Na vzdušnej strane hrádzí je pozorovanie anomálií výrazne 

obmedzené jestvujúcou vegetáciou. Výpustný objekt - podľa dostupných informácií, 

na manipuláciu s vodou vo vodnej nádrži Dolná Komorovská slúži uzáver (ventil) umiestnený 

na potrubí v šachte na pravej strane vzdušného svahu hrádze. Manipuláciu s vodou 

zabezpečuje Slovenský rybársky zväz, pretože nádrž slúži predovšetkým pre účely športového 

rybárstva. Funkciu bezpečnostného priepadu zabezpečuje rúra prierezu cca 0,40 m, 

umiestnená na ľavom brehu nádrže Dolná Komorovská. Výpočet kapacity bezpečnostného 

priepadu však nie je dostupný. Odpadové koryto bezpečnostného priepadu (jarok) nemá 

charakter upraveného koryta a je v zlom technickom stave.  

Vzhľadom na skutočnosť, že vodná stavba Komorovské nádrže je situovaná na vodnom toku 

(bezmenný pravostranný prítok Štiavnice), vzhľadom na veľkosť jej prirodzeného 
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hydrologického povodia a stav technických objektov môže vodná stavba pri súčasnom 

technickom stave predstavovať zvýšené riziko pre nižšie položené územie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 4 Komorovské nádrže, pohľad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Horná Komorovská nádrž, zarastená nádrž a hrádza (vpravo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 6 Dolná Komorovská nádrž, stromy na vzdušnom svahu hrádze 
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Konštatujúc zlý technický stav jednotlivých objektov vodnej stavby Komorovské nádrže je 

potrebné aj v tomto prípade prikročiť k celkovej rekonštrukcii a oprave vodnej stavby, ako to 

bolo v prípade iných vodných stavieb Banskoštiavnickej vodohospodárskej sústavy.  

Vodné stavby Červená studňa a Komorovské nádrže nie sú vybavené prístrojmi 

a zariadeniami na sledovanie veličín v rámci technicko – bezpečnostného dohľadu. V rámci 

ich rekonštrukcie bude preto potrebné zaoberať sa aj návrhom resp. realizáciou systému TBD. 

Vzhľadom na podobný charakter týchto vodných stavieb, hlavná pozornosť technicko-

bezpečnostného dohľadu na oboch vodných stavbách bude preto venovaná najmä styku 

zemného telesa hrádze s objektom spodného výpustu, lokalitám, na ktorých môže mať hrádza 

horšie tesniace, stabilitné, alebo rozmerové parametre, lokalitám, kde sa môžu vyskytovať 

zamokrenia na vzdušnom svahu, alebo v blízkosti vzdušnej päty hrádze, lokalitám, kde je 

riziko narušenia telesa hrádze živočíchmi, sledovaniu hydrologických javov (atmosférické 

zrážky, teplota ovzdušia) a čo je v tomto prípade špecifické, aj získavaniu dokumentácie 

z prípadných opráv a rekonštrukcií vodnej stavby a tiež zo zdrojov historických informácií. 

Tak ako v prípade vodnej stavby Červená studňa, aj v prípade Komorovských nádrží sa 

o technických parametroch, technológii výstavby a materiáloch použitých pri výstavbe 

dozvedáme predovšetkým z historických dokumentov uložených v Štátnom ústrednom 

banskom archíve v Banskej Štiavnici, Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici, 

z výskumných historických prác a všeobecne platných máp, či atlasov. Dokumentácia 

s aktuálnymi dátami o týchto vodných stavbách nie je dostupná.  

Pre zabezpečenie bezpečnosti a prevádzkyschopnosti vodnej stavby Komorovské nádrže bude 

nevyhnutná oprava všetkých objektov vodnej stavby t.j. telesa hrádzí, vrátane opevnení, 

spodného výpustu, manipulačného objektu, bezpečnostného priepadu a odpadového koryta. 

Tak ako v prípade Červenej studne, bude potrebné k všetkým prácam pristupovať citlivo, 

s cieľom zachovania najväčšej hodnoty týchto vodných stavieb, ktorou bezpochyby je ich 

„história“.     

 

ZÁVER 

 

Na záver príspevku mi dovoľte vyjadriť presvedčenie, že trend zlepšovania starostlivosti 

o jedinečnú Banskoštiavnickú vodohospodársku sústavu, ku ktorému v budúcnosti prispeje aj 

rekonštrukcia vodných stavieb Červená studňa a Komorovské nádrže, vytvára predpoklad jej 

adekvátnej ochrany a prevádzky v budúcnosti a preto verím, že týmto spôsobom bude aj 

nasledujúcim generáciám umožnené poučiť sa z týchto unikátnych technických pamiatok, 

veľkej historickej a spoločenskej hodnoty, oprávnene zapísaných do Zoznamu svetového 

prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.  
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BUDÚCNOSŤ MALÝCH VODNÝCH NÁDRŽÍ V SPRÁVE 

SVP š.p., OZ BRATISLAVA, 

SPRÁVA POVODIA MORAVY MALACKY 

THE FUTURE OF SMALL RESERVOIRS IN THE ADMINISTRATION 

SVP š.p., OZ BRATISLAVA, SPRÁVA POVODIA MORAVY MALACKY 

Ing. Miroslav Čulen, Ing. Miroslav Hlaváčik 

Abstrakt:  

Vplyv starnutia príslušenstva a betónových konštrukcií priehrad malých vodných nádrží v povodí 

rieky Moravy na ich bezpečnú prevádzku. Vznik povodní v povodí MVN  a vodných tokov ako 

dôsledok nevhodných osevných postupov v svahovitom teréne.   

 

Abstract: 
The effects of aging equipment and concrete dams of small reservoirs in the basin of the river Morava 

for their safe operation. The emergence of floods in the basins of small reservoirs and water courses as 

consequence of inappropriate management practices in sloping terrain. 

 

Kľúčové slová: Malé vodné nádrže, poruchy konštrukcií priehrad, povodne, protipovodňové opatrenia  

 

Malé vodné nádrže sú najpočetnejšou skupinou vodných nádrží a zaujímajú významné miesto 

v oblasti vodného hospodárstva Slovenskej republiky. Hospodárske zmeny na Slovensku a v 

80~90-tych rokoch minulého storočia mali negatívny vplyv na malé vodné nádrže v povodí 

Správy povodia Moravy. Znížením záujmu o závlahu pozemkov strácajú tieto nádrže svoj 

hlavný význam, na ktorý boli vybudované. V súčasnosti sú využívané najmä na rybolov 

a rekreačné účely, z čoho pre správcu týchto vodných stavieb neplynie žiadny ekonomický 

prínos vo forme odpredaja povrchovej vody či hydroenergetického potenciálu. 
 

Hlavný účel budovania MVN bola akumulácia vôd pre nadlepšovanie prietokov na odber pre 

závlahy. Ďalšie účely týchto nádrží boli len doplnkové. Jedná sa najmä o športový rybolov a 

rekreáciu, niekedy boli nádrže využívané aj pre nadlepšovanie prietokov pre priemysel.  

Prevažná väčšina MVN bola v roku 1994 delimitovaná do správy SVP š.p. OZ Bratislava, 

Správa povodia Moravy od Slovenského pozemkového fondu. Bolo to celkom 21 MVN. V 

tomto období však už závlahové systémy dlhší čas neboli v prevádzke z dôvodov zlého 

technického stavu zariadení, ale najmä z dôvodu absencie záujmu o závlahu zo strany 

poľnohospodárskych podnikov. V súčasnej dobe je správcom závlah štátny podnik 

Hydromeliorácie š.p. Bratislava a vodné nádrže zostali v správe SVP š.p. OZ Bratislava. 

Pôvodný účel využitia MVN pre nadlepšovanie na závlahy sa v súčasnosti takmer vytratil. 

Nehľadiac na ekonomický aspekt, prioritou pri správe týchto vodných stavieb zostáva ich 

bezpečnosť počas prevádzky. Strata funkčnosti príslušenstva priehrad, najmä dnových 

výpustov, prejavy anomálií v konštrukcii priehrad a ich podloží môžu byť príčinou vážnych 

porúch, s negatívnym dopadom na prevádzku a bezpečnosť vodnej stavby. Už počas 

preberania malých vodných nádrží do správy SVP š.p., boli zistené poruchy významne 

ovplyvňujúce funkčnosť MVN. Jednalo sa najmä o poruchy dnových uzáverov zapríčinené 

neodbornými manipuláciami, nedostatočnou údržbou a zanášaním (napr. zanesenie a upchatie 
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dnových výpustov na VN Prietržka, VN Hlboké v dôsledku čoho sa stala nádrž 

neovládateľná).  

Na stav malých vodných nádrží sa podpísal tiež nezodpovedný prístup niektorých občanov, 

ktorí spôsobili odcudzenie transformátorov, rozbité rozvádzače el. energie, vytrhané káblové 

rozvody (VN Radošovce II, VN Petrova Ves). Kontrolné šachty pätného drénu  VN Kuchyňa 

boli bez poklopov, zahádzané cudzími predmetmi a odpadom bez možnosti sledovania 

priesakových množstiev. Koruna hrádze niektorých nádrží bola v minulosti využívaná na 

dopravu cudzích mechanizmov najmä poľnohospodárskych strojov pri prejazde na okolité 

pozemky, čo malo negatívny vplyv na výškové posuny hrádze. Na hrádzach museli byť 

osadené závory.      

Väčšina z uvedených MVN bola vybudovaná v 60-tych až 70-tych rokoch minulého storočia 

a začínajú sa prejavovať poruchy v dôsledku starnutia betónových konštrukcií. Na VN 

Jablonica boli pozorované priesaky cez netesnosti v pracovných špárach  betónovej 

konštrukcie bezpečnostného priepadu, ktorých výdatnosť sa stále zvyšovala. Voda 

postupovala cez netesnosti do vnútra objektu a ďalej po nosnej výstuži betónu rozrušovala 

steny objektu.  

                          

Foto: archív SVP š.p.,:   Vodná nádrž Jablonica – priesaky cez betónové konštrukcie bezpečnostného priepadu 

a funkčného objektu 
 

Na funkčnom objekte VN Osuské sa vytvorila škára do výšky 5,0 m v mieste napojenia 

s konštrukciou bezpečnostného priepadu a ďalšie 3 vodorovné škáry, ktoré vznikli  ako 

dôsledok degradácie betónu pôsobením chemických a biochemických procesov. Na 

zastavenie priesakov a utesnenie betónov bola použitá technológia tlakovej injektáže 

s aplikáciou polyuretánových hmôt. Na VN Prietrž boli zistené plošné aj bodové priesaky cez 

betónovú konštrukciu bezpečnostného priepadu, je potrebné však uviesť, že špáry neboli tesné 

už od počiatku vybudovania vodnej stavby. Sanácia priesakov bola eliminovaná stavebnou 

chémiou (aplikácia penetračného stabilizátora, plošnej kryštalickej izolácie). K vážnemu 

poškodeniu betónových konštrukcií došlo na VN Stará Myjava. Degradácia betónu na 

funkčnom objekte dosiahla až do hĺbky 70 mm, došlo k opadnutiu krycej vrstvy výstuže, 

následnému obnaženiu a korózii armatúry. Zvetranie povrchu betónu sa prejavilo tiež na 
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bezpečnostnom priepade. Sanáciu objektu bolo potrebné vykonať protikoróznou ochranou 

výstuže, zhotovením hydroizolácie a opravou krytia výstuže sanačnou maltou. 
 

Okrem drobných nedostatkov, odstránených v rámci bežnej údržby objektov boli na týchto 

vodných stavbách pozorované závažné poruchy vzbudzujúce obavy o bezpečnosť priehrad 

a územia pod nimi. V mnohých prípadoch sa jednalo o filtračné poruchy – prekročenie 

medzných hodnôt filtračných rýchlostí, viditeľné deformácie návodného svahu 

s pozorovanými anomáliami na vzdušnom svahu v tom istom profile, výrazné zamokrenia 

vzdušného svahu s pozorovanými deformáciami (VN Kuchyňa), pozorované priesaky 

v miestach styku funkčného objektu a telesa hrádze s výrazným zamokrením vzdušného 

svahu, deformáciami, lokálnymi zosuvmi svahu a trhlinami vo svahu (VN Brezová p. 

Bradlom,VN Prietrž), vývary a korytá vodných tokov pod nádržami boli zanesené 

splaveninami a zarastené vegetáciou, čo v niektorých prípadoch spôsobilo vzdúvanie 

priesakových vôd v pätných drénoch hrádzí (napr. VN Prietrž). V mnohých prípadoch došlo 

k poškodeniu a prerušeniu priesakových drénov (napr. VN Petrova Ves, VN Koválovec), ale 

najväčším problémom bola dlhodobo absentujúca údržba drenážnych systémov čo spolu so 

zvýšeným zanášaním jemnými frakciami bolo príčinou úplného znefunkčnenia drénov (napr. 

VN Osuské, VN Kuchyňa, VN Brezová p. Bradlom a pod.). Nevyhnutnou podmienkou 

zabezpečenia spoľahlivej bezpečnej prevádzky MVN bolo odstránenie uvedených porúch, 

zabezpečenie údržby hlavných objektov vodných stavieb, zásobného priestoru, pravidelné 

kontrolné manipulácie s dnovými uzávermi. V mnohých prípadoch boli nádrže odovzdané bez 

náležitej technickej dokumentácie, preto bolo nutné vodné stavby zamerať a dokumentáciu 

dopracovať. Všetky manipulácie, povolené odbery vody a ostatné záujmy museli byť 

opätovne prehodnotené a zosúladené vypracovaním manipulačných poriadkov. Na sledovanie 

režimu prúdenia podzemných a priesakových vôd telesom a podložím hrádze, tlakových 

pomerov v podložných a konštrukčných materiáloch, deformácií a hydraulickej stability bolo 

potrebné vybudovať rozsah meracích a pozorovacích zariadení pre účely TBD. Z pôvodného 

počtu 21 Malých vodných nádrží bola 1 nádrž prebudovaná na suchý polder. VN Myjava - 

Armatúrka slúžila na odber vody pre priemysel, po zániku firmy Slovenská armatúrka Myjava 

zanikli požiadavky na odbery vody a nádrž stratila pôvodný účel. Stavba sa nachádza v 

intraviláne mesta Myjava. Vytvorený priestor slúži ako retenčný, na zachytávanie a 

splošťovanie povodňových prietokov. Polder je bezobslužný, funkčný objekt pozostáva 

z nehradených kruhových otvorov Ø 1,08 m, Ø 0,8 m a obdĺžnikového otvoru šírky 2,2 m, 

výšky 0,5 m a bezpečnostného priepadu.  
 

V správe SVP š.p. OZ BA, Správa povodia Moravy Malacky je 20 MVN, z ktorých viac ako 

polovica sa nachádza priamo nad obcou, resp. sú obce postihnuteľné záplavou v prípade 

vzniknutej havárie na vodnej stavbe, alebo pri prekročení projektovaných parametrov týchto 

stavieb. Už z účelu MVN vyplýva, že neboli vybudované na zachytenie povodňovej vlny. Ich 

retenčný priestor je v priemere cca 50 tis. m
3
 (najmenší retenčný objem má VN Lipníky - 770 

m
3
; najväčší retenčný objem má VN Brestovec – 134,4 tis. m

3
). Za obdobie od r. 1993 bolo 

zaznamenaných 55 povodní v povodiach vodných nádrží (najčastejšie sa opakovali povodne 

v povodí VN Brestovec). Hlavnou príčinou vzniku uvedených povodní boli vo všetkých 

prípadoch intenzívne zrážky. Pozemky v povodiach vodných nádrží sú poľnohospodársky 

využívané, pričom nie vždy resp. takmer vôbec nie sú rešpektované zásady správneho 

obhospodarovania týchto pozemkov s ohľadom na zadržiavanie zrážkových vôd v povodí. 

Opatrenia, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov a zvyšujú retenčnú 

schopnosť povodia patria k preventívnym opatreniam, vyplývajúcim zo zákona č. 7/2010 Z.z. 

– o ochrane pred povodňami. Zníženiu retenčnej schopnosti poľnohospodárskych pozemkov 

veľkou mierou prispieva najmä výsev monokultúr okopanín na veľkých plochách, hlavne 

v skorom jarnom období. V takýchto prípadoch je zvýšený povrchový odtok spojený tiež 
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s rozrušovaním a transportom ornice. Eróziou poľnohospodárskej pôdy dochádza k jej 

degradácii, čo vyžaduje značné finančné a technické prostriedky vynaložené zo strany 

poľnohospodárskych podnikov na opätovné zúrodňovanie, ale dochádza zároveň k zanášaniu 

vodných tokov a nádrží, k vzniku povodňových škôd na vodných stavbách, zmenšovanie 

zásobného objemu nádrží čo zvyšuje náklady správcovi vodných tokov a vodných stavieb. 

U vodných tokov, kde periodicita ich čistenia bola cca 20 rokov, dochádza v dôsledku 

lokálnych povodní k výraznému skracovaniu tohto obdobia. V najhorších prípadoch je nutné 

pristúpiť k prečisteniu potokov bezprostredne po povodni. Ako príklad je možné uviesť 

situáciu na Letničianskom potoku v k.ú. Letničie okres Skalica (v povodí VN Petrova Ves). V 

dňoch 2.6. a 11.6. 2003 náhlym prívalovým dažďom prišlo k splaveniu pôdy do obce, 

nánosmi blata boli zaplavené verejné priestranstvá a areál materskej školy. V Letničianskom 

potoku sa vytvoril nános 0,5 m. Náhlym prívalom vody boli narušené krajnice miestnych 

komunikácií. Pozemky v k.ú. Letničie, ktoré sú vo veľmi svahovitom teréne boli osiate 

kukuricou a slnečnicou. Okresný  úrad  v  Skalici,  odbor  životného  prostredia rozhodnutím 

uložil roľníckemu družstvu vykonať opatrenia na zlepšenie retenčnej schopnosti územia a na 

vypracovanie protieróznych opatrení. Do povodia nádrže patria tiež čiastkové povodia 

Unínskeho potoka a Radimovského potoka kde sa podobná situácia opakovala v r. 2010, 2012 

a 2013. V období r. 2003 – 2013 bolo len v okrese Skalica vydaných 7 rozhodnutí na 

vykonanie protieróznych opatrení na poľnohospodárskych pozemkoch v k.ú. Skalica, Mokrý 

Háj, Radošovce, Chropov, Oreské, Letničie, Unín, Popudinské Močidlany a Dubovce. V júni 

r. 2006 vznikla povodeň na Kováloveckom potoku v k.ú. obce Koválovec v povodí VN 

Radošovce II, kedy v dôsledku intenzívnej lokálnej zrážky v interakcii s nevhodným 

obhospodarovaním pozemkov v svahovitom teréne nad obcou došlo k zrýchleniu 

povrchového odtoku vôd  a následnému vybreženiu Kováloveckého potoka v obci. Záplava 

dosiahla výšku 40-50 cm,  spôsobila materiálne škody nie len na poľnohospodárskych 

pozemkoch, ale tiež v obci – boli zaplavené miestne komunikácie, rodinné domy, dvory, 

poškodené opevnenie koryta vodného toku, znečistenie studní, zanesenie odvodňovacích 

priekop atď. 

     

 

 

 

 

 

 

 
foto: archív SVP š.p. – Pozemky nad obcou Koválovec 

osiate kukuricou počas povodní r. 2003 

 a miestne komunikácie po povodni. 
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Rovnaká situácia sa opakovala v júni r.2010 a v máji r.2013. V obidvoch prípadoch došlo 

k vybreženie Kováloveckého potoka po predchádzajúcich lokálnych prívalových zrážkach 

nad obcou Koválovec a v dôsledku zníženej retenčnej schopnosti územia.  

 

Malé vodné nádrže poskytujú možnosť rekreácie, športu, rybolovu a sú pozitívnym prvkom 

životného prostredia. Vodné plochy sa stávajú významnými ornitologickými lokalitami, ako 

napr. VN Petrova Ves kde bol zistený výskyt vzácnych, chránených a ohrozených druhov 

hniezdiacich a migrujúcich vtákov. V r. 1996 bola Vodná nádrž Petrova Ves vyhlásená za 

„Chránený areál“.  V dobe opakujúcich sa extrémov počasia môžu mať aj malé vodné nádrže 

veľký význam  pre zachovanie podmienok pre život vodných živočíchov v nádržiach a vo 

vodných tokoch pod nimi. Akumuláciou časti objemu pritečenej vody v období prebytku a jej 

vypustením v období deficitu vyrovnávajú nerovnomerné časové rozdelenie vodnosti tokov. 

Aby mohli vodné nádrže plniť túto základnú funkciu je potrebné vynaložiť veľké úsilie nielen 

správcov týchto vodných stavieb, ale tiež užívateľov vodných plôch, rybárov, odberateľov 

vody, užívateľom pozemkov v povodí nádrží a občanov, aby tieto krajinotvorné prvky zostali 

zachované aj pre ďalšie generácie. 

 

Opatrenia na spomalenie odtoku vody z povodia do vodných tokov a zvýšenie retenčnej 

schopnosti územia sú povinnosťou vyplývajúcou zo zákona č. 7/2010 Z.z. – o ochrane pred 

povodňami. Rovnako ochrana poľnohospodárskej pôdy je ošetrená zákonom č. 220/2004 Z.z. 

– podľa ktorého je vlastník alebo užívateľ povinný vykonávať trvalú a účinnú protieróznu 

ochranu poľnohospodárskej pôdy vykonávaním ochranných agrotechnických opatrení 

(vrstevnicová agrotechnika, osevné postupy so striedaním plodín s ochranným účinkom 

a podobne). Opakujúce sa lokálne povodne, zlé odtokové pomery počas prívalových dažďov, 

súvisiace s nevhodnými osevnými a agrotechnickými postupmi na pozemkoch v povodiach 

vodných tokov a nádrží sú však príkladom toho, že sa uvedenej záležitosti nevenuje 

dostatočná pozornosť a zo strany užívateľov pozemkov je tento problém viac-menej 

bagatelizovaný. 
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VÝSTAVBA NOVÉ SPODNÍ VÝPUSTI RYBNÍKA JORDÁN V TÁBOŘE 

CONSTRUCTION OF BOTTOM OUTLET OF  JORDÁN POND IN TÁBOR 

David Richtr 

Abstrakt:  
Příspěvek popisuje probíhající opravu rybníka Jordán v letech 2012 a 2013. V příspěvku jsou uvedeny 

hlavní cíle opravy historického vodního díla, detailněji je popsána ražba štoly spodních výpustí novou 

rakouskou tunelovací metodou a výstavba objektu uzávěrů spodních výpustí. Samostatnou kapitolou je 

seznámení s rozsahem a výsledky technickobezpečnostního dohledu během provádění stavebních 

prací. 

Abstract:  
The text describes repair of Jordán Pond in 2012 and 2013. In the text there are main aims of the repair 

of the historical water work. Driving of a gallery of the bottom outlets by means of New Austrian 

Tunneling Method is described in a more detailed way as well as construction of gates of the bottom 

outlets. Meeting the range and results of technical and safety supervision represent an individual 

chapter. 

Klíčová slova: Jordán, spodní výpust, štola, technickobezpečnostní dohled. 

1. ÚVOD 

Vodní dílo Jordán bylo podle dostupných pramenů uvedeno do provozu v roce 1492. Hlavním 

účelem jeho výstavby byla potřeba akumulace vody pro pitné účely rychle se rozvíjejícího 

města Tábor v době pohusitské. Téměř 20 m vysoká hráz byla ještě koncem 19. století jednou 

z nejvyšších sypaných hrází v Evropě.  

Rybník Jordán není pouze významným vodním dílem, ale koruna hráze slouží již dlouhou 

dobu jako velmi frekventovaná a prakticky nenahraditelná dopravní tepna spojující dvě části 

města Tábor. Dopravní nároky vyvolaly několik rekonstrukcí koruny hráze. Při rekonstrukci v 

roce 1817 došlo ke zvýšení koruny hráze a přes odpad od přelivu byl vybudován kamenný 

most. V roce 1829 bylo rozhodnuto o opravě hráze, která byla ve špatném technickém stavu. 

V roce 1830 byla nádrž naposled vypuštěna, byl proveden poslední výlov a nastalo období 

zániku původních dřevěných spodních výpustí. Kromě důležité dopravní tepny je ve vzdušní 

části koruny hráze veden nový kolektor, který slouží k propojení obou částí města různými 

médii (teplovod, plynovod, vodovod, elektrorozvody, telekomunikace a další).  

Rybník Jordán je z hlediska bezpečnosti (ve smyslu § 61 vodního zákona) významným 

vodním dílem III. kategorie.  

Hlavním účelem vodního díla byla akumulace vody pro zásobení pitnou vodou a odběr 

průmyslové vody (v poslední době nebývaly možnosti akumulace vody pro vodárenské účely 

využívány – úpravna vody byla v provozu cca 5 dní v měsíci z důvodu zajištění 

provozuschopnosti zařízení).  Dále jsou zde další odběry vody z nádrže podle manipulačního 

řádu. Významná je i retenční funkce vodního díla, které částečně chrání území pod hrází před 

povodněmi. Dalšími účely jsou rekreace a sportovní rybolov. 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

Obr. 1 – Tábor obléhaný Marradasem v roce 1621 

(výřez z rytiny V. Hollara obsahující přehradu a část 

nádrže Jordán) 

Nádrž rybníka Jordán je však dále 

záložním zdrojem jihočeské vodárenské 

soustavy a jsou zde vymezena pásma 

hygienické ochrany. Rybník Jordán je 

od r. 1996 zapsán do seznamu 

Ústředního rejstříku kulturních památek 

ČR (č. 11059). 

V minulosti došlo k různým změnám 

zejména v horní části tělesa hráze, které 

vedly především k rozšíření koruny, 

aniž by se situačně změnila poloha 

vzdušní paty. Důsledkem je stále 

strmější sklon vzdušního svahu, 

způsobující dlouhodobé snižování jeho 

stupně stability, což podporuje i stále se 

zvyšující dynamické zatížení od 

projíždějících vozidel neomezené 

tonáže. V současné době má vzdušní 

svah velmi odvážný sklon 1 : 1,3 až 1,4.  

Od roku 1830, kdy byla nádrž rybníka 

Jordán podle dostupných dokumentů 

naposledy vypuštěna, nemělo až dosud 

vodní dílo funkční spodní výpust a 

nádrž tedy byla nevypustitelná. Tato 

skutečnost byla v zásadním rozporu s 

vyhláškou č. 590/2002 Sb., o 

technických požadavcích pro vodní 

díla, v platném znění, kde se v § 6, odst. 

(7) uvádí, že „každá přehrada musí mít 

dvě samostatně použitelné, funkčně na 

sobě nezávislé spodní výpusti 

…………. Hráz může být vybavena 

jednou spodní výpustí pouze ve 

výjimečném případě, a to u vodního 

díla s ovladatelným objemem nejvýše 1 mil. m
3
 vody, hloubkou vody při maximální hladině 

vody nejvýše 9 m nad úrovní dna vtoku do spodní výpusti a nehrazeném přelivu, ………“. U 

rybníka Jordán byl jak objem nádrže, tak i maximální hloubka nádrže (v návaznosti na výšku 

hráze) vyšší a funkční spodní výpust zcela chybí. Jednalo se tedy o stav, kdy je vodoprávní 

úřad ve smyslu § 8 až 15 vodního zákona povinen zvážit možnost zániku nakládání s vodou. 

Ve smyslu § 15, odst. (7) „rozhodne vodoprávní úřad o podmínkách dalšího trvání, popřípadě 

odstranění vodního díla, které nakládání s vodami umožňovalo“. Jinými slovy (podle dřívější 

terminologie) je na vodoprávním úřadu, aby v daném případě rozhodl o uvedení vodního díla 

do neškodného stavu, protože bez spodních výpustí není zajištěna potřebná provozní 

bezpečnost tohoto významného vodního díla. 

Z uvedených důvodů objednalo Město Tábor vypracování projektové dokumentace na 

výstavbu nové spodní výpusti a odbahnění nádrže u firmy VH Tres z Českých Budějovic. 

Projekt byl vypracován v roce 2004, ale teprve v roce 2011 se podařilo zajistit potřebné 

finanční prostředky na stavbu „Obnova rybníka Jordán“ u Státního fondu životního prostředí. 

Stavba byla zahájena koncem roku 2011 a bude dokončena v červenci 2014. 
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2. VYBRANÉ TECHNICKÉ ÚDAJE O VODNÍM DÍLE 

Rybník Jordán leží v intravilánu města Tábora. Vzdouvací konstrukcí je zonální zemní sypaná 

hráz postavená na Tismenickém potoce (těleso hráze je vybudováno z jílovitopísčitých zemin, 

u původního návodního svahu jsou uloženy zeminy s vyšším podílem jílovitých částic). 

Hráz je zemní sypaná z jílovito-písčitých zemin. 

 

 

Obr. 2 – Pohled na hráz VD Jordán 

 

Hlavní technické údaje (výškové kóty jsou uvedeny v systému Balt p.v.): 

 

Min. kóta koruny hráze ………………………………………………. 427,76 m n.m. 

Kóta přelivné hrany (vrch stavidel) ..………………………………... 424,15 m n.m 

Max. výška hráze ze vzdušní strany (ve střední části hráze) ………… 19,5 m  

Šířka hráze v koruně ……………...………………………………… 10 - 11 m 

Délka hráze v koruně ………………………………………………… 265,0 m 

Kóta stálého nadržení ……………………………………………….. 422,91 m n.m. 

Objem stálého nadržení ……………………………………………… 2 250 000 m
3
 

Zatopená plocha při hladině stálého nadržení .……………………… 44 ha 

Kóta normální hladiny (vrch stavidel) ……………………………… 424,15 m n.m. 

Objem při normální hladině ………………………………………… 3 000 000 m
3
 

Zatopená plocha při normální hladině …………………………….… 50 ha 

  

Původní sklon návodního svahu  … 1 : 1,8 – 1,6 místy i strmější                             

Opevnění návodního svahu ………. svislá kamenná zídka – v oblasti normální hladiny 

 vodorovná lavice široká 2 – 3 m 

 strmý šikmý svah bez opevnění 

Sklon vzdušního svahu …………… 1 : 1,3 – 1 : 2 

Opevnění vzdušního svahu ………. vegetační pokryv, zčásti opěrné zdi 

 

Spodní výpust 

Spodní výpust je od posledního vypuštění nádrže v roce 1830 mimo provoz. I přesto, že o 

přesnějším umístění spodní výpusti není zachována žádná dokumentace, se předpokládalo, že 
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soustava někdejších šesti výpustných potrubí v nejvyšší části hráze nepochybně existuje, ale 

je zanesena vrstvou sedimentů. Před výstavbou nové spodní výpusti na vodním díle Jordán 

byla nádrž nevypustitelná. 

 

Bezpečnostní přeliv 

V roce 1971 proběhla výstavba nového bezpečnostního přelivu s předsazenou česlovou 

stěnou. 

Hrazený stavidlový bezpečnostní přeliv o třech polích je situován v pravém konci hráze. 

Stavidla jsou osazena v ocelové konstrukci. Zvedání všech tří stavidel je umožněno pomocí 

ovládacího mechanizmu a cévové tyče. Úplný zdvih stavidel je 1,8 m, ovládání z lávky se 

zábradlím. 

 

Délka přelivné hrany …………………………………………………. 5,7 m 

Kóta přelivnvé hrany ……………………………..…………………. 424,15 m n.m. 

Kóta pevného prahu pod stavidly …………………………………  422,91 m n.m. 

Výška stavidel ………………………………………………………. 1,24 m 

Šířka stavidla (všech stavidel) ..………………………………………. 1,9 m (5,7 m) 

Maximální zdvih stavidel …………………………………………… 1,8 m 

 

Boční zdi za přelivem jsou z kamenného kvádrového zdiva spojovaného na maltu. 

 

V dostatečné vzdálenosti před přelivem je umístěna půdorysně zalomená ocelová česlová 

stěna délky 15,5 m. Čištění česlí je umožněno z lávky se zábradlím. 

 

Odpadní koryto od přelivu (za stavidly) tvoří v hrázovém tělese mohutný propustek, který je 

přemostěn ocelovou konstrukcí s vozovkou. Odpadní koryto za propustkem je vylámáno ve 

skále zakončené přirozeným vodopádem.  

 

Odběrné zařízení pro sádky 

Je umístěno cca v levé třetině délky hráze. Dle podkladů se jedná o ocelové potrubí DN 300 a 

DN 400, opatřené na vtoku košem. Za košem je umístěno šoupátko. Další uzávěry jsou 

umístěny na vzdušní straně. 

3. ZÁKLADNÍ POPIS STAVEBNÍ AKCE 

V letech 2011 až 2014 je na vodním díle realizována stavební akce „Obnova rybníka Jordán 

v Táboře“ ve třech na sebe navazujících etapách. V I. etapě byla vybudována spodní výpust 

včetně souvisejících objektů. II. etapa řeší odstranění sedimentu z dolní části nádrže, III. etapa 

pak z horní části nádrže.     

Stavba probíhala při postupném vypuštění nádrže a byla významně komplikována faktem, že 

vodní dílo nemá žádnou funkční spodní výpust k vyprázdnění nádrže. Stavební akce byla 

významným zásahem do konstrukce hráze a měla přímé vazby na provádění TBD nad tímto 

vodním dílem. Významné byly i změny zatížení hráze, jejíž nádrž byla vyprázdněna po 

historicky dlouhé době. Po dobu stavby byl proto rozšířen rozsah TBD nad tímto vodním 

dílem. 

Stavba je rozsáhlá a realizovaná v etapách v poměrně dlouhém časovém úseku. Již v projektu 

se předpokládalo, že v průběhu vlastní realizace stavby může dojít k operativním úpravám 

níže uvedených postupů v závislosti na počasí, rychlosti vypouštění, kvalitě skály (tzn. 
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skutečným geologickým poměrům), průsakům apod. a k souvisejícím úpravám časového 

harmonogramu postupu prací.  

V 1. etapě měla být vybudována spodní výpust včetně souvisejících objektů. Současně měla 

být vybudována provizorní hrázka, která rozdělí rybník Jordán na dolní a horní část. Na závěr 

1. etapy měla být dolní část rybníka vypuštěna, přičemž před tím byla slovena rybí osádka a 

přemístěna do horní části nádrže. 

2. etapa zahrnuje odstranění sedimentu z dolní části nádrže rybníka a to v předpokládaném 

objemu cca 138 tis. m
3
. 

3. etapa zahrnuje přepuštění vody z horní části rybníka do odbahněné dolní části a odstranění 

sedimentu z horní části rybníka a to v předpokládaném objemu cca 121 tis. m
3
. Před úplným 

vypuštěním horní části nádrže měla být opět slovena rybí osádka a přemístěna do dolní části 

nádrže. Poté měla být odstraněna dělící hrázka.  

Při provádění stavby se vyskytlo několik skutečností, které vedly ke změnám některých 

předpokládaných postupů stavby. Změny souvisely především s převáděním zvýšených 

průtoků a existencí dočasné dělící hrázky. 

 

Parametry nové spodní výpusti 

Nová spodní výpust je řešena jako liniová převážně podzemní stavba, která umožní vypuštění 

nádrže z jejího nejhlubšího místa obchvatem za pravobřežním zavázáním hráze s konečným 

vyústěním u „vodopádu“ do koryta Tismenického potoka. 

Komplex dílčích objektů spodní výpusti postupně po toku zahrnuje: 

- otevřené koryto ve dně nádrže, 

- vtokový objekt tlakové štoly, 

- tlakovou přívodní štolu světlého průřezu 2,54 m
2
 a délky 40,3 m, 

- objekt uzávěrů se vstupním nadzemním objektem a technologickým vybavením, s dvěma 

potrubími spodní výpusti o limitním průměru 2 x DN 500, 

- beztlakovou odpadní štolu světlého průřezu 2,69 m
2
 délky 149,0 m, 

- vývar pro tlumení kinetické energie vytékající vody od výpusti. 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 3,4,5 – beztlaková štola řez, beztlaková štola 

betonáž, proražení ze dna nádrže do tlakové štoly 
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Přehrazení nádrže po dobu výstavby (provizorní dělící hrázka) 

Tento stavební objekt byl zřízen z důvodu požadavků orgánů ochrany přírody a ŽP  -  

nevypustit celou nádrž a ponechat v rámci nádrže vodní objem či vodní plochu kam budou 

přemístěny především chránění popř. i nechránění živočichové z vypuštěné části nádrže u 

hráze.  

Nevypustit celou nádrž znamená zřídit ve vhodném profilu nádrže další vzdouvací objekt a 

zřídit ho při téměř normální hladině v nádrži. Na základě sondáže hloubek dna, byl vybrán 

jako vhodný profil pod úpravnou vody Rytíř.  

Na základě rozboru zkušeností i nákladů s obdobnými stavbami byla navržena v daném 

profilu zemní hráz, těsněná na návodní hraně štětovou stěnou. Konstrukčně je stavba obdobná 

tzv. ocelové obsypané jímce.  

Tvarově je tedy přehrazení nádrže tvořeno hrázkou se skrytou štětovou stěnou na návodním 

líci. Hrázka měla být provedena na kótu koruny min. 422,10 m n.m. což je převýšení 0,5 m 

nad hladinou tzn. úroveň kóty hladiny za dočasnou hrází je 421,60 m n.m., udržovanou 

v horní části nádrže v době výstavby. Sklony svahů měly být provedeny v poměru 1:2. Šířka 

koruny byla navržena 4m.  

Hrázka byla prováděna sypáním materiálu od pravého břehu. Materiál hrázky byl tvořen 

hlinito - kamenitým materiálem, kameny velikosti do 150 mm. Sypání hrázky bylo prováděno 

při snížené hladině v rybníku Jordán. Z nižší úrovně (cca 0,5 m pod korunou), bylo ihned 

prováděno beranění štětové stěny. 

  

Obr. 6, 7 – postupné sypání dělící hráze, dokončená dělící hráz plně zatížená vodou - srpen 2012 

 

V nejnižším místě v rámci podélného profilu, byla provedena napříč hrázky trubní výpust DN 

500 mm. Tato výpust byla vytvořena pod ochranou příčných štětových stěn, vzdálených od 

sebe cca 2m.  

U levého břehu byl v úseku 4 m proveden průleh (nouzový přeliv) v koruně s kótou 421,65 

m.n.m. Průleh měl být podle projektu od návodní hrany směrem na vzdušnou stranu opevněn 

vrstvou pohozu kamenem do velikosti 200 mm s urovnaným lícem v tloušťce 40 cm. Průleh 

měl sloužit k převedení průtoku nad kapacitu odběru k sádkám. Pod průlehem byla opevněna 

záhozem jedna strana úžlabí (strana na násypu) na styku hrázky a terénu. Rozsah pruhu 

opevnění úžlabí je 2 m. Zához měl být zakončen na vzdušní patě hráze.  

Ve skutečnosti byla dělící hrázka provedena masivnější (více zemního materiálu na vzdušní 

straně) a její bezpečnostní přeliv byl ještě dodatečně opevňován. Přesto byla dělící hrázka 

velice problematickým objektem celé stavby (viz dále). 

Součástí stavby byla i sanace starých historických spodních výpustí, které byly nalezeny pod 

značnou vrstvou sedimentů (viz dále). 
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4. TECHNICKOBEZPEČNOSTNÍ DOHLED NAD VODNÍM DÍLEM PO DOBU 

STAVBY 

Technickobezpečnostní dohled nad vodním dílem Jordán je vykonáván podle zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky č. 471/2001 Sb., o TBD nad vodními díly. Za zajištění 

řádného výkonu TBD je podle uvedeného zákona odpovědný vlastník vodního díla a v době 

výstavby nebo rekonstrukce stavebník.  

Vlastník díla (Město Tábor) zajišťuje provádění TBD v běžném provozu prostřednictvím 

pověřené organizace – VODNÍ DÍLA -TBD a.s. 

Po dobu akce „Obnova rybníka Jordán v Táboře“ předal vlastník (Město Tábor) vodní dílo 

rybník Jordán zhotoviteli i s povinností zajistit nad dílem zvýšený TBD v období stavby 

prostřednictvím pověřené organizace. Zhotovitel stavby (Sdružení Jordán – DAICH s.r.o., 

Metrostav a.s., ZVÁNOVEC a.s.) zajišťuje provádění TBD po dobu stavby prostřednictvím 

pověřené organizace – VODNÍ DÍLA -TBD a.s.  

Na výkonu pravidelných pozorování a měření i mimořádných činností se podílejí ve shodě 

s výše uvedenými právními předpisy všechny zúčastněné organizace v rozsahu stanoveném 

Programem TBD a GTM po dobu výstavby (akce: Obnova rybníka Jordán v Táboře – spodní 

výpust) platným od počátku stavby 1.12.2011 do odvolání. 

V době stavby se na měření a pozorování podílel i dodavatel stavebních prací zejména tím, že 

předával výsledky zkoušek nových konstrukcí a zabudovaných materiálů.  

Vlastní stavební práce (zejména výstavba štoly spodních výpustí) vyžadují rozsáhlý a 

organizovaný systém průzkumu, sledování účinků trhacích prací, ražby a v neposlední řadě i 

kontroly provedených prací. Pro zajištění některých specializovaných činností měl dodavatel 

stavby smluvně zajištěnu součinnost dalších odborných organizací (např. stavební laboratoře, 

atp.). Ta měření a sledování a kontrol kvality prací, která úzce souvisela s bezpečností 

vodního díla, byla proto zařazena do systému TBD. Jejich rozsah byl obsahem výše 

uvedeného Programu TBD případně prováděcí dokumentace (RDS). Výsledky všech těchto 

specializovaných měření a zkoušek byly k dispozici pro hodnocení TBD v rámci týmu 

správce stavby. 

 
Obr. 8 – situace hráze a štol nové spodní výpusti, zakreslení kontrolních bodů 
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Na stavbě byl prováděn i geotechnický monitoring (GTM). Výkon TBD i GTM při této 

stavbě spolu úzce souvisel, GTM byl proto začleněn do systému TBD. 

Potřeba provádět geotechnický monitoring (GTM) je dána především skutečností, že 

k provádění podzemních děl byla využívána metoda NRTM (nová rakouská tunelovací 

metoda). GTM je nezbytnou součástí procesu výstavby pro naplnění požadavků dle § 22 

vyhlášky ČBÚ č.55/1996 Sb. 

Obecně lze geotechnický monitoring (GTM) charakterizovat jako soubor pozorování, 

zaznamenávání a vyhodnocování reakce horninového masivu v celém rozsahu jeho zasažení 

inženýrským dílem nebo probíhajícími přírodními procesy tak, aby bylo možné přijímat 

technická či technologická opatření, která by udržela deformační chování horninového masívu 

v přijatelných mezích. 

Zhotovitel stavby zajišťoval provádění GTM po dobu stavby prostřednictvím organizace – 

VODNÍ DÍLA -TBD a.s. a dalších specializovaných organizací: 

Geotechnický konzultant – ARCADIS Geotechnika a.s. 

Specialista v oboru trhací práce a sledování jejich účinků – Bartoš – Engineering,  s.r.o. 

5. ZÁKLADNÍ ROZSAH TBD A GTM PO DOBU STAVBY 

Základní rozsah TBD a GTM po dobu stavby byl daný „Programem TBD a GTM po dobu 

výstavby“ a obsahoval kromě vizuálních prohlídek a kontrol zejména: 

- sledování provozních a povětrnostních poměrů na vodním díle, 

- sledování průsakového režimu hráze VD Jordán, 

- sledování úrovně hladiny vody v pozorovacích vrtech na hrázi VD Jordán (doplněných až 

v rámci stavby), 

- měření svislých posunů kontrolních bodů na hrázi VD Jordán, 

- měření svislých posunů kontrolních bodů v terénu nad štolou (poklesová kotlina), 

- sledování spolupůsobení horninového masivu při ražbě – konvergenční měření, 

- měření svislých posunů kontrolních bodů v záklenku provizorní obezdívky štoly, 

- sledování deformací svahu nad šachtou, 

- geologický sled zastiženého prostředí při ražbě, 

- měření účinků trhacích prací, 

- pasportizace objektů nad štolou (zejména obytné budovy) před a po stavbě, 

- sledování kvality prací a zabudovaných materiálů, 

- sledování průsakového režimu dočasné dělící hráze, 

- měření vodorovných posunů kontrolních bodů na dělící hrázi.  

6. PROVOZNÍ POMĚRY NA VODNÍM DÍLE PO DOBU STAVBY 

Jak již bylo uvedeno, stavba probíhala při postupném vypuštění nádrže a byla významně 

komplikována faktem, že vodní dílo nemá žádnou funkční spodní výpust k vyprázdnění 

nádrže. V jednotlivých fázích stavby bylo k převádění vody přes profil hlavní hráze a 

vypouštění nádrže využíváno několik zařízení:  

- bezpečnostní přeliv, 

- odběr na sádky, 

- provizorní násoska v profilu vodopádu, 

- provizorní odběr na sádky z horní nádrže, 

- nová štola spodních výpustí v několika fázích dokončení (provizorní vystrojení, definitivní 

obezdívka, i převádění přes uzávěry SV), 

- čerpání. 
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Vzájemná bilance přítoku do nádrže a odtoku z nádrže byla zásadní zejména ve fázích, kdy 

ještě nebyla dokončena ražba štol. Záznamy o poloze hladiny vody v nádrži a v horní části 

nádrže před dělící hrází měly v těchto fázích stavby zásadní význam. V době vypuštění nádrže 

již měření nebylo tak důležité a nebylo ani technicky možné. 

Provozní a povětrnostní poměry zásadně ovlivňovaly postup a termíny stavby. Na počátku 

roku 2012 se hladina vody v nádrži pohybovala na úrovni 422,91 m n. m. až 423,65 m n. m. 

přičemž převážně byla hladina vody v nádrži na takové úrovni (pozn. kóta pevného prahu pod 

stavidly je 422,91 m n.m.), že byla voda převáděna přes bezpečnostní přeliv a „vodopád“. To 

značně ztěžovalo zahájení ražby beztlakové štoly i hloubení šachty. 

Od 22.11.2012 byla nádrž téměř vypuštěna (zbýval jen mrtvý prostor). 

Zásadní byly i skutečnosti převádění povodňových průtoků během stavby. Zde se negativně 

projevila existence vynucené dělící hráze (požadavky ochrany přírody). Převádění 

povodňových průtoků přes profil dočasné konstrukce dělící hráze bylo velice rizikové a 

bohužel došlo během stavby dvakrát k jejímu protržení (v prosinci 2012 a červnu 2013). Po 

druhém protržení již nebyla hráz znovu obnovována. Chránění živočichové (mlži) byly 

přesunuty na jinou lokalitu. 

Převádění povodňových průtoků přes vodní dílo během stavby bylo komplikováno i faktem, 

že v některých fázích stavby nebyly ještě dokončeny objekty umožňující regulaci odtoku 

z vodního díla (uzávěry spodních výpustí, atp.). Při povodních tak došlo k naplnění nádrže a 

následně jejímu neregulovanému vypouštění. Rychlé a neregulované vypouštění se negativně 

projevilo na stabilitě povrchových vrstev návodního líce. Tomuto zatížení nebyla hráz 

vodního díla v historii vystavena. Pro další provoz bylo nutné se problematikou stability 

návodního svahu hráze zabývat.  Byly proto provedeny průzkumné vrty a stabilitní výpočty.  

Jejich nepříznivé výsledky vedly k doporučení stabilizovat návodní svah. Tato opatření byla 

souběžně se stavbou realizována a nyní se dokončují (podrobně viz samostatný příspěvek).  

Obr. 9, 10, 11 – protržení dělící hráze při povodni v červnu 2013 
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7. VÝSLEDKY TBD PO DOBU STAVBY 

Ražba podzemních objektů tj. beztlakové štoly, šachty objektu uzávěrů a tlakové štoly 

probíhala bez výraznějších komplikací. Jedinou zásadní komplikací byla již popsaná závislost 

na provozních poměrech a převádění zvýšených průtoků přes staveniště. To se promítlo 

zejména do harmonogramu stavby.   

Jinak při ražbě bylo zastiženo horninové prostředí zhruba tak, jak předpokládal projekt a 

geologický průzkum. Výsledky konvergenčních měření zavedených pro sledování 

spolupůsobení horninového masivu při ražbě byly příznivé a nebylo nutné zavádět žádná 

doplňující opatření ani výrazně upravovat navržené třídy vystrojení výrubu. V beztlakové 

štole byly naměřeny konvergence do cca 1 mm, v tlakové štole do 3 mm a v šachtě do 6mm. 

Naměřené hodnoty odpovídaly profilu výrubu, zastižené geologii i hlavnímu zatížení a byly 

hodnoceny jako velice příznivé. Nikde nedošlo k překročení mezních hodnot. Z hlediska 

varovných stavů šlo o stav dostatečné bezpečnosti. 

Příznivé byly i výsledky měření svislých posunů na kontrolních bodech na objektech 

v poklesové kotlině. Naměřené posuny se pohybovaly v hodnotách poklesu do 5mm u bodů 

nejblíže trase štoly. 

 

 

Obr. 12 – Svislé posuny kontrolních bodů na hrázi 

 

Při ražbě tlakové i beztlakové štoly a při hloubení objektu uzávěrů se používalo trhacích 

prací. Účinky trhacích prací bylo nutné monitorovat a minimalizovat. Při návrhu a provádění 

trhacích prací byla zohledněna ochrana horninového masivu před nadměrným porušením, 

ochrana zemní sypané hráze a ochrana kontaktu hráze s horninami v celém jejím podloží. Ve 

smyslu ČSN 730040 – Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva 

bylo nutné při provádění trhacích prací uvažovat stupeň poškození 0 – Bez poškození. 
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Nevznikají žádná viditelná poškození. Funkce objektů, jako např. vodotěsnost nádrží jsou 

plně zachovány. 

Systém kontroly provádění trhacích prací a dodržování stanovených parametrů byl 

zajišťován: 

- úředními měřeními, v určených staničeních díla, 

- monitorováním celého průběhu trhacích prací, 

- měřením akustických účinků v chráněném prostoru obytné zástavby. 

Trhací práce byly upravovány podle výsledku seizmických měření zkušebních i dalších 

odstřelů, dosažené přesnosti a kvality výrubu. Po celou dobu stavby nepřekročily účinky 

trhacích prací (rychlosti kmitání) stanovené limitní hodnoty.  

To, že trhací práce ani vlastní ražba neměly žádný nepříznivý vliv, potvrdila i provedená 

pasportizace objektů v terénu nad štolou po stavbě. 

Relativně příznivé, byly i výsledky měření svislých posunů kontrolních bodů osazených 

v několika příčných profilech na hrázi VD Jordán. Výsledky měření na většině bodů na tělese 

hráze byly v očekávaných mezích. Mírně vyšší než očekávané byly u kontrolních bodů na 

návodní straně hráze. Po vypuštění nádrže docházelo k postupnému odvodnění tělesa hráze 

a k jeho konsolidaci (sedání). Postupné sedání hráze bylo způsobené změnou zatížení a 

nebylo důsledkem ražby podzemních objektů, respektive neočekávaných deformací 

v poklesové kotlině. Zjištěné deformace hráze neměly nepříznivý vliv na celkovou stabilitu 

hráze, upozornily však na nedostatečnou stabilitu vrchních vrstev návodního líce (viz zajištění 

stability návodního líce).  

8. SANACE PŮVODNÍCH SPODNÍCH VÝPUSTÍ 

Po vypuštění nádrže byly pod značným nánosem sedimentů nalezeny původní dřevěné spodní 

výpusti a potrubí pro odběry vody. V nejnižším místě nádrže byly v hrázi dvě dřevěné spodní 

výpusti zaústěné do původního koryta Tismenického potoka. V dalším profilu hráze byly u 

dna nádrže další tři výpusti, které sloužily jako vodárenské odběry a byly napojeny na 

důmyslný systém odběru vody. Poslední odběrné potrubí bylo situováno spíše v horní 

polovině hráze. 

 

Obr. 13 – Pohled na dno vypuštěné nádrže, u návodní paty jsou patrné dřevěné spodní výpusti 
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Vyústění původních dřevěných spodních výpustí na vzdušní straně hráze nebyla nikdy 

přístupná, ani nebyla známá jejich poloha. Jejich obnova a zprovoznění není v dnešní době 

provozně žádoucí. Bylo proto potřeba je sanovat tak, aby v budoucím provozu vodního díla 

nezpůsobily svým nevyhovujícím stavem obtíže (předdefinovaná průsaková cesta). 

Po pečlivé archeologické dokumentaci byly spodní výpusti polohově i výškově zaměřeny, 

potrubí byla vyčištěna tlakovou vodou a zainjektována jílocementovou směsí. Dřevěné 

konstrukce vtoků a nepotřebné pohybovací mechanismy byly částečně odstraněny a prostor 

vtoku byl ještě vyplněn jílovou plombou. Tato ojedinělá za technicky zajímavá sanace by si 

jistě zasloužila samostatný příspěvek. 

 

  

Obr. 14,15 – místo původních tří potrubí vodárenských odběrů dvou spodních výpustí 

9. ZÁVĚR 

V době zpracování tohoto příspěvku jsou již hlavní práce I. etapy – výstavby spodní výpusti 

dokončeny. Dvě spodní výpusti jsou osazeny každá třemi uzávěry. Probíhají dokončovací 

práce a nádrž se postupně napouští. 

Závěrem je možno konstatovat, že se podařilo toto významné historické vodní dílo uvést do 

dobrého technického stavu a vybavit nezbytným výpustným zařízením, tak aby bylo pokud 

možno bezpečné a provozně spolehlivé a nepředstavovalo potenciální nebezpeční pro území 

pod ním. Samozřejmě se ještě předpokládá s nezbytným ověřovacím provozem po opětovném 

napuštění nádrže. 

Celý projekt byl velice náročný a technicky složitý. Tato zásadní oprava historického vodního 

díla byla ztížena i tím, že se nedochovala úplná původní dokumentace díla. Při vlastní stavbě 

se tak průběžně dokumentoval skutečný stav vodního díla. Práce archeologů na objektech 

hráze i v prostoru nádrže byla velice důležitá a přinesla mnoho potřebných informací z doby 

výstavby a oprav hráze, ale i z doby před založením města Tábor. 

Rozsah stavby byl tak významný, že investor (Město Tábor) jmenoval řízením stavby 

„správce stavby“ společnost VRV, a.s. Na častých technických a kontrolních dnech stavby 

řešil správce stavby se zástupci investora, dodavatelů, projektanta, TBD i dalších přizvaných 

specialistů (archeologové, pyrotechnici, ochrana přírody, atd.) aktuální problémy a postupy 

stavby.  
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Obr. 16,17 – pohled na dno provizorně vystrojené šachty, na dně připravené potrubí spodní výpusti, 

manipulační domek na dokončeném objektu uzávěrů  
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ZAJIŠTĚNÍ STABILITY NÁVODNÍHO SVAHU HRÁZE RYBNÍKU 

JORDÁN V TÁBOŘE 

STABILITY ENSURING  OF UPSTREAM SLOPE OF BARRIER BODY OF POND 

JORDÁN IN TÁBOR  

Petr Smrž 

Abstrakt:  
Příspěvek popisuje důvody přešetření stability návodního svahu rybníka Jordán během probíhající 

obnovy tohoto historického vodního díla. Jsou popsány výpočetní postupy, jednotlivé zatěžovací stavy 

a výsledky přešetření stability. Samostatnou kapitolou jsou navržená nápravná opatření, jejich 

realizace a výsledky technickobezpečnostního dohledu během provádění stavebních prací.  

Abstract: 
The text describes reasons of stability investigation  of an upstream slope of the barrier body of Pond 

Jordán during performed restoration of the historical water work. There are described methods of 

calculation, individual states of loading and results of stability investigation. Remedial measures, their 

performing and results of technical and safety supervision during reconstruction  are an individual 

chapter.    

Klíčová slova: povodeň, rybník, stabilita, nápravná opatření. 

1. ÚVOD 

Historické vodní dílo Jordán prochází od roku 2012 rozsáhlou rekonstrukcí (odbahnění zátopy 

a vybudování spodní výpusti). V červnu 2013 zasáhla VD Jordán povodňová vlna, která 

způsobila rychlé napuštění nádrže. Následně došlo k neřízenému vypuštění nádrže přes nově 

vyraženou štolu spodních výpustí. Pokles hladiny v nádrži nebylo možné regulovat, protože 

ještě nebyl dokončen výpustný objekt a osazeny uzávěry na spodních výpustech. Náhlý 

pokles hladiny způsobil poměrně rozsáhlé sesuvy návodního svahu tělesa hráze, které byly 

nejvíce patrné nad původními výpustnými objekty. Sesuvy byly také zaznamenány na březích 

nádrže VD Jordán. 

Vzhledem k těmto skutečnostem bylo rozhodnuto staticky přešetřit stabilitu návodního svahu 

tělesa hráze VD Jordán dle normových zatížení uvedených v ČSN 75 2310 „Sypané hráze“. 

Zpracování stabiltního posudku bylo v srpnu 2013 realizováno organizací pověřenou 

výkonem technickobezpečnostního dohledu (dále TBD) VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Součástí 

tohoto posudku je také vyhodnocení vlivu poklesů hladin v nádrži na globální stabilitu 

návodního svahu VD Jordán.  

Pro zjištění geotechnických parametrů tělesa hráze a podloží byly v červenci 2013 provedeny 

na návodním svahu tělesa hráze dva vrty. Z těchto vrtů byly odebrány vzorky zemin pro 

laboratorní zkoušky. 

Výpočty proudění podzemní vody metodou konečných prvků a výpočty stability metodami 

mezní rovnováhy byly provedeny v programu GeoStudio 2012 (moduly SEEP/W  

a SLOPE/W). Software GeoStudio je produkován kanadskou společností GEO – SLOPE INT. 
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2. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY ŘEŠENÍ 

2.1. Vybrané technické údaje 

Kategorie VD podle TBD III 

Typ hráze zonální hráz sypaná především z jílovitých 

a zahliněných písků 

Mezní bezpečná hladina 427,76 m n.m. 

Šířka hráze v koruně 9,7 m 

Délka hráze v koruně včetně bezpečnostního přelivu 283 m 

Maximální výška hráze nad terénem 20 m 

Sklony svahů hráze: - návodní 1 : 1,2 až  1 : 1,85 

                                   - vzdušní 1 : 1,25  až  1 : 2,05 

 

Výpočet stability byl prošetřen pro dva příčné profily (PF1 a PF2) vedených v místech vrtů 

vyhotovených pro ověření geotechnických parametrů tělesa hráze a podloží. 

2.2. Geotechnické parametry  

Protože byla modelována jak nasycená, tak nenasycená zóna neustáleného proudění 

průsakové vody hrázovým tělesem, bylo nutno v modulu SEEP/W zadat hydraulickou 

vodivost pro plně nasycený stav zeminy, funkci hydraulické vodivosti na tlakové výšce 

a retenční křivku pro všechny jednotlivé materiály použité v modelu. Parametry smykové 

pevnosti zemin vstupující do výpočtu, objemové hmotnosti a hydraulická vodivost nasycené 

zeminy jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

Tab. 1 Vybrané parametry zemin použité ve výpočtu pro profily PF1 a PF2  
 

Část hráze Materiál 

Efektivní (totální) 

parametry smykové 

pevnosti 

Hydraulická 

vodivost 

nasycené 

zeminy 

Koruna hráze Štěrk, vozovka 

φef = 35°

ksat1.10
-4

 m.s
-1

 cef = 0 kPa 

γn = 22 kN.m
-3

Těleso hráze 1 Hlinitý písek S4 (SM) 

φef = 28°
ksat2,8.10

-6
 

m.s
-1 cef = 5 kPa 

γn = 18 kN.m
-3

Těleso hráze 2 Jílovitý písek S5 (SC) 

φef =
 
29° 

ksat2,8.10
-6

 

m.s
-1

 
cef = 10 kPa 

γn = 21,5 kN.m
-3

 

Těleso hráze 3 Písčitý jíl F4 (CS) 

φef27°

ksat4.10
-7

 m.s
-1

 cef = 9 kPa  

γn20,5kN.m
-3
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Těleso hráze 4 Písčitý jíl F4 (CS) 

φef27°

ksat3.10
-8 

m.s
-1

 cef = 9 kPa  

γn20,5kN.m
-3

Těleso hráze 5 Hlinitý písek S4 (SM) 

φef = 28°
ksat2,8.10

-6
 

m.s
-1

 
cef = 5 kPa 

γn = 18 kN.m
-3

Podloží 1 Písčitý jíl F4 (CS) 

φef26°

ksat3.10
-8

 m.s
-1

 cef  = 10 kPa 

γn=19kN.m
-3

Podloží 2 Jílovitý písek S5 (SC) 

φef17°

ksat1.10
-7

 m.s
-1

 cef  = 8 kPa 

γn=16kN.m
-3

Podloží 3 Syenit 

- 

- - 

γn23,0kN.m
-3

Podloží 4 Jíl F8 (CH) 

φef = 17°

ksat3.10
-8

 m.s
-1

 cef = 8 kPa 

γn20,5kN.m
-3

Vzdušní přísyp SW 

φef = 28°

ksat1.10
-5

 m.s
-1

 cef = 0 kPa 

γn18.0kN.m
-3

Železobetonové 

konstrukce 
Železobeton 

-

- cef = 500 kPa 

γn24kN.m
-3

Kamenný obklad Kamen do betonu 

-

- cef = 300 kPa 

γn23kN.m
-3

Sediment Sediment 

φef = 13°

ksat1.10
-8

 m.s
-1

 cef = 0 kPa 

γn18.0kN.m
-3

Vysvětlivky: 

efje efektivní úhel vnitřního tření zeminy ve stupních, cef je efektivní koheze (soudržnost) 

v kPa,n je objemová tíha zeminy v přirozeném stavu v kN/m
3
 nad hladinou podzemní vody 

(HPV).  

2.3. Zatěžovací stavy 

Výpočty ustáleného a neustáleného proudění podzemní vody hrází a navazující výpočty 

stability návodní části tělesa hráze byly provedeny pro zatěžovací stavy dle ČSN 75 2310 

Sypané hráze. Součástí posudku bylo rovněž stanovení globální stability návodního svahu při 

poklesech hladiny vody v nádrži. 

Uvažovány byly následující zatěžovací stavy: 

1) Nádrž prázdná. 

2) Nádrž částečně naplněná – hladina v nádrži na kótě 424,15 m n. m. Tato úroveň 

odpovídá normální hladině uvedené v platném Manipulačním řádu. 

3) Nádrž plná – hladina v nádrži na úrovni kontrolní maximální hladiny 

(KMH) 426,34 m n. m – hladina při převádění kontrolní povodňové vlny s dobou 

opakování N=1000 let.  



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

4) Náhlý pokles hladiny v nádrži – z úrovně normální hladiny 424,15 m n. m. na hladinu 

kritickou s limitem poklesu 0,5 m.den
-1

. 

5) Náhlý pokles hladiny v nádrži – plnou kapacitou bezpečnostního přelivu a spodních 

výpustí z úrovně kontrolní maximální hladiny 426,34 m n.m. (KMH) na hladinu 

kritickou. 

3. VÝPOČET PROUDĚNÍ VODY TĚLESEM HRÁZE 

Jako podklad pro posouzení stability vzdušní a návodní části hráze při výše uvedených 

zatěžovacích stavech byly provedeny výpočty pro ustálené a neustálené proudění průsakové 

vody tělesem hráze.  

V rámci nezbytného zjednodušení a nutné schematizace byl model tělesa hráze proveden jako 

dvourozměrný (2D) ve vertikální rovině.  

Geometrický model tělesa hráze se zobrazením jednotlivých oblastí materiálů ve dvou 

přešetřovaných profilech je znázorněn na obr. č. 1 a 2. 
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Obr. 1 Materiály tělesa hráze a podloží použité v modelu – PF1 
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Obr. 2 Materiály tělesa hráze a podloží použité v modelu – PF2 

 

Dalším předpokladem je princip spojitosti v nasycené zóně proudění. Proudění vody v pórech 

se aproximuje spojitým fiktivním prouděním vody tímto prostředím, bez ohledu na prostorové 

rozložení pórů v zemině. Tento princip předpokládá, že voda spojitě vyplňuje celou oblast 

protékanou vodou a realizuje se tzv. průlinová propustnost. 

Úloha je pojata deterministicky. Vychází se z předpokladu, že vstupní i hledané veličiny  

se realizují s pravděpodobností rovnou jedné. Proudění vody v podloží hráze je považováno  

za izotermické, teplota tedy nemá na řešený děj vliv. Kapalina se považuje za nestlačitelnou, 

rovněž její hustota je tedy konstantní. Dále se předpokládá, že prostředí, kterým voda 

prosakuje, se nedeformuje, tedy, že jeho struktura se silovým a chemickým působením vody 

nemění. 

Model proudění podzemní vody SEEP/W je schopen simulovat proudění jak v nasycené, tak 

v nenasycené zóně. Je tedy modelováno jak tlakové proudění pod hladinou podzemní vody 

v nasycené zóně, tak proudění nad hladinou podzemní vody v nenasycené zóně. Hladina 

podzemní vody je pak pro každý časový krok nalezena pomocí iteračního algoritmu. 

Hydraulická vodivost jednotlivých materiálů v modelu byla proto do programu zadávána jako 

spojitá funkce hydraulické vodivosti v závislosti na tlakové výšce vody. Tyto funkce 

hydraulické vodivosti pro různé materiály v modelu nejsou v dostupných podkladech 

explicitně určeny a byly proto v programu GeoStudio 2012 vygenerovány na základě znalosti 

hodnoty hydraulické vodivosti plně nasycené zeminy a vygenerovaných retenčních křivek 

jednotlivých materiálů. Retenční křivka udává závislost objemové vlhkosti na tlakové výšce 

vody. Retenční křivky nejsou v dostupných podkladech rovněž explicitně určeny a byly proto 

v programu GeoStudio 2012 vygenerovány na základě znalosti křivek zrnitosti.  

Neznámou veličinou je piezometrická výška, která je definována jako součet potenciální  

a tlakové energie vody příslušející jednotce tíhy, tedy součet geodetické a tlakové výšky. 

V modelu je udávána jako nadmořská výška v m n. m.  
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Numerické řešení je v programu GeoStudio 2012 provedeno pomocí metody konečných 

prvků (MKP). MKP je numerická metoda, založená na řešení soustavy parciálních 

diferenciálních rovnic, popisujících vlastnosti a chování určité fyzikální soustavy. 

Modelovaný vertikální řez (náhradní oblast) byl rozdělen na konečný počet sousedících 

geometrických prvků (elementů). Pro tuto úlohu byly vygenerovány trojúhelníkové 

a čtyřúhelníkové elementy v celkovém počtu 4034 (PF1) a 3858 (PF2). Čtyřúhelníkové 

elementy v drtivé většině v modelu převažují, trojúhelníkové elementy jsou použity jen 

minimálně, pro optimalizaci výpočtové sítě v důsledku netriviálního geometrického tvaru 

regionů. 

U zatěžovacích stavů byl výpočet proudění podzemní vody proveden jak ustáleně, tak i 

neustáleně. Výpočet neustáleného proudění byl realizován v 50 časových krocích, přičemž 

v každém z nich pak byl proveden výpočet stability, čímž byla nalezena minimální hodnota 

stupně bezpečnosti dané smykové plochy během poklesu hladiny v nádrži. 

4. GLOBÁLNÍ STABILITA 

Standardním způsobem posouzení stability zemní hráze je výpočet globální stability jejího 

tělesa proti usmyknutí na kinematicky možné smykové ploše pomocí metod mezní 

rovnováhy. Míra stability svahu, resp. oblasti nad smykovou plochou je vyjádřena stupněm 

bezpečnosti SB (nebo také stupněm stability podle ČSN 75 2310), který je definován jako 

poměr sil/momentů, které brání (kladou odpor) proti usmyknutí zemního tělesa 

a sil/momentů, které se snaží usmýknutí, resp. pootočení vyvolat. Je-li stupeň bezpečnosti 

vyšší než 1,0 lze zjednodušeně říci, že těleso nad danou zvolenou smykovou plochou je 

stabilní. V normě je však obvykle vyžadována hodnota vyšší než 1,0, čímž jsou zohledněny 

nejistoty ve vstupních datech a ve výpočtu a vnášena jistá bezpečnostní rezerva podle daných 

kritérií.  

Modely příčného řezu hráze jsou, jak již bylo zmíněno, po geometrické stránce identické 

s modelem pro proudění podzemní vody. Pro výpočty globální stability hráze byly v modulu 

SLOPE/W doplněny údaje o objemových hmotnostech jednotlivých materiálů a rovněž jejich 

efektivní parametry smykové pevnosti (úhel vnitřního tření a koheze). 

Výpočet stability byl proveden pomocí několika různých metod. Smykové plochy byly voleny 

jak kruhové, tak polygonální, a také složené, jako kombinace těchto typů ploch. Pro určení SB 

byla použita metoda Morgenster-price, která zohledňuje jak momentovou tak silovou 

výminku a přitom také spolupůsobení jednotlivých proužků zeminy mezi sebou. Pokročilý 

optimalizační algoritmus obsažený v modulu je dále schopen při variacích až 2000 

smykových ploch najít smykovou plochu s minimálním stupněm bezpečnosti. 

5. VÝSLEDKY 

V rámci posouzení stability návodního svahu byly oba posuzované profily tělesa hráze 

posouzeny na všech pět zatěžovacích stavů uvedených v kapitole 2.3. Výsledky posouzení 

jsou patrny z následující tabulky č. 2 a 3. 
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Tab. 2 Výsledky výpočtů stability v PF1 

Zatěžovací 

stav 

Stupeň bezpečnosti 

(SB) 

 

Poznámka 

Požadavek 

ČSN 75 2310 

na SB 

1) 1,12  1,5 

2) 1,26  1,5 

3) 1,38  1,5
 

4) 
1,26 

0,94  

počáteční hladina 424,15 m n. m. 

kritická hladina 414,95 m n. m. 
1,5 

5) 
1,38 

0,85 

počáteční hladina 426,34 m n. m. 

kritická hladina 409,23 m n. m. 
1,1 

 

 

 

Tab. 3 Výsledky výpočtů stability v PF2 

Zatěžovací 

stav 

Stupeň bezpečnosti 

(SB) 

 

Poznámka 

Požadavek 

ČSN 75 2310 

na SB 

1) 1,18  1,5 

2) 1,35  1,5 

3) 1,53  1,5
 

4) 
1,35 

1,00  

počáteční hladina 424,15 m n. m. 

kritická hladina 415,05 m n. m. 
1,5 

5) 
1,53 

0,91 

počáteční hladina 426,34 m n. m. 

kritická hladina 409,20 m n. m. 
1,1 

 

Posouzení stability návodního svahu hráze VD Jordán potvrdilo předpoklad, že při 

normových zatíženích nejsou téměř ve všech případech splněny požadavky dané 

ČSN 75 2310.  

6. NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ 

Zvýšení stupně stability svahu bylo možné dosáhnout jeho přitížením vhodnou hutněnou 

sypaninou. V rámci posudku byla ideově navržena přitěžovací lavice návodního svahu hráze 

z lomového kamene prosypaného štěrkem. Návrhové geotechnické parametry přísypu jsou 

uvedeny v následující tabulce č. 4, tvar navržené lavice v obou přešetřovaných profilech je 

patrný z obr. č. 3 a 4. 

 

Tab. 4 Geotechnické parametry přísypu 

 

Materiál Parametry 
Maximální 

odchylka 

Kamenná sypanina 

φef = 40° 2° 

cef = 0 kPa – 

γn20,0kN.m
-3 0,5 kN.m

-3
 

ksat= min 0,001m.s
-1

 – 
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Obr. 3 PF1 – navržená štěrková přitěžovací lavice. 
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Obr. 4 PF2 – navržená štěrková přitěžovací lavice. 

 

 

Oba profily byly znovu posouzeny na všechny uvažované zatěžovací stavy. Nejnepříznivější 

výsledky byly zjištěny v profilu 2 při zatěžovacím stavu 4) pokles hladiny vody v nádrži  

z normální hladiny na hladinu kritickou, který má minimální stupeň stability 1,52. Návodní 

svah VD Jordán po realizaci přitěžovací lavice tak splňuje normová kritéria. 

7. REALIZACE NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ, TBD 

Přitěžovací lavice byla realizována v období od října 2013 do května 2014. Stavební práce 

byly rozděleny na dvě etapy - spodní část kamenného stabilizačního přísypu zakončená lavicí 

šířky 2,9 m na kótě  417,30 m n.m. a horní část přísypu, který je zakončen na kótě 422,70 až 

422,90 m n.m. 

Pro sledování poklesů kamenného materiálu přisypávky bylo na lavice nainstalováno šest 

kontrolních výškových bodů (hřebová značka v pažnici zalitá betonovou směsí).   

Základní měření na těchto bodech proběhlo dne 18.12.2013. V období od 30.12.2013  

do 30.4.2014 bylo provedeno celkem devět etap geodetických měření, s  periodou opakování 

1× za 14 dnů až za měsíc. 

Celkové posuny zhruba čtyři měsíce po nasypání dolní části stabilizace se pohybují 

v intervalu -16,3 až -48,8 mm. Vzhledem ke konstrukci stabilizačního přísypu a obtížným 

základovým poměrům v zátopě rybníku jsou naměřené svislé posuny z hlediska TBD 

hodnoceny jako příznivé. Je pravděpodobné, že i v dalším období budou na kontrolních 

bodech dále měřeny mezietapové přírůstky posunů kontrolních bodů v řádu jednotek až 

desítek milimetrů.  
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Obr. 5 Realizace přisypávky návodního svahu 

8. ZÁVĚR   

Při povodňové situaci (červen 2013) došlo k sesuvu návodního svahu prakticky v celé délce 

hráze VD Jordán. Závažnost sesuvu potvrdilo i geodetické měření, které provádí společnost 

VODNÍ DÍLA – TBD a.s. v rámci technickobezpečnostního dohledu během rekonstrukce 

VD. Poklesy geodetických bodů časově korespondovaly s nastalou povodňovou situací. Výše 

uvedené skutečnosti byly verifikovány i provedenou matematickou simulací stupně 

bezpečnosti (stability) v závislosti na rychlosti poklesu hladiny v nádrži. 

Posudek stability hráze potvrdil předpoklad, že stupeň stability návodního svahu nesplňuje 

kritéria daná ČSN 75 2310. Z tohoto důvodu byla navržena a realizována přitěžovací lavice 

tak, aby návodní svah splňoval normové požadavky a bylo možné manipulovat s hladinou 

s předpokládanou maximální rychlostí poklesu 0,5 m.den
-1

.  

AUTOR 

Ing. Petr Smrž 

VODNÍ DÍLA – TBD a. s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 
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POVODEŇ V ČERVNU 2013 NA ČESKÝCH RYBNÍCÍCH 

FLOODS IN JUNE 2013 IN CZECH PONDS  

Ondřej Švarc 

Abstrakt: 

Příspěvek popisuje průběh a následky červnové povodně v roce 2013 na rybnících ve středních a 

jižních Čechách. Krátce hodnotí charakter povodně a na vybraném souboru nejvíce poškozených 

rybníků popisuje a rozebírá příčiny poruch, jejich následky a prováděná opatření. Součástí příspěvku 

je i krátký přehled připravovaných oprav a rekonstrukcí těchto vodních děl a shrnutí poznatků 

z povodně ve vztahu k malým vodním nádržím.  

Abstract: 

The text describes course and consequences of floods in June 2013 in ponds in Central and Southern 

Bohemia. It briefly evaluates character of the floods on the specimen of ponds showing the worst 

damage and it describes and analyses reasons of defects, their consequences and performed measures. 

The brief survey of prepared repair and reconstruction of these ponds and summarizing of new 

information in relation towards small water reservoirs are counterpart of the article.   

Klíčová slova: povodeň, rybník, přelití, kulminační průtok 

1. ÚVOD 

Od roku 1997 se ve střední Evropě začaly vyskytovat časté povodně. Některé byly způsobeny 

výrazným oteplením a souvisejícím táním sněhu (2005) nebo kombinací vydatných srážek 

a tání sněhu (2000, 2006), další byly spojeny s výraznou bouřkovou činností (2009, 2010, 

2012). Povodně, které zasáhly území ČR v letní polovině roku v letech 1997, 2002, 2005, 

2010, 2011 a čerstvě i roku 2013 byly způsobeny vydatnými velkoprostorovými srážkami, 

které se vyskytovaly v širší oblasti střední Evropy.  

 

Povodně v červnu 2013 na území ČR byly spojeny se dvěma významnými obdobími srážek. 

Během šestidenního období od 29. května do 3. června byly místy zaznamenány úhrny srážek 

s periodicitou vyšší než 100 let pro jedno a vícedenní úhrny srážek. Ve východních Čechách 

se v tomto období vedle velkoplošných srážek vyskytly i orograficky podmíněné přívalové 

deště, které vedly k lokálním povodním. Podružná vlna povodní 9. a 10. června byla spojena 

s lokálními přívalovými dešti, kdy srážkové úhrny místy dosáhly 50 letých hodnot. Druhé 

období výrazných srážek nastalo 24. a 25. června, tedy s 14 denním odstupem od podružné 

srážkové epizody a s centrem nejvyšších srážkových úhrnů posunutým na východ do oblasti 

Vysočiny a Jižní Moravy. 

 

Z hlediska plošného rozsahu a extremity byla nejvýznamnější srážková epizoda 1. – 2. června, 

při které došlo po vypadnutí regionálních a lokálních přívalových srážek na území Čech 

k rozvodnění jak menších, tak i větších vodních toků v povodí Vltavy a Labe. Velikost odtoku 
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byla značně ovlivněna předchozím silným nasycením území. Doba opakování kulminačních 

průtoků povodňových vln přesáhla v některých profilech 100 let. 

Územně byly zasaženy nejvíce jižní, střední a východní Čechy. Úhrn srážek na území ČR 

v období od 1.6. 17:00 SELČ do 2.6. 17:00 SELČ je znázorněný v obrázku č. 1. 

 

 
 

Obr. 1. – Množství spadlých srážek za období od 1. 6. 17 SELČ do 2. 6. 2013 17 SELČ 

kombinací radarových odhadu a měření ze srážkoměrů. 

 

Povodněmi nejvíce zasažená území jsou dobře patrná z mapy úhrnu srážek za měsíc červen 

vyjádřená v % normálu (1961 – 1990), viz obr. 2.  

 
Obr. 2. – Měsíční úhrn srážek na území ČR v červnu 2013 v % normálu 1961–1990.  
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2. PŘEHLED VODNÍCH DĚL VÝZNAMNĚ POŠKOZENÝCH PŘI POVODNI 2013 

Stejně jako v předcházejících letech nedošlo ani při povodních v roce 2013 k závažnému 

ohrožení bezpečnosti významných vodních děl. Všechny havárie se odehrály na tzv. „malých 

vodních dílech“. Jednalo se převážně o rybníky a malé vodní nádrže situované v územích 

nejvíce zasažených srážkovou činností, kde kulminační průtoky často přesahovaly stoletou 

vodu. Přehled malých vodních děl, která byla v rámci vyhodnocení povodni 06/2013 zařazena 

do posuzovaného souboru a jejichž bezpečnost při povodni byla hodnocena negativně, je 

v následující tabulce: 

 

VD tok kraj kategorie porucha 

Merklínský rybník Merklínka Plzeňský III. 
propad terénu v profilu 

spodní výpusti 

Nový Jistebnický 

rybník 
Smutná Jihočeský III. 

propad vzdušního svahu 

v profilu spodní výpusti 

Mlýnský rybník 
Říčanský 

potok 
Středočeský IV. 

přelití koruny a narušení 

tělesa hráze 

Stádlec – Mlýnský 

rybník 

Oltyňský 

potok 
Jihočeský IV. 

poškození VD při přelití 

koruny hráze 

rybník  

Na Drážkách 
Smutná Jihočeský IV. 

přelití koruny hráze, eroze 

vzdušního svahu 

a protržení hráze 

rybník Zájezdek 
Konopišťský 

potok 
Středočeský IV. 

přelití koruny hráze, eroze 

vzdušního svahu a úplné 

protržení hráze 

Červený rybník Polepka Středočeský IV. 

přelití hráze a významné 

poškození VD (eroze 

tělesa hráze v okolí  

skluzu od přelivu) 

Chotouchovský 

rybník 
Polepka Středočeský IV. 

přelití hráze a významné 

poškození VD (eroze 

vzdušního svahu) 

Komárovský 

rybník 

Smíchovský 

potok 
Středočeský IV. 

přelití koruny hráze, eroze 

vzdušního svahu a úplné 

protržení hráze 

Mlékovický rybník Bečvárka Středočeský IV. 

přelití koruny hráze, eroze 

vzdušního svahu a úplné 

protržení hráze 

Lubenecký rybník 
Struhařský 

potok 
Ústecký IV. 

poškození VD při přelití 

koruny hráze 

Komňa Koménka Zlínský IV. 

přelití koruny hráze, eroze 

vzdušního svahu 

a následné protržení hráze 

 

Tab. 1. – Přehled z pohledu bezpečnosti negativně hodnocených malých VD (podle [1]) 

 

K poškození všech uvedených VD došlo při první červnové srážkové epizodě ve dnech 2. a 3. 

6., vyjma poruchy VD Komňa, ke které došlo po přívalové srážce v podružné vlně povodní 

dne 10.6. 
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3. PRŮBĚH A NÁSLEDKY POVODNÍ NA VYBRANÝCH RYBNÍCÍCH 

2.1. Mlékovický rybník 

Z povodní 2013 mezi rybníky mediálně nejznámější a i z pohledu ohrožení osob a poškození 

jejich majetku nejzávažnější bylo protržení Mlékovického rybníka v obci Mlékovice nedaleko 

Zásmuk (Středočeský kraj, okres Kolín). 

 

Mlékovický rybník na Bečvárce je rybníkem průtočným, plocha povodí k profilu hráze je přes 

40 km
2
. Zemní hráz o délce 160 m má v koruně hráze šířku 2 – 5 m. Její maximální výška 

nade dnem výpusti je 6 m. Sklon návodního svahu je 1:2, sklon vzdušního svahu je 1:2,5. 

Návodní svah je opevněn kamennou rovnaninou, vzdušní je zatravněn. Rybník má 

dva bezpečnostní přelivy. Bezpečnostní přeliv I. je umístěn v levém zavázání hráze. Skládá se 

ze tří hrazených polí, celková šířka přelivu je 5 m. Dřevěná stavidla se ovládají z ocelové 

lávky, před přelivem je umístěna lomená česlová stěna s lávkou. Voda od přelivu odtéká 

korytem vysekaným ve skále. Celková kapacita vyhrazeného přelivu při hladině v úrovni 

nejnižšího místa koruny hráze je 16 m
3
.s

-1
. Bezpečnostní přeliv II. je umístěn v pravém břehu 

rybníka. Skládá se ze dvou přelivných polí každé o šířce 1,45 m hrazených fošnami. Odpadní 

koryto je vyhloubené ve skále pravého břehu. Celková kapacita vyhrazeného přelivu při 

hladině v úrovni nejnižšího místa koruny hráze je 8 m
3
.s

-1
. 

 

Při červnové povodni byl zaznamenán největší nárůst přítoku do Mlékovického rybníka dne 

2.6.2013 v dopoledních hodinách. Voda poměrně rychle vystoupila nad úroveň nejnižšího 

místa koruny hráze a začala se přelévat přes hráz. V relativně krátké době došlo k erozi 

vzdušního svahu a prolomení hráze. Průrvou se valila voda přímo na obytný objekt 

v podhrází, který podemlela a významně poškodila.  

 

   
 

Obr. 3. a 4. – Mlékovický rybník při protržení hráze  

 

Podle svědků byla povodňová vlna na přítoku do rybníka ovlivněna ucpáním propustku pod 

silnicí mezi Zásmuky a Hošticemi dřevní hmotou. Nad propustkem se voda údajně nadržela 

v údolní nivě Bečvárky a prolomením zátarasu došlo ke vzniku povodňové vlny, která 

výrazně ovlivnila (zvýšila) parametry hydrologické povodně. Tuto hypotézu se nám 

nepodařilo prokázat, podle našeho názoru byl propustek objektem, který povodňovou vlnu 

spíše mírně ztransformoval. Kapacita plně vyhrazených přelivů činí cca 24 m
3
.s

-1
. S ohledem 

na technický stav hrazení přelivů se při nástupu povodně nepodařilo přelivy zcela vyhradit, 

skutečná kapacita bezpečnostních zařízení mohla být podle našeho odhadu asi 2/3 celkové 
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hodnoty, tj. přibližně 16 m
3
.s

-1
. Průtok rybníkem při kulminaci povodně byl minimálně 

dvojnásobný, jistě přesahoval teoretický stoletý průtok Q100 = 27 m
3
.s

-1
. 

 

      
 

Obr. 5.a 6. – Mlékovický rybník – bezpečnostní přelivy po povodni (5.6.2013)  

 

Ihned po pominutí zvláštní povodně byly na VD a pod ním provedeny rozsáhlé sanační práce 

za účelem zajištění bezpečnosti VD a sídel v podhrází. Byl proveden překop hráze 

a vybudováno koryto pro převádění vody. Následovala sanace výmolu pod průrvou a další 

terénní práce a sanační zásahy související se zajištěním bezpečnosti obyvatel a jejich majetků, 

především nejvíce poškozeného domu v podhrází. Koryto pro převádění vody přes hráz bylo 

prověřeno ještě v červnu, kdy ve dnech 25. a 26. 6. prošla Bečvárkou povodeň s kulminačním 

průtokem odpovídajícím Q5 až Q10. Na základě této zkušenosti byl později vybudován nový 

překop hráze v profilu spodní výpusti. Z původní hráze tak na místě zůstala jen malá část. 

 

   
 

Obr. 7.a 8. – Mlékovický rybník 5.6.2013 – pohled průrvou do podhrází a dočasný překop 

hráze  

 

V současné době a.s. VODNÍ DÍLA - TBD zpracovává projektovou dokumentaci komplexní 

rekonstrukce hráze a objektů. Nový boční bezpečnostní přeliv v pravém zavázání hráze 

s pevnou přelivnou hranou labyrintového tvaru dlouhou téměř 40 m převede s rezervou 

průtok Q200 = 32 m
3
.s

-1
.  
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2.2. Komárovský rybník 

Komárovský rybník nedaleko Dymokur (Středočeský kraj, okres Nymburk) je průtočný 

rybník na Smíchovském potoce, plocha povodí k profilu hráze je téměř 100 km
2
. Má zemní 

sypanou hráz délky 235 m a výšky až 4 m, která je v zavázáních půdorysně zakřivená. Koruna 

hráze je široká 3,5 m. Návodní svah je poměrně strmý a je opevněn záhozem z tříděné 

betonové sutě. Vzdušní svah má sklon okolo 1:2, je opevněn vegetačním pokryvem a rostly 

na něm statné jasany. Rybník je vybaven třemi bezpečnostními přelivy: 1) hlavní hrazený 

bezpečnostní přeliv v pravém zavázání hráze (3 pole široká 1,05 m s dřevěnými stavidly 

výšky 1,65 m); 2) nehrazený propustek šířky 3,0 m a výšky 1,05 m v pravém zavázání hráze; 

3) lichoběžníkový přeliv (průleh) v pravém zavázání hráze (šířka ve dně 4 m, sklon svahů 1:3, 

přelivná hrana asi 0,6 m pod úrovní koruny). Celková kapacita všech přelivů byla dostatečná 

pro převedení Q100 = 21,2 m
3
.s

-1
. 

 

K největšímu nárůstu přítoku do Komárovského rybníka při červnové povodni došlo v neděli 

2.6.2013. Všechna stavidla byla včas vyhrazena, k omezení kapacity přelivů plaveninami 

v průběhu povodně nedošlo. Při nástupu povodně byla česlová stěna čištěna, později již 

nebylo možné čištění provádět a stěna se přelévala. Zhruba v 19 hod. se začala voda přelévat 

přes korunu hráze. Největší přítok do rybníka byl zaznamenán v noci z 2. na 3. 6., kulminace 

průtoku nastala 3.6. mezi 1:00 a 2:00 hod. Z konsumpčních křivek bezpečnostních přelivů 

a přibližných výpočtů přepadu přes korunu hráze byl odhadnut kulminační průtok okolo 

40 m
3
.s

-1
. V průběhu ranních hodin již docházelo k postupnému snižování průtoku. Hráz, 

přelévaná v celé délce po více než 12 hodin, odolávala eroznímu účinku vody až do 

odpoledne 3.6.2013, kdy došlo k jejímu prolomení v profilu spodní výpusti a postupnému 

vzniku průrvy. Povodeň byla v té době na sestupné větvi, v době protržení se voda přelévala 

již jen v nejnižších místech hráze.  

 

 
 

Obr. 9. – Komárovský rybník – voda přepadající přes korunu hráze 2.6.2013 ve 20:00 hod., 

přibližně 6 hodin před kulminací 

 

Při povodni došlo k významnému poškození VD. Vzdušní svah hráze byl v celé délce narušen 

povrchovou erozí, byly obnaženy kořeny stromů, hloubka výmolů často přesahuje 1 m. 

Průrva v profilu spodní výpusti je široká přes 15 m, potrubí spodní výpusti je obnaženo 

a poškozeno. V prostoru pod průrvou jsou nánosy materiálu z rozplavené hráze. Pod 

nouzovým bezpečnostním přelivem v levém zavázání jsou hluboké výmoly. Betonové přelivy 
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na pravé straně hráze nebyly významně poničeny, drobné škody jsou jen na opevnění vývaru 

pod nimi. 

 

  
 

Obr. 10. a 11. – Komárovský rybník – pohled proti vodě do kamenným zásypem částečně 

zatarasené průrvy v profilu spodní výpusti a hlavní hrazený bezpečnostní přeliv v pravém 

zavázání s 20 m dlouhou česlovou stěnou 

 

VODNÍ DÍLA – TBD a.s. dokončila v dubnu 2014 projektovou dokumentaci komplexní 

rekonstrukce hráze a objektů. Po rekonstrukci by měly být povodňové průtoky převáděny 

soustavou tří kašnových bezpečnostních přelivů v pravém zavázání hráze s odpady 

zaústěnými přemostěnými propustmi do vývaru pod hrází (dvě stávající propusti + 1 nová). 

Nouzový přeliv v levém zavázání bude zasypán. Pro převádění průtoků až do velikosti Q2 

bude v první kašně vybudován stavidlový uzávěr chráněný česlovou stěnou. Nová soustava 

přelivů převede bezobslužně a s rezervou nově stanovenou stoletou vodu Q100 = 41,2 m
3
.s

-1
 

(téměř dvojnásobek Q100 udávané před povodní). 

2.3. Rybník Na Drážkách 

Rybník Na Drážkách je boční rybník na říčce Smutná, nedaleko Sepekova (Jihočeský kraj, 

okres Tábor). Je situován v pravém břehu zdrže jezu U Vyhnalů na Smutné v ř.km 26,196. 

Plocha povodí Smutné k profilu jezu je 96,86 km
2
. Od jezové zdrže je rybník oddělen boční 

hrází, ve které je umístěn napouštěcí objekt. Hlavní hráz je zemní sypaná, 80 m dlouhá, max. 

3,0 m vysoká. Koruna hráze je 2 až 3 m široká, zatravněná, bez zpevnění. Návodní svah má 

sklon 1 : 3,5, je opevněn kamennou rovnaninou. Vzdušní svah má sklon 1 : 2, je opevněn 

vegetačním pokryvem. Boční hráz je zemní sypaná, 80 m dlouhá. Koruna hráze je 3,5 ÷ 5,7 m 

široká, zatravněná, bez zpevnění. Oba svahy boční hráze mají sklon 1 : 2 a jsou opevněny 

kamennou rovnaninou. Výpustné zařízení (otevřený dvoudrážkový prefabrikovaný 

železobetonový požerák) je situováno 30 m od pravého konce hlavní hráze. Rybník není 

vybaven bezpečnostním přelivem. Funkci pojistného zařízení plní obtokové koryto říčky 

Smutné s hrazeným jezem v ř.km 26,196. Napouštěcí objekt rybníka je situován v boční hrázi 

asi 20 m od jejího levého konce.  

 

Podle záznamů z limnigrafické stanice na říčce Smutná v Božeticích proběhla na toku Smutné 

začátkem června 2013 povodňová vlna, která měla v uvedeném měrném profilu 

dvouvrcholovou kulminaci. První kulminace s průtokem 59,4 m
3
.s

-1
 byla zaznamenána v 7:30 

dne 2.6.2013, druhá kulminace s průtokem 60,3 m
3
.s

-1
 byla zaznamenána v 16:50 téhož dne. 

Kulminační průtok odpovídal přibližně průtoku Q50 = 61 m
3
.s

-1
 podle údajů ČHMÚ pro 

Smutnou v profilu limnigrafu Božetice. Maximální průtok, který protékal 2.6.2013 říčkou 
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Smutnou v profilu jezu U Vyhnalů, se pohyboval mezi Q20 a Q50 podle hydrologických údajů 

ČHMÚ pro rybník Na Drážkách (Q20 = 49 m
3
.s

-1
, Q50 = 67 m

3
.s

-1
).  

 

Při povodňové situaci na začátku června 2013 přetékala voda přes korunu boční hráze, která 

odděluje rybník Na Drážkách od koryta říčky Smutné, v celé její délce. Podle stop na budově 

u rybníka dosáhla při kulminaci povodně hladina v nádrži úrovně přibližně 423,42 m n.m., 

což je nejméně 0,7 m nad korunou boční hráze. Podle našich propočtů protékalo přes jez 

v korytě Smutné přibližně 25 m
3
.s

-1
, zbývající část povodňového průtoku, přibližně 33 m

3
.s

-1
, 

přetékala přes boční hráz do rybníka a následně přes hlavní hráz zpět do koryta řeky pod 

jezem. Spodní výpust ani odběr na turbínu nemohl extrémní přítok do rybníka odvést.  

 

   
 

Obr. 12. a 13. – Rybník Na Drážkách a říčka Smutná (v pozadí) při povodni 2.6.2013 

a protržená hráz rybníka na Drážkách (stav 7.6.2013) 

 

Podle informací od vlastníka rybníka byla při zvětšujících se průtocích ve Smutné již od 

večera dne 1.6.2013 postupně vyhrazována stavidla na jezu. Dne 2.6.2013 ve 4 hodiny ráno 

byla vytažena poslední stavidla, pole s hradidly se vyhradit nepodařilo. Přibližně v 5 hodin 

začala přetékat voda z jezové zdrže přes boční hráz do rybníka. V důsledku 

nekontrolovatelného přítoku vody do rybníka došlo k rychlému zaplnění rybníka a následně 

k přetékání hlavní hráze v celé její délce. Objekty rybníka byly nepřístupné, jakákoliv další 

manipulace nebyla možná. Kapacita jezu byla omezována značným množstvím spláví (klády, 

větve, trsy travin z výše ležícího rybníka Chobot apod.), které se zachytávalo na stavidlové 

konstrukci jezu. Podle stop na budově u rybníka dosáhla maximální hladina vody v rybníku 

při povodni kóty 423,42 m n.m., což je nejméně 0,4 m nad korunou hlavní hráze. V důsledku 

přelévání vody přes hráz došlo k porušení a k následnému protržení zemního tělesa hlavní 

hráze.  

 

Jez U Vyhnalů při povodni nebylo možno využít na plnou kapacitu – vyhradit se podařilo 

pouze pole zahrazená stavidly s táhlem, pole s hradidly zůstala zahrazena. Další významné 

omezení kapacity jezu způsobovaly bariéry ze spláví zachyceného na stavidlové konstrukci 

jezu. Konstrukce jezu je pro převádění povodňových průtoků značně problematická, přetrvává 

vysoká míra nebezpečí přelití vody přes boční hráz do rybníka.  

 

V současné době a.s. VODNÍ DÍLA - TBD zpracovává projektovou dokumentaci opravy 

hráze a objektů rybníka a rekonstrukce jezu. Stavidlová konstrukce stávajícího jezu by měla 

být nahrazena vakovým uzávěrem, který je z hlediska převádění povodní s velkým 

množstvím spláví spolehlivější a kapacitnější. Po rekonstrukci by mělo koryto Smutné převést 
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Q100 = 82 m
2
.s

-1
 bez přepadu vody přes boční hráz do rybníka Na Drážkách. Obě hráze 

rybníka byly výškově upraveny a vzhledem k nejistotám v převádění extrémních povodní 

profilem jezu byla hlavní hráz opevněna skrytou plastovou geomřížovinou pro zvýšení erozní 

odolnosti v případě jejího přelití.  

2.4. Rybník Zájezdek 

Rybník Zájezdek je průtočná nádrž na Konopišťském potoce v obci Bystřice u Benešova 

(Středočeský kraj, okres Benešov). Svým charakterem se více podobá jezu se zdrží, než 

typickému rybníku. Plocha povodí k profilu hráze je 49 km
2
. Zemní sypaná hráz má délku 

200 metrů, koruna hráze a svahy jsou zatravněny. Pro vypouštění vody z rybníka a převádění 

povodňových průtoků slouží sdružený objekt situovaný v ose toku v levém zavázání hráze, 

který se skládá z pevné části (dvě betonové stěny délky 2,5 m, šířky 0,4 m a výšky 1,5 m) a 

pohyblivého uzávěru, umístěného mezi betonovými stěnami (dvě dřevěná stavidla široká 115 

cm a vysoká 160 cm). Před stavidly je umístěna ocelová česlová stěna, pro manipulaci se 

stavidly je nad přelivem vybudována betonová lávka.  

 

Během noci z 1. na 2. června došlo k rychlému vzestupu hladiny v rybníku. Ke kulminaci 

povodně a zároveň protržení zemní hráze u výpustného objektu došlo 2.6.2013 v dopoledních 

hodinách. Vzniklá průrva dosáhla až na základovou spáru. Maximální průtok přes vodní dílo 

byl odhadován mezi Q20 (22 m
3
.s

-1
) a Q50 (30,5 m

3
.s

-1
). Vzniklá průrva byla široká 8 m 

a dosáhla až na základovou spáru. 

 

Z důvodu selhání obsluhy VD nebylo v průběhu povodně provedeno vyhrazení stavidel 

výpustného objektu, nebylo prováděno ani čištění česlové stěny umístěné před stavidly (při 

vyhrazených stavidlech bylo VD schopno bezpečně převést průtok okolo 10 m
3
.s

-1
, což je 

méně než Q5 = 11,9 m
3
.s

-1
). 

 

    
 

Obr. 14. a 15. – Rybník Zájezdek – pohled na sdružený objekt a protržené místo v tělese hráze 

a pohled na vytvářející se průrvu v tělese hráze (2.6.2013) 

 

V a.s. VODNÍ DÍLA – TBD byla na počátku roku 2014 vypracována projektová 

dokumentace rekonstrukce hráze a objektů. V místě nynějšího výpustného objektu má být 

vybudována levá část nové betonové konstrukce jezu, skládající se z přelévané pevné stěny se 

stavidlovým uzávěrem, dolního loviště a dělicího pilíře. V místě průrvy má být vystavěna 

pravá část jezové konstrukce, skládající se z tížného betonového přelivného bloku délky 11 m 

a pravobřežní opěrné zdi. Přes celý objekt má vést lávka pro pěší. Nový jez převede 
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samostatně Q20 = 22 m
3
.s

-1
, vyšší průtoky budou převáděny i přes nouzový přeliv v pravé 

části hráze.   

2.5. Chotouchovský rybník 

Chotouchovský rybník leží na okraji obce Chotouchov, asi 10 km jihozápadně od Kolína.  

Jedná se o boční rybník na říčce Polepka, plocha povodí k profilu hráze je 13,7 km
2
. Hlavní 

hráz dlouhá 140 m je mírně prohnutá směrem po vodě, její maximální výška ze vzdušní strany 

je 6,75 m. Po koruně široké okolo 4 m vede asfaltová komunikace. Dělicí hrázka na levém 

břehu rybníka odděluje obtokové koryto Polepky, které je svedeno do propustku v levém 

zavázání hlavní hráze, který tvořen dvojicí čtvercových mostních polí širokých 1,2 m. 

 

V neděli 2.6. 2013 v dopoledních hodinách došlo k rychlému nárůstu průtoku v říčce Polepka, 

která zaplavila celé údolí a voda živelně natékala do nízkou hrázkou odděleného bočního 

Chotouchovského rybníka. Nádrž se rychle zaplnila a hladina začala stoupat až ke koruně 

hráze. Pro snížení hladiny vody v rybníce byla operativně provedena řízená prohrábka části 

dělicí hráze tak, aby mohla voda z rybníku odtékat propustkem obtokového koryta v levém 

zavázání hlavní hráze. Toto opatření však nebylo dostačující a po zahlcení propustku 

vystoupila hladina v rybníku nad úroveň koruny hráze a začala se přelévat. V kulminaci 

povodně se hráz přelévala v celé délce a v nejnižších partiích koruny dosahoval přepadový 

paprsek výšky až 0,4 m. V pravé části hlavní hráze docházelo navíc ve střední části vzdušního 

svahu ke zvyšujícím se vývěrům vody, jev byl doprovázen víry u návodní části hráze. Díky 

soudržnému materiálu hráze a zpevnění koruny asfaltovou vozovkou nedošlo k prolomení 

hráze, pozitivní vliv mohl mít i drátěný plot na návodní hraně koruny. Po opadnutí vody byla 

vzdušní strana hráze na několika místech zcela rozplavena. Následující dny byla zvýšena 

stabilita vzdušního svahu lomovým kamenem a rybník téměř vypuštěn. Z přibližných výpočtů 

po zaměření VD byl odvozen kulminační průtok v profilu rybníka okolo 30 m
3
.s

-1
, což 

výrazně převyšuje hodnotu Q100 stanovenou ČHMÚ na 22,2 m
3
.s

-1
. 

 

   
 

Obr. 16. a 17. – Chotouchovský rybník 2.6.2013 – pohled na přelévající se hlavní hráz 

a prohrábka dělicí hráze při nástupu povodně  

 

Na konci roku 2013 byla v a.s. VODNÍ DÍLA - TBD vypracována projektová dokumentace 

obnovy rybníka a zajištěním jeho bezpečnosti při povodních. Byly navrženy úpravy dělicí 

hrázky (opevněný přeliv z rybníka do obtokového koryta), zkapacitnění propustku v levém 

zavázání hlavní hráze, úpravy toku v podhrází a samozřejmě i oprava poškozené hráze.  
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4. SHRNUTÍ  

V rámci souhrnného vyhodnocení povodní v červnu 2013 pro Ministerstvo zemědělství ČR, 

jehož zpracováním byl pověřen ČHMÚ a na jehož dílčích úkolech spolupracovala i a.s. 

VODNÍ DÍLA – TBD, bylo posuzováno 48 malých vodních děl zasažených povodněmi. 

Vzhledem k tomu, že se nejednalo o reprezentativní vzorek vodních děl, není možné 

z provedeného hodnocení vyvozovat statisticky relevantní závěry. Následující přehled je třeba 

chápat jen jako shrnutí výsledků shromážděných v rámci uvedené studie. 

 

Tab. 2. – Přehled souboru posuzovaných malých VD 

Povodí P Vltavy P Labe P Ohře P Moravy 
Kategorie III. IV. III. IV. III. IV. III. IV. 

Rybníky a MVN 18 8 5 5 5 2  2 

Poldry    1 1    
Jezy     1    

 

Z celkového počtu 48 posuzovaných děl jich patří 30 do III. kategorie a 18 do IV. kategorie 

VD. Na území povodí Vltavy leží 26 posuzovaných VD, v povodí Labe 11, v povodí Ohře 9 

a v povodí Moravy 2.   

 

Tab. 3. – Vliv posuzovaných malých VD na průběh povodně 

Povodí P Vltavy P Labe P Ohře P Moravy 
Kategorie + 0 - + 0 - + 0 - + 0 - 

Rybníky a MVN 12 12 2 4 3 3 3 3 1 1  1 

Poldry    1   1      
Jezy        1     

 

Pozitivní vliv na průběh povodně, chápaný jako znatelný retenční účinek nádrže VD, mělo 22 

posuzovaných VD. Jednalo se především o rybníky a malé vodní nádrže v okrajových 

oblastech povodněmi zasaženého území s velkou plochou zátopy (např. velké jihočeské 

rybníky) a samozřejmě poldry s vyhrazeným ovladatelným retenčním objemem. Negativní 

vliv na průběh povodně, chápaný jako znatelné zhoršení parametrů povodně na odtoku z VD 

v porovnání s parametry na přítoku, mělo 7 posuzovaných VD. Jednalo se výhradně 

o havarované rybníky, kde průlomová vlna (zvláštní povodeň) krátkodobě zvýšila aktuální 

parametry hydrologické povodně. Zvláštní povodeň způsobená manipulacemi s uzávěry nebo 

jejich poruchou se v hodnoceném souboru VD nevyskytla. Zanedbatelné ovlivnění 

přirozeného povodňového průtoku pod VD bylo vyhodnoceno u zbývajících 19 vodních děl. 

Jedná se především o menší nádrže, které povodňovou vlnu převedli bez závažnějších poruch, 

ale jejich retenční objem je pro významnější transformaci kulminace průtoku větších povodní 

nedostatečný. 

 

Tab. 4. –  Bezpečnost malých VD v průběhu povodně 

Povodí P Vltavy P Labe P Ohře P Moravy 
Kategorie + 0 - + 0 - + 0 - + 0 - 

Rybníky a MVN 10 8 8 3 3 4 6  1  1 1 

Poldry    1   1      
Jezy        1     

 

V průběhu červnové povodně bylo z pohledu bezpečnosti VD hodnoceno kladně 21 vodních 

děl. Tato VD byla při průchodu povodňové vlny plně bezpečná a provozuschopná a nedošlo 
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na nich k podstatnějším škodám. Jednalo se především o vodní díla vyhovující současným 

požadavkům na bezpečnost při povodních nebo VD zasažená menšími povodňovými vlnami. 

Záporně bylo hodnoceno 14 vodních děl. Jednalo se převážně o havarované rybníky a malé 

vodní nádrže (MVN) situované v územích nejvíce zasažených povodněmi, kde kulminační 

průtoky často přesahovaly stoletou vodu. Zde došlo ve většině případů k významnému 

porušení nebo protržení hráze erozí tělesa násypu při přelévání koruny hráze, poměrně četná 

jsou i rozsáhlejší poškození objektů pro převádění vody, především zpětnou erozí 

nedostatečně opevněného vývaru či skluzu. Největší protržené rybníky byly ve středních 

Čechách, Komárovský rybník (320 tis. m
3
) na Smíchovském potoce v povodí Mrliny 

a Mlékovický rybník (100 tis. m
3
) na Bečvářce v povodí Výrovky. Významné poruchy byly 

zaznamenány i u obtokových rybníků, kde došlo buď k ucpání hlavního toku, nebo překročení 

jeho kapacity. U zbývajících 13 vodních děl došlo jen k méně významným poruchám 

a škodám, které neměly přímý vliv na bezpečnost hráze. 

5. ZÁVĚRY 

Z informací shromážděných v rámci vyhodnocení povodní v červnu 2013 na malých vodních 

dílech byly vyvozeny následující závěry: 

 V povodněmi nejvíce zasažených oblastech kulminační průtoky často přesahovaly Q100. 

Povodeň tak na mnoha vodních dílech překračovala parametry kontrolní povodňové vlny 

stanovené ve smyslu ČSN  75 2935 - Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních pro 

většinu vodních děl IV. kategorie. 

 Většina havarovaných vodních děl nebyla dostatečně zajištěna pro bezpečné převádění 

povodňových průtoků a nevyhovovala požadavkům současných legislativních předpisů 

(Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky 

č. 367/2005 Sb.). V průběhu druhé poloviny minulého století, která byla na povodně poměrně 

chudá, byly na hrázích a funkčních objektech často provedeny úpravy, které mají negativní 

vliv na bezpečnost VD při povodních. Jedná většinou o omezení kapacity bezpečnostního 

přelivu nebo jeho odtoku, lokální snížení hráze nebo průlehy v hrázích nad výpustným 

zařízením.  

 Při červnové povodni se opět potvrdily známé nevýhody hrazených bezpečnostních přelivů 

na vodních dílech bez trvalé obsluhy. Rychlý nástup povodně a špatný stav nebo nefunkčnost 

uzávěru bývá příčinou jeho nevyhrazení. Výjimkou nejsou ani uzávěry, jejichž konstrukce ani 

vyhrazení za průtoku neumožňuje. Dalším prvkem omezujícím kapacitu objektů pro 

převádění vody bývají nesprávně navržené česle, které se při povodni zanesou a většinou není 

reálné je čistit ani odstranit. Časté je také omezení kapacity bezpečnostního přelivu málo 

kapacitním objektem na odpadu (např. průchod odpadu skrz těleso hráze nebo propustkem či 

mostkem pod komunikací, apod.).      

 Mechanizmem všech poruch hodnoceného souboru VD, které měly za následek protržení 

hráze, byla eroze vzdušního svahu při přelévání koruny. K prolomení tělesa hráze a vytvoření 

průrvy většinou došlo v nejnižších místech koruny nebo v místech neodborně provedených 

zásahů (nejčastěji použití nevhodného materiálu nebo nedodržení technologických postupů  

při výměnách spodních výpustí nebo při opravách dřívějších poruch). Vnitřní eroze, přestože 

byla v jednotlivých případech zaznamenána, nebyla u žádného z havarovaných VD primární 

příčinou protržení hráze.     

 Pro malé vodní nádrže a rybníky není velmi často k dispozici ani základní technická 

a provozní dokumentace (manipulační řád s posouzením bezpečnosti díla při povodních, 

pasport nebo alespoň popis a parametry objektů, výškové zaměření, aktualizované 
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hydrologické údaje atp.), chybí vodočetné latě nebo jiná zařízení pro sledování polohy 

hladiny a průtoků. 

 Drobní vlastníci a provozovatelé méně významných rybníků a vodních nádrží nejsou 

dostatečně obeznámeni se svými povinnostmi vlastníka vodního díla a jeho činnostmi při 

povodni (povinnost vybavit vodní dílo bezpečnostním přelivem dimenzovaným podle 

platných předpisů, preventivní kontroly technického stavu hráze a objektů, realizace 

nápravných opatření, kontroly stavu díla při povodni i jiných mimořádných zatěžovacích 

stavech, předávání informací povodňovým komisím a vodoprávním úřadům, povinnost 

zdokumentovat průchod povodně vodním dílem). Na vlastníky vodních děl není vytvářen 

dostatečný tlak ze strany vodoprávních úřadů, zejména z důvodů nedostatečné pracovní 

kapacity. 

 Přestože se s výskytem významných povodní v minulých 15 letech výrazně zlepšila obecná 

povodňová informovanost, funkčnost povodňových komisí a vzájemná informovanost 

a akceschopnost složek kritické infrastruktury, někteří vlastníci malých vodních děl ani 

obyvatelé v záplavových územích malých vodních toků, které v minulosti nebyly povodněmi 

zasaženi, nepociťují potřebu se o povodňovou problematiku preventivně zajímat.  
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POSÚDENIE PRIESTOROVO-PLOŠNÝCH ZMIEN INTENZITY 

ERÓZIE PÔDY NA POVODÍ TISOVCA VYUŽITÍM 

GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÝCH 

SYSTÉMOV 

ASSESSMENT OF SPACE AND AREAL CHANGES IN THE INTENSITY OF SOIL 

EROSION AT TISOVEC BASIN BY USING GEOGRAPHIC INFORMATION 

SYSTEMS 

Natália Junáková, Martina Zeleňáková, Marcela Gergeľová, Zuzana Kleščová  

Abstrakt:  

Cieľom príspevku je analyzovať súčasný stav erózie na Slovensku a hodnotenia eróznych procesov. 

V praktickej časti je stanovená a hodnotená intenzita vodnej erózie v povodí vodného toku Tisovec. 

Vodná erózia ako aj modelovanie množstva sedimentov v malej vodnej nádrži Kľušov je pomocou 

univerzálnej rovnice straty pôdy a využitím geografických informačných systémov. Modelovaním 

intenzity erózie pomocou geografických informačných systémov je možné stanoviť, v ktorých častiach 

pozemku sú prekročené limitné hodnoty straty pôdy a tým meniť osevné postupy alebo navrhnúť a 

realizovať protierózne opatrenia. Tiež je možné využitím geografických informačných systémov 

predikovať množstvo sedimentov v nádržiach. 

Abstract: 

The article aims to analyze the current state of soil erosion in Slovakia and evaluation of erosion 

processes. In the practical part the intensity of soil erosion in Tisovec river basin is determinated and 

evaluated. Soil erosion and amount of sediments modelling in a small water basin Kľušov is by using 

the universal soil loss equation, and using geographic information systems. Modelling of intensity of 

soil erosion using geographic information systems allow to determine in which parts of the land the 

limit values of soil loss are exceeded and thereby change cropping patterns or design and 

implementation of erosion measures. It is also possible by using geographic information systems to 

predict the amount of sediments in the basin. 

Kľúčové slová: USLE, vodná nádrž, sediment. 

1. ÚVOD 

Zrýchlená erózia pôdy patrí v súčasnosti k vážnym problémom. Negatívne dôsledky najmä 

vodnej erózie sa prejavujú v strate, degradácii a devastácii pôdy a v plošnom znečisťovaní 

vodných zdrojov splaveninami [1] a chemickými látkami z povodí.  

Podľa údajov FAO je na svete až 2 mld. hektárov pôd degradovaných, z toho 56 % vodnou 

eróziou a 28 % veternou eróziou. Zanášanie sedimentmi spôsobuje ročnú stratu objemu 

svetových nádrží asi o 50 km
3
, t.zn. asi 1 % objemu za rok [2]. V Európe je približne 16 %, 

t.zn. 105 miliónov ha všetkých pozemkov postihnutých vodnou eróziou a 42 miliónov 

hektárov je postihnutých veternou eróziou [3], [4]. Na Slovensku je v súčasnosti vodnou 

eróziou ohrozených približne 55 % poľnohospodárskej pôdy [5] a priemerný ročný odnos 

sedimentov z poľnohospodárskych pôd do vodných zdrojov je približne 2,8 až 3,2 mil. ton 
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[6]. Janský (1988) na základe skúmania množstva sedimentov v malých vodných nádržiach 

Slovenska vypočítal priemerný odnos 0,01 až 0,54 mm.r
-1

 (podľa foriem využívania pôdy a 

pri lesnatosti povodí od 0 do 60 %) [5]. 

Je zrejmé, že skúmanie a modelovanie eróznych javov je veľmi potrebné. Aj keď dnes je 

výpočet eróznych procesov realizovaný takmer výhradne s pomocou výpočtovej techniky, 

stále nachádzajú uplatnenie jednoduché empirické modely (napr. univerzálna rovnica straty 

pôdy) modifikované pre výpočet pomocou geografických informačných systémov (GIS). 

V erodologickom výskume vodnej erózie sa GIS priamo uplatňuje najmä pri 

morfometrických a fotogrametrických metódach. GIS poskytuje nástroje pre všetky fázy 

výskumu erózie v krajine - identifikáciu a mapovanie, analýzu, syntézu, modelovanie, 

simuláciu ako aj ich mapovanie na modely optimalizácie priestorovej štruktúry krajiny 

a hodnotenia alternatívnych ochranných opatrení. Pre riešenie úlohy výpočtu straty pôdy v 

území a jej priestorové vyhodnotenie sa používa rastrový model, ktorý je vhodný pre spojité 

údaje (digitálny model reliéfu, faktor LS) a umožňuje pomocou mapovej algebry ako jazyka 

gridu uskutočniť riešenie Univerzálnej rovnice straty pôdy [7] ako súčin informačných vrstiev 

predstavujúcich jej jednotlivé faktory, tak aj výpočet niektorých jej faktorov. Medzi hlavné 

výhody prepojenia USLE a GIS patrí spresnenie výpočtu (ľahšie zahrnutie nehomogenít do 

výpočtu), výrazne zrýchlenie výpočtu pre veľké územia (len v prípade dostatku kvalitných 

digitálnych mapových podkladov, informačných vrstiev) a ľahká a efektívna prezentácia 

výsledkov [8]. 

2. CHARAKTERISTIKA POVODIA VODNÉHO TOKU TISOVEC 

Intenzita vodnej erózie bola stanovená v povodí vodného toku Tisovec, nachádzajúceho sa v 

v Prešovskom kraji v okrese Bardejov, katastrálnom území obce Hervartov a Šiba (Obr. 1). 

Územie patrí do čiastkového povodia Tople. Oblasť Hervartova zasahuje do mierne teplej 

klimatickej oblasti, kde ročný úhrn zrážok je 650-750 mm. V oblasti prevláda oceánska klíma 

s kontinentálnymi prvkami, ktoré sa prejavujú neskorým nástupom jari so zvýšenými 

teplotami v jeseni v porovnaní s jarou. Priemerná ročná teplota vzduchu je 8,3°C. 

 

 

Obr. 1 Povodie potoka Tisovec a malá vodná nádrž Kľušov 

Približne 400 m pod obcou Hervartov, v najužšej časti potoka Tisovec, je od roku 1985 

vybudovaná malá vodná nádrž (MVN) Kľušov. Nachádza sa v členitom teréne s rôznymi 

sklonmi svahov. Jej hlavným účelom mala byť akumulácia vody na závlahu okolitých 

poľnohospodárskych pozemkov, ale používa sa aj na chov rýb pre športové rybárstvo, 
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retenciu veľkých vôd a prímestskú rekreáciu. Celkový objem nádrže je 72 188 m
3
, dĺžka je 

cca 494 m a maximálna hĺbka vody pri hrádzi 9,57 m [9]. Pôdy v jej okolí sa využívajú pre 

poľnohospodársku činnosť (orná pôda 22%, trvalé trávne porasty 21,5%), ale väčšiu časť 

tohto povodia tvoria lesy (cca 44%), pričom celková plocha povodia je 6,407 km
2
.  

Členitý charakter reliéfu tohto kraja, klimatické podmienky a prevládajúce zastúpenie stredne 

ťažkých pôd zaraďujú tento región medzi regióny pomerne senzitívne z pohľadu výskytu 

vodnej erózie na pôde. Erodované pôdne častice a nerovnomerné plnenie MVN Kľušov 

v dôsledku maximálnych prietokov dosahovaných v jarných a jesenných mesiacoch 

ovplyvňujú zvýšenú sedimentačnú činnosť v samotnej nádrži. 

Preto v roku 2004 bolo realizované hodnotenie zanesenia tejto MVN pracovníkmi 

Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), š.p., Odštepného závodu Košice, odboru 

projekcie [9]. Z výsledkov meraní vyplynulo, že od začiatku uvedenia MVN do prevádzky sa 

v tejto nádrži usadilo cca 24 507 m
3
 sedimentov, čo spôsobilo úbytok objemu vodnej nádrže 

o 33 %. Preto bola nádrž v rokoch 2005 – 2007 vypustená a v nádrži prebehla ťažba 

sedimentov. 

3. STANOVENIE INTENZITY VODNEJ ERÓZIE V SLEDOVANOM POVODÍ 

A MNOŽSTVA SEDIMENTOV V NÁDRŽI 

Určenie intenzity erózie bolo realizované pomocou rovnice USLE a využitím GIS. Strata 

pôdy podľa USLE bola určená len z poľnohospodársky využívaných pozemkov. Vstupnými 

podkladmi potrebnými pre určenie straty pôdy boli základný mapový podklad v mierke              

1:10 000, ktorý bol prvotným zdrojom pre vytvorenie jednotlivých vrstiev v GIS; mapy BPEJ 

dostupné na internete; mapa parciel a osevné postupy získané z roľníckeho družstva 

podielnikov Kľušov. Z dôvodu nekompletnosti morfologickej mapy bola vykreslená len časť 

povodia MVN Kľušov. V chýbajúcej časti povodia boli zastúpené hlavne lesy, na ktorých sa 

strata pôdy nepočíta. 

Jednotlivé vrstvy faktorov USLE boli získané prevedením na raster z vektorových digitálnych 

mapových podkladov.  

Faktor eróznej účinnosti dažďa bol odčítaný z tabuľky hodnôt R faktora podľa Malíška [10]. 

Keďže sa celé záujmové územie nachádza v rovnakom klimatickom regióne Bardejovského 

okresu, hodnota R - faktora bola určená pre sledovanú stanicu v Bardejove a predstavuje 

hodnotu 22,43 MJ.ha.cm
-1

.h
-1

.rok
-1

. 

Zdrojovým podkladom pre tvorbu vrstvy K faktora bola ako najpresnejší dostupný podklad 

mapa bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ). Pre jednotky BPEJ existuje 

v literatúre [11] jednoznačný prevodný kľúč, s pomocou ktorého boli kódy BPEJ 

interpretované do hodnôt faktora K. Hodnota K faktora bola určená pre každý pozemok 

(polygón) samostatne z 3. a 4. miesta 7 miestneho kódu hodnoty BPEJ. Obr. 2 znázorňuje 

výslednú mapu vrstvy faktora erodovateľnosti pôdy K.  

Pre lepšie vyjadrenie sústredeného povrchového odtoku bol topografický faktor z USLE (LS 

faktor) nahradený Mitašovej topografickým faktorom [12], ktorý má tvar: 

( ) ( / ) (sin / )m nLS m A a b b   0 01  

kde: A - plocha svahu - prispievajúca plocha (m), 

 a0 – dĺžka jednotkového pozemku (22,1 m) 

b - sklon svahu (°), 

b0 – sklon jednotkového pozemku (0,09 = 9%) 

m, n - parametre pre konkrétny prevažujúci typ prúdenia a pôdne podmienky (m=0,2 

a n=1,2). 
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Obr. 2 Mapa vrstvy K faktora 

 

V prostredí ArcMap pomocou nadstavby Spatial Analyst s využitím príslušných 

hydrologických nástrojov boli postupne generované vrstvy Flow Accumulation a Slope, ktoré 

vstupujú do výpočtu topografického faktora. Hodnoty topografického faktora vypočítané pre 

sledované povodie podľa Mitašovej sú uvedené v grafickom zobrazení na Obr. 3. 

 

 
Obr. 3 Mapa vrstvy LS faktora 

 

Hodnota C faktora bola získaná odčítaním hodnôt z príslušných tabuliek pre jednotlivé 

plodiny osevného postupu (Tab. 1).  

Tab. 1 2-ročný osevný postup pre vybrané parcely 

Parcela Rok 2011 Rok 2012 

1004/1 Zemiaky Pšenica ozimná 

2001/1 Pšenica ozimná Repka ozimná 

2003/1 Kukurica na siláž Jačmeň jarný 

3101/1 Jačmeň jarný Tritikale 
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Ďalším podkladom pre vrstvu C faktora bola mapa parciel, pomocou ktorej boli vykreslené 

polygóny jednotlivých pozemkov. Polygónom boli priradené hodnoty podľa využitia územia 

a tým sa vytvorili vektorové dáta. Po vytvorení vektora bola opäť vrstva C faktora prevedená 

na raster (Obr. 4, 5).  

 

 

Obr. 4 Mapa vrstvy C faktora pre rok 2011 

 

 

Obr. 5 Mapa vrstvy C faktora pre rok 2012 

 

V sledovanom povodí sa nevykonávajú žiadne protierózne opatrenia, preto hodnota faktora 

protieróznej ochrany bola stanovená P=1. 

Erózny odnos sedimentov v povodí Tisovca výrazne ovplyvňuje množstvo sedimentov 

v MVN Kľušov. Na stanovenie ich množstva v nádrži bolo potrebné určiť celkovú priemernú 

ročnú stratu pôdy, ktorá bola vypočítaná na základe percentuálneho zastúpenia jednotlivých 

farebných pixelov v skúmanom povodí. Nie všetky uvoľnené častice z povodia však sú 

transportované do vodných tokov, preto pre bolo nutné v ďalšom kroku určiť, aký podiel 

častíc z tých, ktoré boli na pozemku erodované, dosiahlo vodné prostredie a koľko z nich bolo 

naopak zachytených v povodí, t. zn. priemerné ročné transportovateľné množstvo pôdnych 

častíc uzáverovým profilom povodia. Pre riešenie daného územia bol zvolený vzťah pre 
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výpočet súčiniteľa odnosu SDR podľa Williamsa [13]. Pre odhad pomeru zachytenia 

sedimentov v MVN Kľušov metódou Bruneho kriviek bol využitý analytický vzťah, ktorým 

Dendy vyjadril priebeh strednej Bruneho krivky [14]. Pomer odnosu sedimentov (SDR) pre 

povodie potoka Tisovec predstavuje hodnotu 0,879 a hodnota záchytného účinku (A) MVN 

Kľušov je 74,3 %. 

4. VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Erózny odnos (G) v povodí rieky Tisovec (Obr. 6, 7) bol vypočítaný na základe Wischmeier-

Smithovej univerzálnej rovnice straty pôdy, vynásobením piatich faktorov v rastrovom 

kalkulátore v prostredí geografického informačného systému ArcGIS
® 

podľa vzorca: 

G = R * K * LS * C * P 

Odnos pôdy bol určený pre roky 2011 a 2012 z dôvodu rôzneho protierózneho účinku 

pestovaných plodín v danom povodí. 

 

 

Obr. 6 Intenzita erózie pôdy v závislosti od spôsobu obhospodarovania v roku 2011 

 

 

Obr. 7 Intenzita erózie pôdy v závislosti od spôsobu obhospodarovania v roku 2012 
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Z obr. 6 a 7 je zrejmé, že intenzita eróznych procesov v povodí potoka Tisovec je rôzna 

v závislosti od rôzneho spôsobu využitia územia. Pretože v danom území sa vyskytujú 

prevažne pôdy hlboké s hĺbkou 0,60 až 0,90 m, za prípustnú stratu pôdy, pri ktorej ešte 

nedochádza k poškodeniu pôdneho profilu sa považuje hodnota 30 t.ha
-1

.rok
-1 

[15]. Na 

základe výstupov z GIS možno konštatovať, že limitné hodnoty odnosu pôdy pri vodnej erózii 

za rok 2011 sú dosahované a prekračované na parcelách s nevhodnou voľbou plodín s nízkym 

protieróznym účinkom t.j. zemiaky a kukurica na siláž. V roku 2012 boli tieto plodiny 

nahradené obilninami, ktoré zabezpečujú dostatočnú protieróznu ochranu týchto parciel.  

GIS boli uplatnené nielen pri stanovení a hodnotení intenzity vodnej erózie v povodí Tisovca, 

ale tiež boli využité na predikovanie zanášania malej vodnej nádrže Kľušov pri rôznej 

kombinácií osevných postupov, čím sa dá predísť rýchlemu zaneseniu nádrže. Na základe 

určenia priemernej ročnej straty pôdy v povodí redukovanej pomerom SDR a záchytnou 

účinnosťou nádrže bolo určené výsledné množstvo splavenín zachytených v nádrži za 

sledované obdobie (Tab. 2), pričom sa uvažuje s priemernou hodnotou objemovej hmotnosti 

sedimentu 1,3 t/m
3
. 

 

Tab. 2  Celkové množstvo sedimentov v nádrži za jednotlivé roky 

Rok 
G 

[t/rok] 

SDR 

[-] 

A 

[%] 

Usadené sedimenty 

[t/rok] [m
3
/rok] 

2011 1 581,67 
0,879 74,3 

1 032,98 794,6 

2012 1 218,89 796,05 612,35 

 

Pre grafické znázornenie množstva sedimentov zachytených v nádrži bol vytvorený digitálny 

model terénu vychádzajúc z vrstevníc a priečnych profilov nádrže do vzdialenosti 238 m od 

koruny hrádze. Pomocou funkcie ,,create TIN“ v nadstavbe 3D Analyst bola vytvorená vrstva 

TIN, ktorá znázorňuje model terénu (Obr. 8). Následne bola vytvorená aj vrstva sedimentov 

v určitej nadmorskej výške a po preložení týchto vrstiev navzájom program ArcGIS pomocou 

funkcie ,,Cut/Fill“ vygeneroval objem sedimentov, ktorý je zachytený v nádrži pri danej 

výške.  

 

 

Obr. 8 Digitálny model terénu 
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Za predpokladu, že po odbahnení a opätovnom napustení v roku 2007 sa nádrž zanášala 

sedimentmi cca 750 m
3
/rok v závislosti od spôsobu obhospodarovania, bolo by v roku 2013 

v nádrži usadených približne 4 400 m
3
 sedimentov, čo predstavuje úbytok celkového objemu 

nádrže o 6 %.  

Ak by sa v celom povodí na ornej pôde (okrem TTP) pestovala kukurica, tak by ročný odnos 

pôdy predstavoval 1 740 m
3
. Pri takomto osevnom postupe by sa v nádrži v priebehu 15 

rokov usadilo približne 21 460 m
3
 sedimentov (Obr. 9). Pri pestovaní jačmeňa na ornej pôde 

by odnos pôdy predstavoval hodnotu cca 730 m
3
/rok. Pomocou GIS je možné predpovedať, 

že za 15 nasledujúcich rokov by bolo v MVN Kľušov usadených 11 540 m
3
 sedimentov  

(Obr. 9). 

 

 

Obr. 9 Predikcia procesu zanášania nádrže 

5. ZÁVER 

Z dôvodu rastúcej intenzity erózno-transportných procesov v povodiach Slovenska a  

zanášania vodných tokov a nádrží eróziou uvoľnenými pôdnymi časticami je potrebné 

venovať pozornosť stanoveniu a hodnoteniu intenzity vodnej erózie. Pri hodnotení erózie na 

úrovni celých povodí už v dnešnej dobe nepripadá do úvahy manuálny výpočet pomocou 

modelov, ale výpočty sú vždy realizované s podporou mapových dát spracovaných na 

počítačoch. Preto je práca s geografickými informačnými systémami základnou zložkou 

prípravy vstupov do eróznych modelov. 

V práci sú prezentované informácie o priestorovom rozšírení vodnej erózie na 

poľnohospodárskej pôde v povodí potoka Tisovec v Bardejovskom okrese prostredníctvom 

geografických informačných systémov vzhľadom k použitým osevným postupom. 

V závislosti od intenzity vodnej erózie je namodelované predikovanie zanášania malej vodnej 

nádrže Kľušov.  

Informácie o intenzite vodnej erózie získané využitím GIS sú nevyhnutným podkladom pre 

ochranu pôdy pred vodnou eróziou a pri návrhu a realizovaní vhodných protieróznych 

opatrení. Použitie rastlín v osevnom postupe s vyšším protieróznym účinkom v kombinácii 

s ďalšími protieróznymi opatreniami umožňuje znížiť eróziu a tým aj prísun sedimentov do 

vodných nádrží.  
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MONITORING A PREVÁDZKA MALÝCH VODNÝCH NÁDRŽÍ 

MONITORING AND OPERATING OF SMALL RESERVOIRS 

Ing. Ladislav Fabian, Ing. Barbara Kopčáková 

Abstrakt: 

Malé vodné nádrže sa začali budovať najmä v povodiach drobných vodných tokov v blízkosti sídiel, 

na zabezpečenie ochrany krajiny pred povodňami, eróziou, na chov rýb, rekreáciu, prípadne na 

akumuláciu vody na protipožiarne a ďalšie účely. V tomto príspevku chceme priblížiť problematiku 

prevádzky, údržby a výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu (ďalej aj TBD) nad vybranými 

vodnými stavbami IV. kategórie, nad ktorými vykonáva odborný technicko-bezpečnostný dohľad 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA ŠTÁTNY PODNIK, Bratislava, úsek TBD, odbor bezpečnosti 

priehrad, oddelenie TBD Košice. 

 
Abstract: 

Small water reservoirs were built mainly in small river basins near settlements to protect the country 

against flooding, erosion, fish farming, recreation or storing water for fire protection and other 

purposes. This paper is aimed to introduce the issue of the operation, maintenance and technical and 

safety supervision of certain water reservoirs ranked IV. category which are supervised by 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, Š.P., Bratislava, department of technical and safety 

supervision in Košice. 

 

Kľúčové slová: monitoring a prevádzka MVN, technicko – bezpečnostný dohľad, vodné stavby IV. 

kategórie, VN Levoča, PPN Ždiar-Strednica, Rybník Betliar, Rybníky v Šugovskej doline. 

ÚVOD 

Odborný technicko-bezpečnostný dohľad patrí k významným činnostiam 

VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, Š.P., pričom prostredníctvom úseku TBD podnik 

dodnes úspešne plní osobitné úlohy v príprave, výstavbe, počas skúšobnej a trvalej prevádzky 

realizovaných vodných diel. Odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami 

zabezpečuje na svoje náklady vlastník, prípadne stavebník stavby prostredníctvom štátom 

poverenej organizácie, na vodných stavbách III. a IV. kategórie môže byť dohľad vykonávaný 

aj osobou odborne spôsobilou na výkon TBD. V súčasnosti výkon odborného technicko-

bezpečnostného dohľadu upravujú právne normy zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene 

zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov (Vodný zákon) [1.] a vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 458/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-

bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a technicko-bezpečnostného dozoru [2.]. 

Odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami je špecializovaná činnosť 

zameraná na zisťovanie technického stavu vodných stavieb, ktorých poškodenie môže 

spôsobiť ohrozenie priľahlého územia, životov ľudí a majetku najmä uvoľnením vzdúvanej 

alebo zadržiavanej vody. Vykonáva sa sledovaním bezpečnosti a stability vodných stavieb, 

predovšetkým pozorovaním a meraním ich deformácií, sledovaním priesaku vôd, hodnotením 
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týchto pozorovaní a meraní a navrhovaním opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. 

Odborný technicko-bezpečnostný dohľad sa vykonáva v období prípravy vodnej stavby, jej 

výstavby alebo rekonštrukcie a počas jej prevádzky až do uvedenia vodnej stavby do 

neškodného stavu [1]. V dokumente Program technicko-bezpečnostného dohľadu sú uvedené 

povinnosti vlastníka vodnej stavby súvisiace so zabezpečením odborného technicko-

bezpečnostného dohľadu, termíny, pokyny a odporúčania, ktoré je potrebné dodržiavať pri 

výkone dohľadovej činnosti nad vodnou stavbou. Vodné stavby zaradené do IV. kategórie 

z hľadiska technicko-bezpečnostného dohľadu nie sú zväčša vybavené mernými zariadeniami, 

a preto pri výkone dohľadu majú mimoriadny význam pravidelné vizuálne obhliadky, ktoré 

vykonáva poverený zaškolený pracovník vlastníka vodnej stavby a hlavný zamestnanec 

dohľadu. Pri pravidelných obhliadkach sa sleduje výška hladiny vody v nádrži, kontroluje sa 

stav uzáverov, funkčných objektov prípadne bezpečnostného priepadu, alebo intenzita 

priesaku na merných stanovištiach. Dôležitou súčasťou obhliadok je vizuálna kontrola 

návodného, vzdušného svahu hrádze a priľahlého okolia vodnej stavby. Dôraz sa kladie na 

sledovanie zmien na telese hrádze, vzniku deformácií, náznakov zosuvov, zmien v poraste, 

výskyte zamokrení, prípadne vzniku výverov na vzdušnej strane hrádze.  

V tomto príspevku chceme venovať pozornosť vodným stavbám VN Levoča, PPN Ždiar-

Strednica, Rybníky Betliar a Rybníky v Šugovskej doline, nad ktorými oddelenie TBD Košice 

vykonáva technicko-bezpečnostný dohľad. Ide o vodné stavby, ktoré sú zaradené do IV. 

kategórie a považujeme ich za zaujímavé nielen prostredím, v ktorom sú situované, ale aj 

prístupom vlastníkov vodných stavieb k prevádzke, údržbe a  výkonu technicko-

bezpečnostného dohľadu. 

VODNÁ NÁDRŽ LEVOČA 

Do prevádzky bola uvedená v roku 1990 ako viacúčelová nádrž pre chov rýb a potreby 

športového rybárstva, dodávku úžitkovej vody pre odberateľov, rekreačné účely a prípadné 

nadlepšovanie minimálnych prietokov v Levočskom potoku. Je vybudovaná ako bočná nádrž 

na pravej strane Levočského potoka s celkovým objemom 85 000 m
3 

pri maximálnej 

prevádzkovej hladine. VS Levoča pozostáva z nádrže, bočnej a čelnej zemnej hrádze, 

odberného a združeného funkčného objektu, výpustného a odberného potrubia a vývaru. 

Teleso heterogénnej hrádze je z návodnej strany tvorené tesniacou vrstvou piesčitej hliny, na 

ktorú nadväzuje predĺžený tesniaci koberec pozdĺž celej bočnej a čelnej hrádze. Ostatná časť 

hrádze je z hlinito-piesčitých materiálov. 

 

 
Obr. č. 1  Vodná nádrž Levoča 
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Technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnou nádržou Levoča vykonáva 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, Š.P., od januára 2011. Pre vodnú stavbu boli 

vypracované dokumenty Program technicko-bezpečnostného dohľadu pre trvalú prevádzku 

vodnej stavby a Etapová správa o dohľade za obdobie desiatich rokov prevádzky (1990 – 

2010). Pod vzdušnou pätou čelnej hrádze je registrovaný výver, ktorý bol zachytený do šachty 

a odvedený mimo teleso hrádze. Meraná je jeho intenzita a čírosť v závislosti od stavu 

hladiny vody v nádrži, resp. od poveternostných podmienok. Na objasnenie jeho pôvodu bolo 

v zimnom období vykonané meranie konduktivity vody na prítoku, v šachte ako aj na odtoku 

z nádrže. Z nameraných hodnôt nebolo možné jednoznačne potvrdiť spojitosť s nádržou, na 

identifikáciu zdroja výveru by bolo potrebné použiť iné metódy. Okrem pravidelnej údržby 

a čistenia funkčných objektov je na vzdušnej strane bočnej a čelnej hrádze vykonávaná podľa 

potreby kosba a vyžínanie náletových drevín. V súčasnosti neregistrujeme na vodnej stavbe 

závažnejšie nedostatky. V areáli vodnej nádrže sa nachádza bufet s občerstvením, požičovňa 

člnov a vodných bicyklov ako aj ihriská pre plážový volejbal. V letných mesiacoch je to 

vyhľadávané miesto na oddych a športové aktivity pri vode pre obyvateľov mesta Levoča a 

jeho blízkeho okolia.  

PROTIPOŽIARNE NÁDRŽE ŽDIAR-STREDNICA  

Nad obcou Ždiar, v lokalite lyžiarskeho strediska Strednica, v údolí Stredničianskeho potoka 

sa nachádzajú protipožiarne nádrže Ždiar-Strednica, ktorých vlastníkom je pozemkové 

spoločenstvo STREDNICA Ždiar. V tejto oblasti sú vysokému požiarnemu riziku vystavené 

kalamitami poškodené lesy a taktiež obec Ždiar, ktorá je zapísaná do zoznamu pamiatkových 

zón ľudovej architektúry vďaka jej zrubovým stavbám. Vhodným riešením na zabezpečenie 

vody na protipožiarne účely bolo vybudovanie dvoch malých vodných nádrží v kaskáde s 

celkovým objemom približne 15 500 m
3
. Obe nádrže pozostávajú zo zemnej sypanej hrádze s 

návodným fóliovým tesnením, združeného funkčného objektu s nehradeným bezpečnostným 

priepadom. Dolná nádrž je doplnená o objekt na čerpanie vody na  protipožiarne účely s 

prístupom pre požiarne vozidlá. 

 

 
Obr. č. 2  Protipožiarne nádrže Ždiar-Strednica 

 

Technicko-bezpečnostný dohľad nad touto vodnou stavbou vykonávame od mája 2012. Pre 

vodnú stavbu boli vypracované dokumenty Kategorizačný posudok a Program technicko-

bezpečnostného dohľadu. Vlastník vodnej stavby sa musel v začiatkoch prevádzky vyrovnať s 

niekoľkými problémami a poruchami. V roku 2012 po prvom naplnení dolnej nádrže boli na 

vzdušnej strane hrádze pozorované priesaky, ako aj deformácie samotného telesa hrádze. 
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Príčinou bolo nevhodné napojenie tesniacej fólie vedenej zo svahu na združený funkčný 

objekt, ktorá sa po priťažení vodou po napustení nádrže odtrhla od steny betónového objektu. 

Sanácia tohto nepriaznivého stavu spočívala v preinjektovaní telesa hrádze v oblasti priesakov 

a viditeľných deformácií a oprave napojenia tesniacej fólie na združený funkčný objekt. Po 

realizovaní týchto účinných opatrení bola vodná nádrž ďalej prevádzkovaná pri maximálnej 

prevádzkovej hladine. Počas prvej zimnej prevádzky bola dolná nádrž vypustená. Následne na 

jar bol na návodnom svahu zaregistrovaný zosuv kamenného opevnenia v mieste napojenia 

fóliového tesnenia na združený funkčný objekt. Poškodená fólia v mieste zosuvu bola zvarená 

a v okolí združeného funkčného objektu bolo kamenné opevnenie uložené na kari siete. Po 

opätovnom napustení dolnej nádrže nebol pozorovaný nárast priesakov z nádrže a neboli 

pozorované ani vývery alebo zamokrenia vzdušného svahu hrádze.  

Na vodnej stavbe sa od začiatku prevádzky merajú priesaky z dolnej nádrže na výtoku 

z pravej a ľavej drenáže. Ďalšie merné stanovište bolo zriadené na mieste výskytu výronu v 

oblasti ľavostranného zaviazania dolnej hrádze v záreze pod prístupovou cestou k požiarnemu 

odbernému miestu. S veľkou pravdepodobnosťou sa nejedná o priesaky z nádrže ale 

o svahovú vodu z územia nad touto prístupovou cestou. Výtoky z pravej a ľavej drenáže 

hornej nádrže nie sú pravidelne merateľné, pretože sú zaplavované vodou z dolnej nádrže pri 

jej maximálnej prevádzkovej hladine. Vodná stavba Protipožiarne nádrže Ždiar-Strednica je 

v súčasnosti prevádzkyschopná bez obmedzenia. Telesá obidvoch hrádzí ako aj funkčné 

objekty sú v dobrom technickom stave a vlastník venuje vodnej stavbe náležitú pozornosť.  

RYBNÍK BETLIAR 

Vodná stavba Rybník Betliar sa nachádza približne 2,5 km od obce Betliar na Palušovskom a 

Betliarskom potoku. Využíva sa na chov rýb a je krajinotvorným prvkom areálu zvernice 

Betliar, v ktorom je situovaná. Vodná stavba pozostáva z dvoch navzájom prepojených nádrží 

vybudovaných zo zemných hrádzí s betónovým tesniacim jadrom, na ktoré nadväzuje ílový 

násyp, výpustnými objektmi, náhonu do rybníka a rozdeľovacieho objektu. Maximálna výška 

hrádzí je 3 m a celkový objem nádrží je cca 11 000 m
3
. Správcom vodnej stavby je štátny 

podnik LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Rožňava. 

 

 
Obr. č. 3  Rybník Betliar 

 

Na vodnej stavbe nie sú vybudované meracie zariadenia. Technicko-bezpečnostný dohľad na 

Rybníku Betliar vykonávame od augusta 2012. Pre vodnú stavbu boli vypracované 
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dokumenty Kategorizačný posudok a Program technicko-bezpečnostného dohľadu. V rámci 

kontrolných obhliadok neboli na vodnej stavbe ani v jej okolí zistené žiadne priesaky, 

deformácie, ani porušenia zemných hrádzí a betónové objekty sú vo vyhovujúcom stave. Na 

vodnej stavbe sa pravidelne vykonáva údržba objektov a porastu vzdušných svahov hrádzí.  

RYBNÍKY V ŠUGOVSKEJ DOLINE 

Na území Národného parku Slovenský kras neďaleko mesta Medzev sa nachádza rekreačná 

oblasť Šugovská dolina. V minulosti bola dolina Šugovského potoka známa výrobou železa v 

miestnych hámroch. Dodnes sa na Šugovskom potoku nachádza asi 15 baníckych jazier – 

tajchov, z ktorých sú rybníky alebo malé vodné nádrže. Vlastníkom takýchto dvoch za sebou 

vybudovaných rybníkov je súkromná osoba. Celkový objem nádrží je približne 10 300 m
3
, 

ktoré pozostávajú z prívodného potrubia, akumulačnej nádrže, vypúšťacieho objektu a zemnej 

hrádze. 

Technicko-bezpečnostný dohľad na tejto vodnej stavbe vykonávame od roku 2012. Pre vodnú 

stavbu bol vypracovaný dokument Program technicko–bezpečnostného dohľadu. V minulosti 

boli stavebne upravené na obidvoch rybníkoch vypúšťacie objekty. Na hornom rybníku bola 

pri povodni poškodená časť zemnej hrádze v oblasti jej napojenia na bezpečnostný priepad. 

Táto časť hrádze bola opäť dosypaná a z návodnej strany prekrytá tesniacou fóliou. Po sanácii 

nie sú na hrádzi registrované žiadne zamokrenia alebo priesaky. Na vodnej stavbe sa 

nenachádzajú žiadne meracie zariadenia, a preto sú hlavnými prostriedkami technicko–

bezpečnostného dohľadu pravidelne vykonávané obchôdzky a vizuálne pozorovania. V rámci 

technicko-bezpečnostného dohľadu neregistrujeme na tejto vodnej stavbe vážnejšie 

nedostatky, hrádze rybníkov vrátane blízkeho okolia sú udržiavané. Šugovská dolina je 

vhodná pre turistiku, cykloturistiku a agroturistiku. Návštevník tejto doliny určite ocení 

pohľad na starostlivo udržiavané vodné plochy, ktorými Rybníky v Šugovskej doline sú.  

 

 
Obr. č. 4  Rybníky v Šugovskej doline, pohľad na návodnú stranu hornej nádrže 

ZÁVER 

Záverom konštatujeme, že na predmetných vodných stavbách neregistrujeme vážnejšie 

nedostatky a z pohľadu technicko-bezpečnostného dohľadu sú hodnotené ako bezpečné 

a prevádzkyschopné. Vlastníci vodných stavieb vynakladajú nemalé finančné prostriedky na 

prevádzku, údržbu objektov a hrádzí vrátane ich blízkeho okolia. Napriek tomu, že ide 

o nenávratné investície, tieto vodné stavby sú vzorne udržiavané a vlastníci im venujú 

náležitú pozornosť. 
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MALÉ VODNÍ NÁDRŽE VE SPRÁVĚ POVODÍ ODRY 

SMALL DAMS UNDER POVODÍ ODRY ADMINISTRATION 

Ing. Richard Šimek, Ing. Tomáš Skokan 

Abstrakt 

Příspěvek je zaměřen na problematiku provozu malých vodních nádrží po jejich převzetí v r. 2010 od 

Zemědělské vodohospodářské správy. Příspěvek popisuje metodiku postupného posuzování 

vybraných nádrží z celkového počtu 23 nádrží po jejich převzetí, zjištěné nedostatky a postupy při 

zajišťování bezpečnosti a odstraňování konstrukčních nedostatků.  

Metodika ověřování bezpečnosti VD zahrnuje zejména posouzení technického stavu díla a hydraulické 

zabezpečenosti díla. Posouzení technického stavu díla vychází zejména z inspekčních prohlídek, 

revizí, měření, studia archivních podkladů a inženýrsko-geologického průzkumu hrází. Inženýrsko-

gelogický průzkum hrází zahrnuje geofyzikální průzkum, vrtané sondy, sestavení geologického profilu 

hrází a výpočet stability hrází. Posouzení hydraulické zabezpečenosti díla předchází hydrologické 

studie (získání hydrogramů návrhových a kontrolních povodní) a je prováděno dle TNV 75 2935 - 

posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni.  

 

Abstract: 
This article is focused on the problems in operation of small dams after their takeover from 

Agricultural Water Management in 2010. The Article describes the methodology of folowing 

assessment of  selected dams from total quantity of 23 after their takeover, founded imperfections and 

methodology of safety ensuring and imperfections removing. The methodology of dams safety 

verification includes mainly technical safety assesment and hydraulic safety assesment. Technical 

safety assesment is mainly based on inspection controls, revisions, measures, archive documentation 

studies and geological survey. Geological survey of dams includes geophysics survey, boreholes, 

geological dam profile and dam stability calculation. Hydraulic safety assesment of dams comes from 

hydrological studies (hydrograms of floods) and it is realized in accordance with TNV 75 2935 – 

Safety Assesment of dams during the flood.  

 

Klíčová slova 

  

- Malá vodní nádrž (MVN) – nádrž, jejíž objem po hladinu ovladatelného prostoru není větší, než 2 

mil. m
3
 a jejíž hloubka nepřesahuje 9 m. 

- Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS) – organizace, která do roku 2010 měla ve správě 

desítky malých vodních nádrží a stovky km drobných vodních toků a melioračních zařízení. 

- Geofyzika – metodika geologického průzkumu na principu měření např. eletrických vlastností a 

jiných parametrů hornin a zemin citlivými přístroji. 

- Inženýrsko-geologický průzkum (IGP) – efektivní průzkum, sloužící ke zjištění konkrétních 

vlastností podloží a geotechnických konstrukcí. 

- Posouzení bezpečnosti při povodni – metodika posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni 

dle TNV 75 2935. 

 

 

 

 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

1. PROVOZ MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽE VE SPRÁVĚ POVODÍ ODRY 

Povodí Odry, státní podnik, převzalo po transformaci bývalé Zemědělské vodohospodářské 

správy v roce 2010 celkem 23 malých vodní nádrží. Od roku 2011 probíhají intenzivně práce 

na ověřování jejich technického stavu a následně práce na odstraňování zjištěných vad. Do 

letošního roku bylo prověřeno a posouzeno celkem 16 malých vodních nádrží, z nichž 8 

nebylo bezpečných ve smyslu požadavků normy TNV 75 2935. Výsledkem těchto zjištění 

bylo zadání kompletní rekonstrukce u 4 nádrží a provádění dílčích oprav a sanací, vedoucích 

k hydraulickému zabezpečení a zajištění stability hrází a funkčních objektů na zbylých 14 

nádržích. 

 

Č. Název Objem při max. hladině [m
3
] Délka / Výška hráze [m] 

1 Ekologický r. Liptáň 3 080 133,0 / 3,5 

2 SN Butovice 42 150 140,0 / 4,9 

3 SN Lutyňka  38 000 101,5 / 4,8 

4 SN Hlínský 1 8 500 50,0 / 2,5 

5 SN Hlínský 2 7 700 55,0 / 2,0 

6 VN Markvartovice F 80 597 185,0 / 7,3 

7 VN Bartošovice 1 957 000 242,5 / 8,5 

8 VN Bartošovice 2 310 000 201,0 / 7,4 

9 VN Bartošovice 3 200 000 185,0 / 7,5 

10 VN Bílovec 92 940 130,0 / 5,0 

11 VN Bravantice 66 855 131,0 / 6,5 

12 VN Budišov 102 112 136,0 / 5,8 

13 VN Dvorce 22 000 106,0 / 3,6 

14 VN Guntramovice 86 530 125,5 / 6,2 

15 VN Hať 277 030 231,5 / 5,3 

16 VN Hořejší Kunčice 53 375 216,0 / 9,4 

17 VN Kletná 54 600 172,6 / 11,0 

18 VN Markvartovice E/I 23 378 79,0 / 4,0 

19 VN Markvartovice E/II 3 974 34,0 / 3,0 

20 VN Pocheň 817 000 175,0 / 8,5 

21 VN Starý Jičín 142 300 265,0 / 6,4 

22 VN Václavov 970 77,0 / 2,4 

23 VN Větřkovice 157 180 134,0 / 6,2 

 

Přehled malých vodních nádrží ve správě Povodí Odry, státní podnik: 

- modře jsou označeny nádrže, které vyhověly požadavkům TNV 75 2935,  

- fialově jsou označeny nádrže, které nevyhověly požadavkům TNV 75 2935 a jejich bezpečnost byla 

zajištěna dílčí opravou/sanací, 

- červeně jsou označeny nádrže, které nevyhověly požadavkům TNV 75 2935 a jejich bezpečnost 

bude, nebo je částečně zajištěna dílčí opravou/sanací, 

- žlutě jsou označeny nádrže, na nichž právě probíhá rekonstrukce, 

- zeleně jsou označeny nádrže po kompletní rekonstrukci.  
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2. METODIKA POSUZOVÁNÍ BEZPEČNOSTI MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ 

Proces ověřování skutečného stavu hrází a bezpečnosti VD čítá několik fází. Jedná se zejm. o 

hydrologické studie (získání hydrogramů návrhových a kontrolních povodňových vln), dále 

studium archivních podkladů, geodetické zaměření skutečného stavu hráze, funkčních objektů 

příp. zátopy, inženýrsko-geologický průzkum (geofyzikální měření + vrtané sondy + 

laboratorní analýza vzorků), výpočet stability hráze, resp. zjištění mezní bezpečné hladiny a 

v neposlední řadě posouzení hydraulické zabezpečenosti díla a návrh nápravných opatření pro 

zajištění bezpečnosti.  

3. PRINCIP OVĚŘOVÁNÍ STAVU HRÁZÍ A PODLOŽÍ 

Výchozí informace inženýrsko-geologického průzkumu nám poskytne geofyzikální měření na 

hrázích, resp. zjištění lokálních anomálií, které jsou předmětem dalšího zkoumání. Základem 

měření je metodika GMS (tj. Geofyzikální Monitorovací Systém), která byla navržena 

v rámci mezinárodních projektů 5. a 6. RP EU 

IMPACT a FLOODSite jako nový nástroj 

TBD nad protipovodňovými hrázemi a 

zemními hrázemi malých vodních děl. 

Metodika kombinuje rychlé a levné 

geofyzikální techniky pro základní popis celé 

hráze s náročnějšími metodami pro detailní 

popis problematických úseků. Naměřená data 

lze využít i v budoucnosti pro kontrolu 

účinnosti případných oprav a pro další 

monitorování vývoje hráze. Monitoring je 

založen na základě analýzy opakovaných 

měření a jejich srovnání s výchozím stavem. 

Hráze jsou proměřeny násl. komplexem 

metod: dipólové elektromagnetické profilování 

(DEMP), odporová tomografie (OT), 

spontánní polarizace (SP), mikrogravimetrie 

(MG), výjimečně georadar.  
 

VN Hořejší Kunčice – schéma geofyzikálního 

měření 

 

V dalších fázích IGP se provádí vrtné práce s cílem ověření lokálních anomálií, vyplývajících 

z geofyzikálního měření, přičemž některé z vrtů jsou dále vystrojeny jako pozorovací a slouží 

k dalšímu monitoringu. Na základě všech dostupných informací získáme skutečný geologický 

profil hráze a podloží, ze kterého se dále vychází při posuzování stability hráze.  

 

Informace z IGP spolu se všemi ostatními dostupnými informacemi z původních projektových 

dokumentací, geodetických zaměření, hydrologických studií a dalších zdrojů dále slouží jako 

podklad pro posouzení bezpečnosti při povodni, tj. zda je VD schopno vzhledem ke svým 

parametrům a technickému stavu převést návrhovou a kontrolní povodňovou vlnu. 
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4. NEJČASTĚJŠÍ PORUCHY MVN A ZPŮSOBY JEJICH ŘEŠENÍ 

4.1 Průsaky hrází - SN Lutyňka 

 

 
SN Lutyňka – po rekonstrukci 

Nevhodná struktura náspu hráze byla příčinou výrazných průsaků na SN Lutyňka, které byly 

pozorovány dne 22.7.2011 při běžné inspekční prohlídce po částečném napuštění nádrže po 

přívalovém dešti. Podrobnějším inženýrsko-geologickým průzkumem bylo zjištěno, že 

v náspu homogenní hráze se nacházejí cca 0,5 m silné vrstvy hrubozrnné haldoviny, která 

byla během stavby v průběhu roku 1997 používána k omezení boření těžké techniky do 

rozbředlého materiálu při sypání hráze. Tyto vrstvy měly být dále překryty návodním jílovým 

těsněním, které ovšem při realizaci nedosáhlo zejm. u návodní paty hráze dostatečné tloušťky 

a nezajistilo požadovanou těsnost hráze. Tento fakt spolu s nevhodně navrženým dispozičním 

a technickým řešením spodní výpusti a bezpečnostního přelivu vedl k návrhu kompletní 

rekonstrukce hráze vč. nového funkčního objektu. 

 

   
SN Lutyňka - rekonstrukce (na obr. vlevo jsou patrny propustné vrstvy v náspu hráze) 
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4.2 Nevhodné řešení a provedení hráze a funkčních objektů - VN Kletné 

 
VN Kletné – před rekonstrukcí 

 

Nevhodně navržené a provedené návodní jílové těsnění bylo patrně důvodem průsaku na 

vzdušním svahu hráze VN Kletné. Při podrobném průzkumu bylo zjištěno, že poměrně štíhlý 

těsnící prvek prochází šikmo přes šachtici vypouštěcího zařízení a je ukončen těsně nad 

úrovní provozní hladiny v nádrži, což při sebemenším vzestupu hladiny způsobovalo 

přetékání těsnícího prvku do stabilizační části hráze. Toto zjištění spolu s dalšími poznatky, 

týkajícími se zejm. silně degradované a nedostatečně kapacitní konstrukce bezp. přelivu, 

nevhodného uložení odpadní větve potrubí spodní výpusti na štěrkopískovém polštáři, 

zvýšené sedání koruny hráze v oblasti spodní výpusti, absence patního drénu a další 

nedostatky, vedly rovněž k návrhu kompletní rekonstrukce hráze vč. důkladné sanace potrubí 

a šachtice spodní výpusti. 

 

 
VN Kletné – příčný řez hrází s navrženou sanací sp. výpusti a posílením těsnění bentonitovou rohoží 

 

Princip rekonstrukce spočívá zejm. v odtěžení návodního opevnění a horních vrstev koruny 

hráze na úroveň stávajícího jílového těsnění, 

doplnění těsnění na požadovanou úroveň a jeho 

posílení pomocí bentonitových rohoží. 

Bentonitové rohože by měly dle výrobce zajistit 

těsnost, ekvivalentí 0,5 m tlusté vrstvy jílu. Nový 

kapacitní bezpečnostní přeliv vč. mostního 

profilu, nová koruna hráze, přitěžovací lavice na 

vzdušní patě hráze vč. patního drénu a sanace 

spodní výpusti, jsou rovněž obsahem 

rekonstrukce. Před samotnou rekonstrukcí hráze 

byly z prostoru nádrže odtěženy nánosy 

v celkovém množství 6,3 tisíce m
3
.                                             VN Kletné - bentonitové rohože 
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VN Kletné - úprava návodního svahu hráze před uložením bentonitových rohoží  

 

 

Při sanaci spodní výpusti DN1200 byla zvolena 

technologie, zajišťující zatěsnění propustného 

prostředí za potrubím pomocí 3 řad injekčních clon 

(vějířů), tvořených závrty zevnitř potrubí do 

vzdálenosti cca 1,5 m s proinjektováním 

jílocementovou směsí. Vnitřní těsnost spodní výpusti 

bude zajištěna pomocí dlouhého tkaného rukávce, 

zataženého dovnitř potrubí. Rukávec je při instalaci 

napuštěn polyesterovou pryskyřicí a následně vytvrzen 

UV zářením. 

 
VN Kletné – schéma sanace sp. výpusti 

 

VN Kletné – po významnější srážce 16.5.2014 
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4.3 Zanedbaná údržba – SN Hlínské 

Kaskáda suchých nádrží na Hlínském potoce byla vybudována v roce 1915 a po dlouhou dobu 

své existence zůstala v zapomnění. Vývraty vzrostlých stromů na tělesech hrází, zborcené 

potrubí spodních výpustí a další nedostatky do nedávna ohrožovaly bezpečnost těchto vodních 

děl. Po převzetí nádrží do správy Povodí Odry byla zahájena příprava na jejich celkovou 

rekonstrukci. Výsledkem bylo úplné odtěžení hrází na úroveň základové spáry a výstavba 

zcela nových těles včetně spodních výpustí a bezpečnostních přelivů. 

 

   
SN Hlínský 2 před rekonstrukcí 10.11.2012 a po rekonstrukci17.10.2013 

 

 

Během významnější srážkové situace v polovině května t.r. bylo provedeno zkušební 

napuštění, které ověřilo stav nově vybudovaných objektů a transformační funkci nádrží. 

 

 

    
SN Hlínský 2 při zkušebním napuštění 16.5.2014 
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4.4 Poruchy potrubí spodních výpustí 

Velmi častým jevem, ohrožujícím bezpečnost VD, jsou poruchy spodních výpustí. Po převzetí 

MVN od býv. ZVHS jsme provedli kamerové prohlídky a fyzické revize potrubí spodních 

výpustí na všech těchto nádržích. Výsledkem bylo zjištění, že 13 z 21 prověřených nádrží 

obsahuje významnější poruchy na potrubí spodních výpustí. Nejčastějšími defekty byly příčné 

a podélné praskliny, průsaky dovnitř potrubí, spojené s výluhy, netěsné spoje hrdlových trub, 

rozpojené potrubí, zborcené části potrubí.  

 

   
VN Markvartovice E/I – sanace potrubí spodní výpusti pomocí chem. injektáže a krátké vložky 

 

Tyto defekty se snažíme řešit převážně cestou lokálních sanací, tzn. chemickou injektáží 

prasklin, resp. realizací těsnících vějířů v kombinaci s osazením krátkých vložek na místo 

poruchy, příp. zatažením dlouhého UV rukávce po celé délce potrubí. Tato opatření obvykle 

zajistí jednak těsnost potrubí v obou směrech a rovněž posílí jeho stabilitu. 

 

   
VN Bravantice – sanace potrubí spodní výpusti pomocí dlouhého rukávce 
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4.5 Absence, příp. nedostatečná kapacita bezpečnostních přelivů – VN Guntramovice 

Nedostatečná kapacita bezpečnostního přelivu pro převedení KPV1000 byla na VN 

Guntramovice řešena vybudováním nouzového přelivu vytvořeným průlehem v pravém 

zavázání hráze a snížením terénu za pravou zdí skluzu v kombinaci s vybudováním ochranné 

hrázky za vzdušní patou hráze s cílem odklonění příp. extrémních povodňových průtoků od 

tělesa hráze. 

   
VN Guntramovice - nouzový průleh 

 

Během projektové přípravy bylo navíc zjištěno, že zde dochází k postupnému vyvracení levé 

opěrné zdi skluzu v místě křížení s tělesem hráze. Tato skutečnost vedla k vybudování části 

nové opěrné zdi spolu s novým zavazovacím křídlem. 

 

 
VN Guntramovice – nová opěrná zeď se zavazovacím křídlem  

a nová prefabrikovaná přelivná hrana bezpečnostního přelivu 
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STUDIE PROVEDITELNOSTI VODNÍCH NÁDRŽÍ V POVODÍ 

RAKOVNICKÉHO POTOKA 

FEASIBILITY STUDY OF THE WATER RESERVOIRS IN THE RAKOVNICKÝ 

STREAM WATERSHED 

Ing. Jaroslav Beneš, Ing. Pavel Menhard, Ing. Jan Cihlář 

Abstrakt: 

Předmětem projektu je zpracování studie proveditelnosti, která řeší posouzení realizovatelnosti nových 

vodních nádrží v povodí Rakovnického potoka. Studie proveditelnosti je zpracovávána na základě 

výstupů z pilotního projektu "Možnosti zmírnění současných důsledků klimatických změn zlepšením 

akumulační schopnosti v povodí Rakovnického potoka", kde bylo vytipováno 7 potenciálně vhodných 

lokalit, ve kterých přichází v úvahu výstavba malých vodních nádrží s akumulační funkcí. 

Studie proveditelnosti byla zpracována ve dvou etapách. V první etapě bylo provedeno posouzení 

realizovatelnosti všech 7 lokalit z hlediska majetkoprávních vztahů, územně plánovací dokumentace, 

limitů území a sítí technické infrastruktury. Výstupem této etapy bylo určení prioritních lokalit, která 

jsou z výše uvedených hledisek realizovatelná. 

Ve druhé etapě byly na prioritních lokalitách zajištěny další potřebné podklady (geodetické zaměření, 

hydrologická data, apod.) a provedeno vodohospodářské řešení vodních nádrží. 

 

Klíčová slova: 

Studie proveditelnosti, malá vodní nádrž, akumulace, vodohospodářské řešení 

 

Abstract: 

The project aim is to work out a feasibility study, which deals with the assessment of the feasibility of 

a new water reservoirs construction in the Rakovnický stream watershed. The feasibility study is based 

on the output of the pilot project „Options for the climate change impacts mitigation by enhancing the 

accumulation capacity in the Rakovnický stream watershed“, in which 7 potentially suitable locations 

were identified, intended for the new water reservoirs construction with the water accumulation 

function. 

The feasibility study was divided in two phases. In the first phase, the assessment of the feasibility of 

all 7 locations was carried out, with respect to the land-ownership analysis, land planning, territory 

limitations and infrastructure. The output of this phase was the selection of priority locations, where 

the construction is feasible. In the second phase, other the necessary backgrounds (geodetic survey, 

hydrological data, etc.) were carried out at this priority locations and the water management solution 

of water reservoirs was made. 

 

Keywords: 

Feasibility study, water reservoirs, accumulation, water management solution 
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1. ÚVOD 

 

Předmět studie proveditelnosti 

Předmětem plnění bylo zpracování Studie proveditelnosti [1], která řešila posouzení 

realizovatelnosti plánovaných vodních nádrží v povodí Rakovnického potoka. 

 

Seznam lokalit vodních nádrží: 

 

lokalita vodní tok umístění vodní nádrže  správní obvod obce 

lokalita 1  Rakovnický potok nad Oráčovem Jesenice 

lokalita 2  Rakovnický potok nad Pšovlky Švihov, Pšovlky 

lokalita 3  Petrovický potok pod Petrovicemi Petrovice, Šanov 

lokalita 4  Řeřišský potok nad Šanovem Řeřichy, Šanov 

lokalita 5  Rakovnický potok nad Šanovem Pšovlky, Šanov 

lokalita 6  Kolešovický potok u Senomat Přílepy, Senomaty 

lokalita 7  Lišanský potok bývalý rybník Chobot Krupá 

 

 
 

Studie proveditelnosti byla rozdělena do dvou etap. 

I. etapa – záborový elaborát, majetkoprávní projednání, limity území 

II. etapa – zajištění projektových podkladů 

 

Podnět studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti byla zpracovávána na základě výsledků pilotního projektu "Možnosti 

zmírnění současných důsledků klimatických změn zlepšením akumulační schopnosti v povodí 

Rakovnického potoka" [2]. Cílem a výstupem pilotního projektu bylo připravit metodiku pro 

návrh opatření, která by mohla zvýšit disponibilní množství vody v povodí s nedostatkem 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

vody a zmenšit tak současné a možné budoucí dopady změn klimatu. Tato metodika je obecně 

zaměřena na povodí vykazující pasivní vodní bilanci, kde dochází jednak k poklesu zásob 

vody, jednak odtoků a průtoků ve vodních tocích a kde jsou tím současně negativně 

ovlivňovány současné způsoby užívání povrchových a podzemních vod. Metodika vznikla 

interaktivním přístupem na základě výsledků analýz pilotního povodí Rakovnického potoka, 

kde byla metodika následně aplikována a ověřena, včetně posouzení možností adaptačních 

opatření pro zlepšení akumulační schopnosti tohoto povodí a dále včetně posouzení možností 

zvýšení ochrany proti povodním a vodní erozi. 

 

Výběr a účel navrhovaných opatření posuzovaných v I. etapě studie proveditelnosti 

Ze závěrů výše uvedeného pilotního projektu vyplynulo doporučení, že pro zlepšení 

vodohospodářské bilance v povodí Rakovnického potoka je jedním z nejvhodnějších opatření 

vytvořit a využít akumulační nádrže. Výhodou řešení pomocí nádrží je možnost postupného 

zřizování malých vodních nádrží v reakci na vývoj trendu změny klimatu, dále variantní 

využití a vedlejší přínosy vodních děl a v neposlední řadě se jedná i o v dohledné době 

finančně dostupné řešení.  

 

V rámci pilotního projektu bylo vytipováno 7 potenciálně vhodných lokalit, ve kterých 

přichází v úvahu výstavba malých vodních nádrží s akumulační funkcí. Nádrže by měli mít 

základní zásobní objem, akumulační objem pro nadlepšování průtoků v období 

hydrologického sucha a částečně přichází v úvahu i využití pro ochranu před povodněmi. 

   

Uvažované základní parametry potenciálních lokalit zjištěné na základě vodohospodářského 

řešení v závěrečné zprávě pilotního projektu jsou následující: 

  

lokalita vodní tok profil 

Plocha 

povodí 

[km
2
] 

 

Objem max. 

[mil. m
3
] 

Plocha 

hladiny 

[ha] 

Výška 

hráze [m] 

Délka 

hráze 

[m] 

Lokalita 1  Rakovnický p. nad Oráčovem 18 0,234 5,9 10 140 

Lokalita 2  Rakovnický p. nad Pšovlky 35,3 0,371 17,3 6,8 258 

Lokalita 3  Petrovický p. pod Petrovicemi 14 1,613 40,16 9,5 355 

Lokalita 4  Řeřišský p. nad Šanovem 9,6 1,525 36,4 12,5 310 

Lokalita 5  Rakovnický p. nad Šanovem 50,5 0,544 22,2 4,3 263 

Lokalita 6  Kolešovický p. u Senomat 51 0,675 24,7 6,5 325 

Lokalita 7  Lišanský p. býv. rybník Chobot 49,3 0,488 37,5 4 450 

 

Součet maximálních, morfologicky omezených objemů všech nádrži, je cca 6 mil. m
3
. Objem 

po hladinu maximální je dohromady 2 743 348 m
3
. Pro akumulaci a nadlepšování průtoků by 

bylo z tohoto objemu možné využít jen část. Pro odpovídající funkci nádrží a jejich začlenění 

do okolí je nutné předpokládat i objem stálého nadržení a do úvahy přichází i část celkového 

objemu pro ochranu před povodněmi. 

 

lokalita vodní tok profil 

Plocha 

povodí 

[km
2
] 

 

Q a88-

08 [l/s] 

Objem max. 

[mil. m
3
] 

Objem 

posuzovaný 

[mil. m
3
] 

Nadlepšení 

[l/s] 

Lokalita 1  Rakovnický p. nad Oráčovem 18 20 0,234 0,234 13 

Lokalita 2  Rakovnický p. nad Pšovlky 35,3 37 0,371 0,371 22 

Lokalita 3  Petrovický p. pod Petrovicemi 14 22 1,613 0,605 22 

Lokalita 4  Řeřišský p. nad Šanovem 9,6 25 1,525 0,5 24 

Lokalita 5  Rakovnický p. nad Šanovem 50,5 54 0,544 0,544 33 
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Lokalita 6  Kolešovický p. u Senomat 51 32 0,675 0,675 24 

Lokalita 7  Lišanský p. býv.rybník Chobot 49,3 49 0,488 0,488 29 

 

Součet nadlepšení účinkem všech posuzovaných nádrží pro současné hydrologické podmínky 

je 190 l/s.  

 

2. PRŮBĚH A ETAPY PRACÍ 

 

I. etapa – záborový elaborát, majetkoprávní projednání, limity území 

V rámci I. etapy bylo pro každou lokalitu provedeno zajištění podkladů pro posouzení 

prioritního adaptačního opatření - tj. výstavbu akumulačních nádrží v 7 vytipovaných 

lokalitách. Podklady byly zjišťovány v potřebné podrobnosti pro zpracování závěrečného 

vyhodnocení limitů území a navrhovaného řešení. Následně byla provedena analýza 

veškerých zajištěných podkladů zejména z hlediska limitů území a dále byla podrobně 

zmapována majetkoprávní situace s cílem vyhodnocení realizovatelnosti záměru. 

 

Podklady a analýzy byly provedeny v následujícím rozsahu: 

 Rešerše a vyhodnocení všech doposud zpracovaných podkladů týkajících se 

navrhovaných opatření. 

 Zajištění vyjádření o existenci inženýrských sítí. 

 Zajištění a vyhodnocení podkladů územně plánovací dokumentace. 

 Zajištění katastrálních map. 

 Vyhotovení záborového elaborátu a výpisu dotčených pozemků 

 Zajištění předběžných stanovisek vlastníků dotčených pozemků. 

 Vyhotovení majetkoprávního elaborátu, který obsahoval zákres navrhovaného řešení 

na podkladě katastrální mapy a seznam dotčených pozemků s uvedením vlastníků 

pozemků. V situaci i seznamu pozemků byly dotčené pozemky barevně odlišeny dle 

vyjádření vlastníka (souhlas, nesouhlas, podmíněný souhlas, nevyjádřil se). 

 Vyhodnocení limitů území a navrhovaného řešení. 

 

Na základě zajištěných podkladů a jejich analýzy bylo pro každé navržené opatření provedeno 

závěrečné vyhodnocení realizovatelnosti z následujících hledisek: 

 Vyjádření správců sítí technické infrastruktury 

 Podklady územně plánovací dokumentace  

 Limity území 

 Majetkoprávní analýza 

 Ostatní 

 

Závěrečné zhodnocení a doporučení I. etapy 

Na základě výše uvedených vyhodnocení bylo možné konstatovat, že žádná z posuzovaných 

lokalit není zcela ideální a bez určitých omezení. Pilotní projekt sice zkoumal podrobně 

zájmové území, potenciálně vhodné profily nádrží vyhledal na základě nejdůležitějších kritérií 

pro jejich prioritní akumulační účel (morfologie terénu, využití území, hydrologické 

podmínky), přesto je však zřejmé, že v dnešní relativně hustě osídlené a hojně využívané 

české krajině jsou územní limity a zejména majetkoprávní situace tím hlavním omezením 

podobných záměrů. 
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Vzhledem ke zjištěným rozdílným skutečnostem v zájmových lokalitách a jejich vazbách na 

konečnou realizovatelnost resp. nerealizovatelnost vodních nádrží, rozděluje studie 

proveditelnosti zájmové lokality do následujících 3 skupin: 

 

 Nevhodné lokality se zásadními limity území (nerealizovatelné) 

 Vhodné lokality s limity území k projednání (realizovatelné za podmínky) 

 Vhodné lokality bez zásadních limitů území doporučené (realizovatelné) 

 

Nevhodné lokality se zásadními limity území (nerealizovatelné) 

Z posuzovaných lokalit lze jednoznačně vyloučit tyto lokality: 

 

 Lokalita 2 - Rakovnický potok (nad Pšovlky) 

 Lokalita 4 - Řeřišský potok (nad Šanovem) 

 Lokalita 7 - Lišanský potok (bývalý rybník Chobot) 

 

V uvedených lokalitách dochází k zásadním střetům s liniovými stavbami technické a 

dopravní infrastruktury, které znemožňují umístění jakékoliv vhodné varianty vodních nádrží 

splňujících jejich účel. Eliminování těchto střetů by znamenalo podstatné zvýšení finančních 

nákladů na realizaci záměrů a poměrně složité vyjednávání s vlastníky a správci liniových 

staveb bez zaručeného pozitivního výsledku. Nevhodnost výše uvedených lokalit umocňují 

velmi komplikované majetkoprávní vztahy. Jedná se o lokality s velkým počtem dotčených 

pozemků a vlastníků, kde se poměrně velké procento vlastníků nevyjádřilo nebo zaslalo 

nesouhlasná stanoviska. 

 

Výše uvedené lokality se k dalšímu zpracování nedoporučují. 

   

Vhodné lokality s limity území k projednání (realizovatelné za podmínky) 

Níže uvedené lokality mají sice evidentní omezení proveditelnosti, nicméně vzhledem k 

povaze omezení a v případě nádrže na Rakovnickém potoce i vhodnosti profilu je doporučeno 

minimálně dokončení jejich projednání před jejich konečným označením za 

"nerealizovatelné". Jedná se o tyto lokality:     

 

  Lokalita 3 - Petrovický potok (pod Petrovicemi) 

  Lokalita 5 - Rakovnický potok (nad Šanovem) 

 

Výše uvedené lokality se doporučují k dalšímu zpracování za podmínky vyřešení zásadních 

limitů uvedených výše. 

 

Vhodné lokality bez zásadních limitů území doporučené (realizovatelné) 

Na základě zjištěných limitů území a majetkprávních vztahů v území lze označit jako 

proveditelné tyto lokality: 

 

 Lokalita 1 - Rakovnický potok (nad Oráčovem) 

 Lokalita 6 - Kolešovický potok (u Senomat) 

 

Výše uvedené lokality nemají zásadní limity, které by omezovali jejich realizovatelnost, a 

většina vlastníků dotčených pozemků s výstavbou navržených opatření souhlasí. Lokality se 

doporučují k dalšímu zpracování a ke zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o 

umístění stavby. 
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Závěr I. etapy prací 

I. etapa studie proveditelnosti vodních nádrží v povodí Rakovnického potoka doporučila k 

dalšímu zpracování v rámci II. etapy lokality 1, 3, 5 a 6. Dále byla i přes značné limity 

realizovatelnosti vzhledem k vhodnosti profilu zařazena do II. etapy prací lokalita 4. 

 

 
 

Při optimistickém pohledu na závěr této části studie, kdy by se podařilo zrealizovat všech 5 

výše uvedené lokality, by tak součet uváděného nadlepšení účinkem nádrží pro současné 

hydrologické podmínky byl 116 l/s. Tento součet je uváděn pro maximální varianty nádrží 

posuzovaných v pilotním projektu a vesměs všechny realizovatelné nádrže bude nutné upravit 

zmenšením celkových objemů a to z různých výše uvedených důvodů. Dále je nutné 

upozornit, že pilotní projekt uváděl výsledky konečného přínosu nádrží - nadlepšení průtoků, 

pouze na základě základního vodohospodářského řešení s plným zabezpečením a bez 

uvažování výparu. Pro zjištění reálného přínosu proveditelných nádrží, bylo tak doporučeno 

zabývat se v rámci II. etapy prací podrobněji vodohospodářským řešením nádrží a na základě 

výsledků pak přistoupit k optimalizaci jejich parametrů.   

 

II. etapa – zajištění projektových podkladů 

Pro lokality, které byly na základě posouzení realizovatelnosti v rámci I. etapy prací 

doporučeny k dalšímu zpracování, byly v II. etapě prací zajištěny další projektové podklady a 

provedeno podrobné vodohospodářské řešení vodních nádrží. 

 

Pro každou lokalitu byly provedeny tyto činnosti: 

1. Zajištění aktuálních dat ČHMÚ 

 Na Rakovnickém potoce se nachází limnigrafická stanice ČHMÚ Rakovník. 

Pro tento profil byla objednána hydrologická řada průměrných měsíčních 
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průtoků za dobu cca. 40 let, která byla na základě koeficientu od ČHMÚ 

přepočítána na příslušný profil dle plochy povodí. 

 Pro výpočet plnění nádrží byly dále pro každý profil objednány m-denní 

průtoky. 

2. Geodetické zaměření 

 Bylo provedeno doměření území, převážně v okrajových částech zátopy, kde 

byly stávající podklady (DMR) nedostatečné a kde bylo pro řádné posouzení 

nutné znát detailní polohopisné a výškopisné údaje. 

 Lokalita 1 - Rakovnický p. - zaměření komunikace, části potoka v délce 50 m a 

trafostanice 

 Lokalita 3 - Petrovický p. - zaměření komunikace a 2 sloupů přenosové 

soustavy 

 Lokalita 4 - Řeřišský p.  - zaměření 2 sloupů přenosové soustavy, výpusti a 

hráze stávající MVN 

 Lokalita 5 - Rakovnický p.  - zaměření komunikace, železnice, výpusti a hráze 

stávající MVN a 2 sloupů VN 

 Lokalita 6 - Kolešovický p. - zaměření 3 sloupů VN a okraje střelnice cca 300 

m 

3. Provedení vodohospodářského řešení nádrží 

 Ze zajištěných  hydrologických dat byl proveden přepočet průtoků na 

jednotlivé zájmové profily (lokality) - Rakovnický potok (nad Oráčovem), 

Petrovický potok (pod Petrovicemi, Řeřišský potok (nad Šanovem), 

Rakovnický potok (nad Šanovem) a Kolešovický potok (u Senomat). 

 Na základě přepočtených průtoků bylo provedeno vodohospodářské řešení 

navrhovaných nádrží. 

 Na základě m-denních průtoků byl proveden výpočet plnění nádrží. 

4. Úprava návrhových parametrů 

 Na základě výstupů z I. etapy prací (limity území, požadavky vlastníků, atd.) a 

výstupů z vodohospodářského řešení byla provedena úprava návrhových 

parametrů (plocha zátopy, umístění hráze, výška hráze, apod.). 

 Pro úpravu návrhu byl využit digitální model reliéfu DMR 5G a byl sestaven 

zjednodušený digitální model terénu. 

5. Projednání s vlastníky 

 Navržené řešení bylo následně opětovně projednáno s vlastníky pozemků a 

jejich další připomínky byly zapracovány. 

 

Závěr II. etapy prací 

Na základě výpočtu podrobného vodohospodářského řešení a zajištěných projektových 

podkladů byly upraveny návrhové parametry řešených nádrží. Návrhy byly následně 

projednány s vlastníky dotčených pozemků a byla zajištěna jejich stanoviska. 

Výstupy z II. etapy prací, jakožto z celé studie proveditelnosti, budou sloužit jako podklad při 

zadávání další projektový přípravy. 
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VODNÁ STAVBA VYŠNÁ RYBNICA – PREBUDOVANIE 

A DOPLNENIE POZOROVACIEHO SYSTÉMU 

WATER DAM VYŠNÁ RYBNICA – REBUILDING AND COMPLETION 

MEASURING EQUIPMENT 

Peter Mackovjak, Božena Písečná 

Abstrakt:  
Od júna 2013 je VS Vyšná Rybnica vybavená 17 pozorovacími sondami, keď pôvodná sieť bola 

doplnená novými v počte kusov 7. Hlavným dôvodom ich vybudovania bol zlý technický stav 

niektorých sond pôvodného pozorovacieho systému. U sond PS 5H, PS 2H, PS 6A bola snímacia časť 

zmenšená vhodením cudzích predmetov, sonda PS 10 je trvalo suchá od polovice apríla 2000. V 

sondách PS 2H, PS 6A, PS 7 a PS 9 minimálne 1x v roku nebola hladina merateľná z dôvodu jej 

poklesu pod úroveň dna sondy resp. prekážky. Z uvedeného vyplýva, že trvalo merateľných sond 

pôvodnej siete 11 ks bolo iba 5 ks, čo je pre vodnú stavbu II. kategórie nepostačujúce. Vybudovaním 

uvedených sond došlo k zlepšeniu podmienok pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu na 

vodnej stavbe Vyšná Rybnica. 

 

Abstract: 

The dam Vyšná Rybnica is equipped with 17 observation wells since June 2013 when the original 

network of observation wells was supplemented by 7 new ones. The main reason of their construction 

was a bad condition of some wells from original measuring system. As for the wells PS 5H, 2H PS, PS 

6A their measuring part was reduced by inserting the unknown objects, well PS 10 is permanently dry 

from April 2000. The wells 2H PS, PS 6A PS 7 and PS 9 were not measurable sometimes because of 

decline of water table below the bottom of the well or below the obstacles. It follows that from 11 

wells of original measuring system only 5 pieces were continuously measurable, which is not 

sufficient for the water construction of 2nd category. With constructing the new wells the conditions 

for technical-safety supervision on water dam Vyšná Rybnica were improved. 

 

Kľúčové slová: Vyšná Rybnica, výkon TBD, pozorovací systém, hladinový režim, sondy, výškové 

body 

1. ÚVOD 

Vodná stavba Vyšná Rybnica sa nachádza na južnom úpätí Vihorlatských vrchov. Hlavným 

dôvodom pre jej vybudovanie bolo zabezpečenie vody pre závlahy, protipožiarne účely, chov 

rýb a čiastočné zníženie povodňových prietokov. V poslednom období je sanitárny prietok 

využívaný aj na výrobu elektrickej energie. Vodné dielo bolo stavebne ukončené v roku 1974, 

avšak jeho riadnej prevádzke bránil nevhodný návrh niektorých objektov a technologického 

zariadenia. Doterajšia prevádzka vodnej stavby si vyžiadala viacero rekonštrukcií, z ktorých 

najdôležitejšie boli realizované na prelome rokov 2000 až 2001, v roku 2009 a 2013. Posledná 

rekonštrukcia sa týkala meracích zariadení slúžiacich na výkon technicko-bezpečnostného 

dohľadu (ďalej aj TBD), ako sú pozorovacie sondy a výškové body. 
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Obr. č. 1 Pohľad na vzdušnú stranu telesa hrádze VS Vyšná Rybnica 

Pôvodne bola VS Vyšná Rybnica vybavená 11 pozorovacími sondami, slúžiacimi k meraniu 

hladinového režimu podzemnej a priesakovej vody - 6 ks na korune hrádze a 5 ks pod 

vzdušným svahom hrádze. Na sledovanie depresnej krivky v telese hrádze sú vystrojené 

sondy na korune hrádze PS 2H, PS 5H a PS 6A. Ostatné sondy na korune (PS 3, PS 6H a PS 

7) majú snímaciu časť zabudovanú do podložia hrádze.  

2. HLAVNÉ DÔVODY PREBUDOVANIA A DOPLNENIA POZOROVACIEHO 

SYSTÉMU TBD 

Postupom času dochádzalo k poškodzovaniu jednotlivých sond a ich technický stav 

nevyhovoval požiadavkám pre výkon TBD, t.j. spoľahlivé výsledky pre zhodnotenie vývoja 

hladinového režimu podzemnej a priesakovej vody. Najčastejšie sa jednalo o zmenšenie 

snímacej časti sondy cudzími predmetmi (PS 5H, PS 2H, PS 6A). Pre spoľahlivé 

zhodnocovanie výsledkov je taktiež potrebné disponovať pravidelnými meraniami, čo však 

nebolo umožnené v sondách PS 2H, PS 6A, PS 7, PS 9 a PS 5H, u ktorých hladina poklesla 

pod dno sondy resp. pod prekážku. Rovnako tak sonda PS 10 je dlhodobo suchá od apríla 

2000. Z uvedeného vyplýva, že trvalo merateľných sond z pôvodnej siete 11 ks je iba 5 ks, čo 

je pre vodnú stavbu II. kategórie nepostačujúce. Taktiež treba podotknúť, že na ľavostrannej 

päte telesa hrádze boli v sonde PS 8 registrované vysoké vodné stĺpce nad úroveň priľahlého 

terénu. Na základe vykonaných špeciálnych meraní poverenou organizáciou na výkon 

dohľadu VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK sa jedná o tlakovú 

vodu vplyvom utesňovania podložia. Namerané úrovne hladiny v spomínanej sonde teda 

nepredstavujú reálny horizont podzemnej a priesakovej vody v danej lokalite. 

Vzhľadom na vyššie uvedený stav pozorovacích zariadení bolo vlastníkovi vodnej stavby 

odporúčané doplniť tento systém o minimálne 4 – 5 ks sond, ktoré by umožňovali spoľahlivé 

sledovanie úrovne depresnej krivky v telese hrádze. Jednou z hlavných požiadaviek však bolo 

dodržať perforáciu sond na úrovni min. 15 % z plochy obvodového plášťa, z dôvodu ich 

možného využitia na špeciálne merania, ako je napr. meranie filtračných rýchlostí a pod.. 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

3. POSTUP PREBUDOVANIA A DOPLNENIA POZOROVACIEHO SYSTÉMU 

TBD 

3.1. Pozorovacie sondy 

Vrtné práce na lokalite boli realizované pojazdnou vrtnou súpravou UGB-50M na podvozku 

PV3S. V zmysle požiadaviek odberateľa 5 pozorovacích sond PK-1 až PK-5 bolo 

realizovaných na korune zemnej hrádze a 1 pozorovacia sonda PP-6 na päte zemnej hrádze. 

Pozorovacie sondy boli realizované v tomto rozsahu: 

- PK 1 6,0 m 

- PK 2 9,0 m 

- PK 3 9,0 m 

- PK 4 9,0 m 

- PK 5 8,0 m 

- PP 6 4,0 m 

 

Pri vŕtaní bola použitá technológia jadrového 

rotačného vŕtania bez použitia výplachu s úvodným 

priemerom vrtu ø 275 mm do hĺbky 2,0 m pod 

úroveň upraveného terénu. V úrovni od 2,0 m do 

výslednej hĺbky bol vrt odvŕtaný priemeru 195 mm a 

zabudovaný PVC rúrou DN 110 mm s hladkou 

časťou v dĺžke 2,5 m, siahajúcou do hĺbky 2,0 m pod 

terénom (p.t.). V intervale 2 m p.t. až po kalník bola 

PVC rúra perforovaná vŕtanými otvormi priemeru ø 

10 mm v rozsahu 15 % z celkového obsahu povrchu 

perforovanej časti rúry a obalená 1x sieťovinou 1x1 

mm. Pozorovacia sonda v závere bola v dĺžke 0,5 m 

ukončená kalníkom (hladká časť rúry) s pevne 

pripevnenou zátkou. Vystredenie PVC rúry vo vrte 

bolo zabezpečené centrovacími krídlami v troch úrovniach a to v hĺbke 2,0 m, 5,0 m a 8,5 m 

p.t. (u pozorovacích sond PK-1 a PP-6 v dvoch úrovniach – 2,0 m a 5,5 m a 2,0 m a 3,5 m). 

Obsyp PVC rúry od dna vrtu bol vytvorený z premývaného štrčíku frakcie 4-8 mm do výšky 

Obr. č. 2 Zmenšenie snímacej časti sondy cudzím predmetom - sonda PS 5H (vľavo) a PS 6A (vpravo) 

Obr. č. 3 Pojazdná vrtná súprava UGB-

50M na podvozku PV3S (10.6.2013) 
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2,0 m p.t.. Po zrealizovaní pieskového obsypu v hrúbke 0,3 m a zacementovaní v hrúbke 0,3 

m bol vrt až po terén utesnený ílom a bentonitom. 

Zhlavie pozorovacej sondy bolo vybudované z oceľovej pažnice DN 150, osadenou 1,0 m nad 

terénom vystrojenou betónovou obrubou. Ústie bolo opatrené uzamykateľným poklopom. 

Z vykonaných vrtov boli na mieste odobraté 

vzorky pôdy so zachovaním horizontálneho 

členenia, ktoré boli zaslané na rozbor 

fyzikálno-mechanických vlastností. Uvedené 

laboratórne zistené parametre zabudovaných 

materiálov môžu v budúcnosti poslúžiť ako 

reálne vstupné údaje do rôznych projektov 

týkajúcich sa napr. stabilitných úloh, 

stanovenia medzných a kritických hodnôt 

hladín priesakovej vody v telese hrádze a pod..  

 

3.2. Kontrola sond 

Vizuálna kontrola stavu a prevedenia 

novovybudovaných sond bola vykonaná 

zamestnancami poverenej organizácie dňa 

5.8.2013 za pomoci kamerového inšpekčného 

systému s tlačným perom vCam Digital/View. 

Ani v jednom prípade neboli zistené vážne 

poškodenia pažnice sond, ktoré boli pred ich 

zapustením prekontrolované aj zamestnancami 

poverenej organizácie, a to najmä percento 

perforácie (min. 15%). 

 

 

Obr. č. 4 Vystrojenie pažnice pred jej zabudovaním 

Obr. č. 5 Odber vzoriek z vrtov 

Obr. č. 6 Kamerový inšpekčný systém s tlačným 

perom vCam Digital/View 
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Jediným nedostatkom je spôsob spájania jednotlivých častí výpažníc, a to samoreznými 

skrutkami, ktoré zasahujú do samotnej sondy cca 1,0 cm. Takéto prevedenie komplikuje 

meranie či už výšky hladín alebo samotných hĺbok sond, ale taktiež počas špeciálnych meraní 

ako je mineralizácia, videomonitoring a pod. Pri zavádzaní meracích zariadení dochádza k ich 

zachytávaniu sa na daných skrutkách a podobne je to aj pri ich vyťahovaní. V tomto prípade 

je táto prekážka nebezpečná, keďže môže dôjsť k poškodeniu meracieho zariadenia 

(poškrabanie, odtrhnutie a pod.).  

Po dobudovaní nových sond na VS Vyšná Rybnica sú v súčasnosti k dispozícii 4 úplné 

profily na meranie hladín podzemnej a priesakovej vody oproti pôvodným 2, t.j. sonda na 

korune a na päte hrádze.  

3.3. Vzťažné a pozorované výškové body 

K zlepšeniu podmienok pre výkon TBD bolo vlastníkovi vodnej stavby odporúčané doplniť aj 

sieť vzťažných (pevných) výškových bodov, aby disponovala minimálne 3 ks a obnoviť 

pozorovaný výškový bod KVB 8 na pravej strane koruny hrádze. Uvedené opatrenia boli 

zrealizované v máji 2013. Pevný výškový bod bol 

osadený pod priehradou cca 60,0 m od hrádze a 

pozorovaný výškový bod KVB 8 na jeho pôvodnom 

mieste na korune hrádze v blízkosti pravostranného 

zaviazania telesa hrádze. 

 

Obr. č. 8 Perforácia sondy PK 2 (5.8.2013) Obr. č. 7 Samorezné skrutky na spoji výpažníc sondy 

PK 1 (5.8.2013) 

Obr. č. 10 Nový pozorovaný výškový bod KVB 8 
Obr. č. 9 Novovybudovaná 

pozorovacia sonda PK-3 
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4. ZÁVER 

Všetky vyššie uvedené opatrenia vykonané na VS Vyšná Rybnica v roku 213 (nové 

pozorovacie sondy, vzťažný a pozorovací výškový bod) výrazne prispejú k zlepšeniu 

podmienok pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu. Jednotlivé namerané veličiny budú 

reálnejšie a dôveryhodnejšie, čoho výsledkom sú presnejšie výstupy pri hodnotení 

bezpečnosti vodnej stavby. 
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PRIESAKY PRI ZFO PRIEHRADY BEŠEŇOVÁ 

THE LEAKAGE NEAR CAS OF BESENOVA DAMS 

Andrej Kasana, Peter Magula 

Abstrakt:  
Na priehrade Bešeňová dochádza k opakovanému výskytu priesakov pri združenom funkčnom objekte 

(ďalej aj ZFO), ktoré v januári roku 2012 dosiahli takú výdatnosť, že viedli k vyhláseniu havarijného 

stavu a zrealizovaniu sanácie. V rovnakej oblasti dochádzalo k priesakom aj pred rokom 2012 a taktiež 

si vyžiadali sanačné práce. Napriek predchádzajúcim opakovaným sanáciám sa v januári 2014 po 

predchádzajúcich mrazoch znova objavili priesaky pri združenom funkčnom objekte. V článku sú 

popísané doterajšie sanačné práce ako aj aktuálna príprava prieskumov a analýz, ktoré by mali viesť k 

identifikovaniu príčiny priesakov a následnej definitívnej sanácii.  

 

Abstract: 

The Bešeňová dam experiences repeated leakage occurrences by its combined appurtenant structure 

(hereafter CAS). In January of 2012, the magnitude of the leaks was so severe that it led to state of 

emergency and reconstruction process. The same area of the dam experienced similar problems prior 

to 2012 which also led to structure repairs. In January of 2014, amid freezing temperatures and despite 

of previous remediation work, the damn yet again experienced leakage problems. This article will 

analyze work already performed up to date, as well as the results of further tests and evaluations that 

should identify the root cause of the leaking structure and its subsequent repairs. 

Kľúčové slová: Bešeňová, priehrada, elektráreň, priesak, sanácia 

1. ÚVOD 

Sústava vodných stavieb Liptovská Mara – Bešeňová je z hľadiska technicko-bezpečnostného 

dohľadu zaradená do I. kategórie vodných stavieb a pozostáva z viacerých objektov, jedným 

z nich je priehrada a vodná elektráreň Bešeňová. Priehrada Bešeňová je tvorená zemnou 

heterogénnou hrádzou prehradzujúcou rieku Váh v rkm 335,22. Dĺžka koruny hrádze je 

1109,4 m a maximálna výška hrádze nad terénom je 12,5 m (nad základovou škárou 12,9 m). 

Výstavba vodnej stavby bola realizovaná v rokoch 1967 až 1975 [1].  

 
Obr. č. 1   Priečny rez združeným funkčným blokom priehrady Bešeňová 
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Zemná hrádza v údolnej časti tvorí spoločné teleso s preložkou železnice ako tesniaci predsyp 

železničného telesa. Len v krátkych úsekoch v naviazaní na svahy údolia má hrádza 

samostatné teleso. Teleso hrádze je zemné s hlinitým tesnením. Hlinené tesnenie hrádze 

chránené obojstranným dvojvrstvovým filtrom je zaviazané do podložia hlinobetónovou 

podzemnou stenou. 

Vodná elektráreň Bešeňová je prietočná s dvomi priamoprúdovými kaplanovými turbínami 

s obtekanými alternátormi. Hltnosť turbín je 2 x 20 m
3
.s

-1
 a s maximálnym výkonom 2 x 2,4 

MW. Priemer obežného kolesa je 1800 mm. Združený objekt je včlenený do telesa zemnej 

hrádze, ktorá je ním na celú výšku rozdelená. V spodnej časti objektu sú umiestnené priestory 

priamoprietokových turbín, medzi nimi je priestor dnových výpustov. V strednej časti je 

strojovňa elektrárne, v hornej časti prepadové polia hate. 

Za obdobie doterajšej prevádzky boli na vodnej stavbe zrealizované tri významnejšie sanácie 

pre zabránenie priesakom a filtračným poruchám, ktoré sú popísané v nasledujúcom texte. 

2. PRIESAKOVÉ A FILTRAČNÉ PORUCHY 

 

Obr. č. 2   Stav návodného svahu priehrady Bešeňová pri zníženej hladine z dôvodu priesakov v ľavostrannej 

časti hrádze 1976 

 

Bezprostredne po napustení nádrže Bešeňová v októbri 1976 sa na ľavej strane návodného 

svahu priehrady v km 0,142 objavili poruchy vo forme  lokálneho poklesu jeho povrchu. 

Podrobná analýza príčin týchto anomálnych javov potvrdila porušenie filtračnej stability 

zemín v podloží priehrady, vyvolanej existenciou preferovaných priesakových ciest na 

kontakte zaviazania PTS na skalné podložie. Sanácia poruchy spočívala vo vybudovaní 

injekčnej clony v podloží priehrady, realizovanej z koruny prísypu na jej návodnej strane. 

Výstavbou prísypu sa významne zvýšila stabilita návodného svahu priehrady.  
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Obr. č. 3   Lokalita sanácie a veľkosť výkopu  
 

 
Obr. č. 4   Odkopané miesto poruchy v oblasti zaviazania PTS na skalné podložie 

 

 
Obr. č. 5   Priečny rez a materiálové zloženie priehrady Bešeňová s mernými zariadeniami TBD s vyznačením 

miesta poruchy z roku 1976 
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V roku 1999 (6. júla) došlo na priehrade Bešeňová k neočakávanému zvýšeniu priesaku do 

káblovej šachty spodnej stavby združeného objektu (elektrárne) a tiež k priesaku do haly 

generátorov z pravej steny združeného objektu. Správca vodnej stavby zabezpečil expertízne 

posúdenie priesakového režimu priehrady Bešeňová a stanovenie príčiny priesakov do 

priestorov elektrárne združeného funkčného objektu. Potrebné merania prúdenia podzemných 

a priesakových vôd boli zrealizované 11. a 12.9.1999 (Hulla, J. A KOL.: Expertíza stavu 

priesakov na priehrade Bešeňová, STU – Stavebná fakulta, Bratislava,1999). Po vysledovaní 

pôvodu priesakov a vypracovaní expertíz bola od septembra 2000 do januára 2001 

zrealizovaná sanácia priesakov, ktorá pozostávala z injektáže pozdĺž združeného funkčného 

objektu na kontakte pravostranného múru s premočenou zeminou telesa zemnej hrádze a jej 

podložia.  

Súčasťou sanácie bol aj návrh na vybudovanie pozorovacích objektov – vrtov po oboch 

stranách združeného objektu, no tieto neboli zrealizované, nakoľko na ľavej strane sa injektáž 

nevykonávala a na pravej strane boli ako náhradné riešenie vybudované tri pozorovacie 

objekty (zarážané sondy), ktoré boli pôvodne určené pre sledovanie hladiny ako podklad pre 

určenie výšky injektáže styku zeminy telesa, podložia a združeného funkčného objektu. 

 

Starnutie priehrady Bešeňová a vplyv prevádzky (hlavne kolísanie hladiny a jej zamŕzanie) sa 

prejavuje aj na degradácii betónov jej objektov, najmä vtokových krídiel združeného 

funkčného objektu (ďalej aj ZFO) priehrady, čo sa vo februári 2012 prejavilo intenzívnym 

priesakom vytekajúcom v šachte a na dilatácii pri pravostrannom múre ZFO. Priesak zistila 

obsluha vodohospodárskej časti vodnej stavby počas pravidelnej obchôdzky dňa 22. 2. 2012. 

Vznik priesaku súvisel pravdepodobne aj s extrémnymi mrazmi, ktorými boli železobetónové 

konštrukcie zaťažené v januári a vo februári 2012. Priesaky vytekajúce v oblasti napojenia 

oporného múru nad šachtou na pravej strane združeného funkčného objektu na terén pred 

vchodom do VE čiastočne zamŕzali a z väčšej časti sa dostávali cez neutesnený poklop 

káblovej šachty do priestorov vodnej elektrárne. Taktiež došlo k zvýšeniu dlhodobých 

priesakov a zamokreniu stien v ostatných priestoroch vodnej elektrárne [2].  

 
Obr. č. 6   Zamestnanci monitorujúci výtok priesaku pri pravostrannom múre ZFO a poklop na káblovej šachte, 

cez ktorú sa priesaky z povrchu dostávali do VE s vyznačením trasy (28.2.2012) 
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Obr. č. 7   Pohľad zvnútra na poklop káblovej šachty, cez ktorú sa priesaky z povrchu dostávali do VE  

 

Následne sa zabezpečilo zníženie prevádzkovej hladiny na úroveň 521,00 m n.m., priesaková 

voda prestala vytekať z napojenia oporného múru na ZFO, ale naďalej bol výron sústredený 

do predmetnej šachty. Odtok z tejto šachty je identifikovaný, ale nedá sa presne zistiť kam 

sústredená voda ďalej odteká. Preverili sa všetky priľahlé šachty odvádzajúce priesakovú 

vodu z pravostranného pätného drénu, no nepodarilo sa identifikovať, kadiaľ priesak odteká, 

čo znemožnilo jeho presné meranie. 

Vzhľadom na výdatnosť priesaku sa dňa 28.2.2012 uskutočnil mimoriadny technicko-

bezpečnostný dozor nariadený KÚŽP Žilina, ktorého sa zúčastnili zástupcovia 

prevádzkovateľa vodohospodárskej aj energetickej časti vodnej stavby. Samotnému konaniu 

predchádzali špeciálne merania a videomonitoring zrealizovaný poverenou organizáciou 

a obhliadka stavu vtokových krídiel a dilatácií ZFO z člna na hladine nádrže.  

 
Obr. č. 8   Zasoľovanie vody pri jednej zo zvislých dilatácií pravostranného vtokového krídla  
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Účelom špeciálnych meraní zrealizovaných dňa 28.2.2012 bolo komunikačným pokusom 

stanoviť zdroj priesaku, pričom sme predpokladali, že zdrojom je niektorá z dilatačných škár 

na pravostrannom vtokovom krídle. V spolupráci so zamestnancami prevádzkovateľa 

vodohospodárskej časti bola z člna na hladine nádrže zasolená voda pri jednotlivých 

dilatačných škárach a snímačom vodivosti a teploty vôd bola kontinuálne monitorovaná 

vodivosť priesakových vôd, kde sme predpokladali jej viditeľné zvýšenie vplyvom zasolenia. 

Napriek viachodinovému úsiliu sa však nepodarilo identifikovať tú dilatáciu, ktorá by bola 

hlavnou príčinou priesakov, nakoľko došlo len k malému a pozvoľnému vzostupu nameranej 

vodivosti priesakových vôd. 

 

 
Obr. č. 9   Jedna z otvorených vodorovných pracovných škár pravostranného vtokového krídla a stav degradácie 

betónov (28.2.2012) 
 

Na základe zhodnotenia stavu priesakov nariadil dňa 1.3.2012 orgán štátnej vodnej správy 

(KÚŽP Žilina), aby správca vodohospodárskej časti vodnej stavby Bešeňová zahájil sanačné 

práce na elimináciu priesakových ciest z nádrže cez návodné dilatácie a taktiež aby bol 

okamžite zvýšený rozsah technicko-bezpečnostného dohľadu (zvýšenie početnosti merania 

priesakov so sledovaním prípadného zákalu).Vlastníkovi energetickej časti vodnej stavby 

orgán štátnej vodnej správy nariadil, aby počas havarijného stavu upravil prevádzkový režim 

v nádrži Bešeňová, t.j. znížil maximálnu prevádzkovú hladinu z úrovne 522,10 na úroveň 

kóty 521,00 m n.m. 

Správca vodnej stavby SVP š.p. zabezpečil realizáciu sanačných prác dodávateľsky a samotná 

sanácia v súlade s rozhodnutím orgánu štátnej vodnej správy zahŕňala: 

pričom pre sanáciu boli stanovené objekty: 

- Utesnenie všetkých dilatačných škár medzi vtokovým objektom (resp. piliermi 

železničného premostenia) a objektom ZFO (4 dilatačné škáry). 

- Utesnenie návodného kontaktu ZFO – zemná hrádza jednoradovou injekčnou clonou. 

- Plošnú opravu a reprofiláciu povrchu návodnej betónovej konštrukcie vtokového 

objektu sanačnými hmotami. 

- Plošnú opravu vnútorných návodných povrchov ZFO (priestor olejového hospodárstva 

VE) sanačnými hmotami. 
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Oprava povrchu železobetónových konštrukcií vtokových krídiel a ich dilatácií bola 

realizovaná pri zníženej hladine v nádrži na úroveň minimálnej prevádzkovej hladiny z 

plávajúcich plošín. 

V rámci predchádzajúcich sanačných prác v roku 2000 bol pri pravostrannom kontakte ZFO 

a zemného telesa priehrady vybudovaný profil troch sond (PP-2, PP-3 a PP-4), v ktorých sa 

v zmysle nariadenia orgánu štátnej vodnej správy začali od 28.2.2012 vykonávať merania 

hladín v intenzite 1x za dve hodiny. Merania pokračovali v nezmenenej intenzite 1x za dve 

hodiny až do 24.5.2012. 
 

 
Obr. č. 11   Kontakt vzdušného svahu pri ZFO po ukončení vrtných a injekčných prác dňa 12.4.2012 s profilom 

sond PP-2, PP-3 a PP-4  

 
 

Obr. č. 12   Priebeh hladín v sondách PP-2, PP-3 a PP-4 za obdobie od 23.2.2012 do 24.5.2012, vykreslené 

priebehy predstavujú hĺbku hladiny v sonde od jej zhlavia (hustota meraní 1x za 2 hodiny, ľavostranná os pre 

hladiny v sondách v [m], pravostranná os pre hladinu v nádrži Bešeňová v [m n.m.]) 

PP-2 

 

PP-4 

 

PP-3 

 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

Realizácia zhustených meraní hladín v sondách radu PP, v podstate od spozorovania priesaku 

až po ukončenie sanačných prác, pomohla zhodnotiť vplyv sanácie, hlavne dotesňujúcich 

vrtov, ktoré boli pri profile sond radu PP realizované v období od 22.3. do 12.4.2012, no 

výraznejšie ako vplyv sanácie je na priebehu hladín viditeľný vplyv hladiny v nádrži a jej 

každodenné kolísanie (hlavne v sonde PP-2). Po ukončení sanačných prác sa hladina v sonde 

PP-2 ustálila na úrovni o cca 1 m vyššej ako pred sanačnými prácami, v sondách PP-3 a PP-4 

na nižšej úrovni ako pred sanáciou. Vývoj hladiny v sondách radu PP naznačuje ich možné 

znefunkčnenie vplyvom injektáže. Pre overenie funkčnosti sond PP-2, PP-3 a PP-4 pri ZFO 

Bešeňová je odporučené zrealizovať nalievacie a čerpacie skúšky a po potvrdení ich 

funkčnosti v nich budú zrealizované geofyzikálne merania rýchlosti prúdenia podzemných a 

priesakových vôd.  

3. ZÁVER 

Napriek zrealizovaným sanačným prácam v rokoch 2000 a 2012 nedošlo k úplnému 

odstráneniu priesakov pri pravej strane ZFO, ktoré sa počas roka 2013 naďalej objavovali pri 

hladine v nádrži nad úrovňou 521,5 m n.m.  

Vo februári 2014 obsluha vodohospodárskej časti vodnej stavby Bešeňová zaznamenala 

výron priesakových vôd v oblasti napojenia oporného múru v šachte na pravej strane 

združeného funkčného objektu už pri hladine v nádrži Bešeňová cca 519,50 m n.m. (až o 2 m 

nižšie ako počas roka 2013), preto bola dňa 18.3.2014 zrealizovaná kontrola stavu priesaku v 

šachte pri ZFO (stiesnené podmienky), kde obsluha vodnej stavby upravila miesto výronu 

priesakových vôd tak, aby bolo možné merať ich množstvo a odoberať priesakovú vodu na 

kontrolu čírosti. 

 

 
Obr. 13 Priesak do šachty pri pravostrannom múre ZFO (vľavo 5.2.2014 a vpravo 18.3.2014) 

 

Opätovný výskyt (už po tretí krát) priesakov na kontakte ZFO a pravostranného zemného 

telesa priehrady po dvoch predchádzajúcich sanáciách, ktoré mali len obmedzenú účinnosť, si 

vyžaduje podrobnú analýzu a využitie najmodernejších geofyzikálnych prístrojov pre 

identifikáciu skutočného pôvodu priesakových vôd a návrh dlhodobo funkčnej sanácie. 

V prípade zakalenia priesakov, alebo v prípade výraznejšieho vzostupu ich množstva hrozí 

obmedzenie prevádzky vodnej elektrárne Bešeňová.  
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Správca vodnej stavby v roku 2014 zabezpečí realizáciu geofyzikálnych meraní (povrchových 

aj karotážnych) a vypracovanie vyššie uvedenej analýzy tak, aby bolo možné následne 

vypracovať projekt a zrealizovať samotnú sanáciu.  
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 VYUŽITIE LASEROVÉHO SKENOVANIA PRI GEODETICKOM 

MONITORINGU PVE ČIERNY VÁH 

THE USE OF LASER SCANNING AT GEODETIC MONITORING                                 

PVE ČIERNY VÁH 

Peter Lužák, Martin Prvý 

 

Abstrakt: 
Princíp a prístroje na terestrické laserové skenovanie sú dnes dostatočne známe. Ich možnosti využitia 

v praxi sú často výsledkom bádania a pokusov. Dosiahnutá presnosť výsledkov terestrického 

laserového skenovania je často prekvapujúca. V príspevku Vám bližšie predstavíme využitie 

terestrického laserového skenovania pri monitoringu hornej a dolnej nádrže prečerpávacej vodnej 

elektrárne Čierny Váh. Na hornej nádrži sledujeme v pravidelných ročných intervaloch tvar 

a deformácie asfalto-betónového (AB) plášťa. Pri sledovaní stekania AB plášťa sa nám podarilo 

odhaliť aj nedostatky, ktoré vznikli pravdepodobne v dôsledku nekvalitnej pokládky asfaltovej vrstvy. 

Na dolnej nádrži sme využili terestrické laserové skenovanie na monitorovanie zanášania dna. 

Výhodou laserového skenovania je, že okrem primárnych informácií získavame aj mnoho ďalších 

sekundárnych dát. Tieto údaje bývajú často dôležité pri dlhodobom monitoringu.   

 

Abstract: 
Principle and tools for terrestrial laser scanning are well known today. Their options in practical use 

are often the result of research and trials. Accuracy of terrestrial laser scanning measurement results 

achieved is often surprising. In this article we present you a closer image, of using terrestrial laser 

scanning for monitoring the upper and lower reservoir of pumped hydroelectric power plant Cierny 

Vah. On upper reservoir we observe the shape and deformation of asphalt concrete (AB) shell at 

regular yearly intervals. When monitoring the movement of AB shell, we managed to detect the 

deficiencies, which were caused by inproper laying of the AB shell. On lower reservoir we used 

terrestrial laser scanning for monitoring fouling bottom. The advantage of laser scanning is, that in 

addition to the primary information we collect many other secondary data. These data are often 

important in the long-therm monitoring. 

Kľúčové slová: terestrické laserové skenovanie, asfalto-betónový (AB) plášť, deformácia,  

mračno bodov, horná nádrž, dolná nádrž 

ÚVOD 

Naša firma, Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava, si ako prvá na Slovensku, už na jeseň 

roku 2006, zadovážila prvý terestrický laserový skener Trimble GX od firmy Trimble. Neskôr 

sme investovali do výkonnejšieho a presnejšieho terestrického laserového skenera od firmy 

Leica Scanstation 2. Za niekoľko rokov používania a zároveň aj testovania, čo tento prístroj 

dokáže Vám predstavíme jeho využitie pri geodetickom monitoringu prečerpávacej vodnej 

elektrárne Čierny Váh. 

Prečerpávacia vodná elektráreň (PVE) Čierny Váh sa nachádza v ochrannom pásme 

Národného parku Nízke Tatry v riečnom kilometri 8,7 rieky Čierny Váh, približne 10 km nad 

sútokom s Bielym Váhom nad Kráľovou Lehotou. PVE Čierny Váh tvoria štyri hlavné 
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skupiny objektov: horná nádrž, dolná nádrž, privádzače a elektráreň. Dolná nádrž bola 

vytvorená prehradením údolia rieky Čierny Váh hrádzou dĺžky 375 m. Má celkový objem 5,1 

mil. m
3
 a užitočný objem 3,7 mil. m

3
, ktorý sa využíva na prečerpávanie. Kolísanie hladiny je 

7,45 m medzi kótami 726,00 – 733,45 m n. m. Horná nádrž v tvare nepravidelného 

štvoruholníka sa nachádza medzi údolím Bieleho a Čierneho Váhu. Jej užitočný objem je 3,7 

mil. m
3
, vodná hladina v nádrži kolíše v rozmedzí 25 m medzi kótami 1160,00 – 1135,00 m n. 

m. Tesnenie svahov a dna nádrže je zabezpečené jednovrstvovým asfalto-betónovým plášťom 

s plochou približne 196 000 m
2
. Pod nádržou je umiestnená inšpekčná štôlňa, v ktorej je 

možné sledovať prípadné priesaky zo svahov a dna. Hydraulické prepojenie hornej a dolnej 

nádrže je riešené troma tlakovými privádzačmi priemeru 3,8 m, ktoré v údolnej nive pred 

elektrárňou prechádzajú do potrubí s priemerom 3,6 m. Rozvetvenie každého z privádzačov 

na prívody vody k dvom turbínam a odvod vody z dvoch akumulačných čerpadiel je riešené 

troma guľovými odbočnicami o priemere 5,8 m. Maximálny spád medzi hornou a dolnou 

nádržou je 434 m. Elektráreň je súčasťou telesa hrádze dolnej nádrže. Je v nej 

nainštalovaných šesť prečerpávacích turbogenerátorov v trojstrojovom usporiadaní – 

motorgenerátor, Francisova turbína, akumulačné čerpadlo. Celkový inštalovaný výkon PVE je 

735,6 MW. Načerpanie vody do nádrže trvá 8 hod. pri prevádzke šiestich akumulačných 

čerpadiel. 

 

1. SLEDOVANIE PVE ČIERNY VÁH 

1.1 Horná nádrž 

Horná nádrž (HN) sa 

v súčasnosti sleduje 

terestrickou geode-

tickou metódou vo 

vybraných profiloch 

AB plášťa. Výhodou 

tejto metódy je jej 

vysoká priestorová 

presnosť zamera-

ných profilových 

bodov mxyz ≤ 2 mm. 

Nevýhodu tejto me-

tódy však je, že 

nedáva komplexné výsledky o celom AB plášti. V minulosti sa ešte používal špeciálny vozík, 

ktorý na základe náklonu meral kontinuálne AB plášť vo vybraných profilových rezoch. Jeho 

nevýhodou bola nepresnosť a taktiež len čiastkové výsledky. Preto sme hľadali metódu, ktorá 

by nám dala lepšie a komplexnejšie výsledky o správaní sa AB plášťa. Zvolili sme 3D 

terestrické laserové skenovanie, ktoré nám umožňuje získať informáciu o AB plášti 

v ktoromkoľvek mieste pomocou množiny bodov, ktoré majú priestorovú informáciu (X,Y,Z). 

 

Prvé meranie, ktoré možno skôr označiť za pokus bolo vykonané ešte v roku 2007. Tu sme 

odhalili nedostatky, ktoré vplývajú na túto metódu a tie boli podkladom na ich elimináciu 

a upravenie metodiky skenovania.  

Faktory, ktoré nepriaznivo ovplyvňovali výsledok skenovanie: 

- AB plášť je tmavá čierna plocha, ktorá veľmi dobre absorbuje elektromagnetické žiarenie, 

- niektoré plochy museli byť skenované pod veľmi šikmým uhlom dopadu ZLL (zväzku 

laserových lúčov), čo má nepriaznivý vplyv na presnosť výsledkov. 
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Na základe skúseností sme 

eliminovali vzdialenosť skenova-

ného povrchu AB plášťa cca do 50 

m, čo malo za dôsledok nárast 

počtu stanovísk, z ktorých bol 

záujmový objekt skenovaný. 

V súčasnosti je každý rok spustená 

hladina dočasne na minimálnu a 

v tomto čase je vykonané 

skenovanie. Asi raz za 5 rokov je 

nádrž vypustená úplne. Zatiaľ tomu 

tak bolo iba v roku 2012, keď bola 

naskenovaná celá nádrž a toto 

meranie je považované pre ďalšie 

roky za základné.  

Skenovanie AB plášťa bolo vykonané za účelom sledovania stekania AB plášťa. Skenovanie 

v rokoch 2008 až 2010 bolo vykonané skenerom 

Trimble GX. V roku 2011 bol skener Trimble GX 

nahradený novším skenerom Leica Scanstation 2, 

ktorého presnosť je dvojnásobná. V roku 2011 boli 

na AB plášti zachytené nedostatky v podobe 

vypuklín. Pri spätnom vyhodnotení modelu AB 

plášťa zo skenovania v roku 2010 bol výskyt týchto 

vypuklín potvrdení už skôr. Prehliadnutie týchto 

nedostatkov AB plášťa bolo spôsobené nižšou 

presnosťou používaného skenera do roku 2010 

a zámenou týchto vypuklín z nečistotami na AB 

plášti. Model HN získaný z dát pomocou skenera 

Trimble GX má presnosť 2-4 cm. Použitím skenera 
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Scanstation2 sa presnosť modelu zvýšila na 1-2 cm. 

AB plášť v roku 2012 bol 

naskenovaný kompletne 

z 36 stanovísk s hustotou 

mračna bodov 50 x 50 

mm. Skenovanie trvalo aj 

kvôli nepriazni počasia 

cca 8 dní.  

 Z naskenovaného mračna 

bodov (cca 181,5 milióna 

bodov) bol po odstránení 

šumu vymodelovaný 

terénny model pomocou 

triangulácie s lineárnou 

interpoláciou. Porovnaním modelov z jednotlivých rokov možno sledovať deformácie AB 

plášťa. Vzhľadom na veľmi vysokú náročnosť výpočtu, porovnávanie modelov z jednotlivých 

rokov prebieha po častiach.  

 

Model HN PVEČV z roku 2012 
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Porovnanie modelov z rokov 2012 a 2013 (časť E) 

Vypuklina č.7 

          Vypuklina č.9 a č.10 

 

Počas celej doby sledovania AB plášťa hornej 

nádrže sme zachytili 13 vypuklín, z ktorých 

niektoré časom spľasli a niektoré zmenili svoju 

polohou o niekoľko desiatok cm a iné sa s časom buď zmenšujú alebo zväčšujú. 
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Priemer vypuklín je od 0,3 m  do 1,0 m s vypuklosťou do 8 cm. Tieto deformácie AB plášťa 

sú lokalizované súradnicami X,Y,Z v lokálnom súradnicovom systéme hornej nádrže a vo 

výškovom systéme Bpv.  

Na nasledujúcich obrázkoch možno vidieť ako sa niektoré pukliny premiestňujú. Oproti roku 

2012 zmenili  v roku 2013 svoju polohu aj o takmer 1 meter.  

             

Ako sa časom ukázalo táto metóda je vhodná nielen na sledovanie stekania AB plášťa, ale aj 

na odhaľovanie akýchkoľvek nedostatkov AB plášťa. Jej veľmi veľkou výhodou je 

archivovanie dát a možnosť spätného vyhodnocovania v prípade výskytu akýchkoľvek 

problémov. Treba však spomenúť aj nevýhodou tejto metódy, ktorou je nižšia presnosť. Je 

však veľmi veľká pravdepodobnosť, že tento nedostatok s vývojom tejto technológie bude 

minimalizovaný. Za 6 rokov sa presnosť zdvojnásobila a v súčasnosti táto technológia 

napreduje vysokou rýchlosťou. 

1.2 Dolná nádrž 

Dolná nádrž (DN) bola v roku 2011 úplne vypustená s tým, že mala byť vyčistená od 

nánosov. Toto sa realizovalo iba čiastočne. Počas vypustenia dolnej nádrže bolo vykonané 

skenovanie dna nádrže za účelom zistiť množstvo nánosov v koryte dolnej nádrže a porovnať 

aktuálne profily vo vybraných miestach nádrže s projektovou dokumentáciou z roku 1991. 
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Vzhľadom na veľkosť plochy dolnej nádrže sme v jej okolí vybudovali bodové pole pomocou 

technológie GNSS a terestrickým meraním totálnou stanicou. Pri skenovaní sme volili hustotu 

rastra 400 mm (horizontálny smer) x 800 mm (vertikálny smer)  na vzdialenosť od 50 m do 

250 m podľa potreby. Aby výsledný raster mal hustotu minimálne cca 1 m x 1 m. 
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Na základe vykonaného skenovania bolo zistené, že  najväčšie nánosy sú pri ústí toku do 

nádrže a to najmä v prvých cca 450 metroch od ústia toku. Ďalej smerom k hrádzi množstvo 

nánosov klesá. Objem sedimentov je cca 100 000 m3. Miesta, ktoré sú bližšie k hrádzi, boli  

zaplavené a nebolo možné ich naskenovať. V strede nádrže (najmä v miestach kde je nádrž 

širšia) nebolo možné pre bahno vykonať skenovanie (dosah skenera je obmedzený). 

Terestrický laserový skener nedokáže skenovať pod vodnou hladinou. V súčasnosti však už sú 

laserové skenery, ktoré dokážu skenovať pod vodou, čiže nie je nutné vypustenie nádrže 

a možno povedať, že v budúcnosti úplne nahradia lodné sonare, slúžiace na zameriavanie 

riečnych profilov. 

ZÁVER 

Keďže sa terestrické laserové skenovanie AB plášťa hornej nádrže osvedčilo, vykonáva sa aj 

naďalej v ročných intervaloch. Vypukliny a nedostatky, ktoré boli odhalené sa postupne 

odstraňujú.  

Možnosť použiť terestrické laserové skenovanie pri monitoringu betónových hrádzí 

s vývojom skenerov rastie. Aj napriek tomu sa môžu vyskytnúť isté nedostatky tejto metódy, 

ktoré je však možné na základe skúseností a praxe eliminovať alebo úplne odstrániť. 
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VÝSKYT KAVERIEN NA VD GABČÍKOVO STUPEŇ ČUNOVO 

PO POVODNIACH 

THE APPEARANCE OF CAVERNS ON THE GABČÍKOVO WATERWORK, ON 

THE ČUNOVO STAGE AFTER THE FLOODS 

Ing. Štefan VADKERTI, Ing. Roman VESELÝ, Ing. Janka SVITEKOVÁ 

 

Abstrakt: 

Po prechode povodňových prietokov na Dunaji boli na prehradení koryta Dunaja v Čunove zistené 

viaceré kaverny. V roku 2002 boli počas kontrolných obhliadok objektov po povodni zistené štyri 

kaverny na prehradení Dunaja a v roku 2003 sa objavili kaverny na berme tohto objektu a na 

parkovisku. Kaverny boli následne sanované. V roku 2009 sa pristúpilo ku komplexnej sanácii bermy 

prehradenia. Kaverny sa sporadicky objavujú aj na iných miestach VDG. Tejto problematike sa venuje 

nielen tím odborníkov na VV TBD, ale aj odborníci zo SF STU, Katedry geotechniky a iných 

renomovaných organizácií. Pri mapovaní uvedenej problematiky sa využívajú najmodernejšie meracie 

prístroje a metódy prieskumu. 

 

Abstract: 

After the flooding flows on the Danube River ceased, there were found several depressions. After the 

flooding in 2002 during inspections there were found several depressions on the Danube river 

impoundment and in 2003 there were found depressions on the berm of this object and in the parking 

lot. These depressions were afterwards maintained. In 2009 steps were taken which lead to complete 

sanation of the berm of the impoundment.  Depressions were sporadically appearing also on other 

places in the VDG. Not only the team of specialist on the VV TBD analysis this problem, but also 

specialists from SF STU, the department of geotechnics and other renowed organisations. The latest 

measuring equipment and methods of exploration are used during the mapping of this issue. 

Kľúčové slová: kaverny, Prehradenie starého koryta Dunaja, 
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V januári 1991 po neúspešných rokovaniach s Maďarskom uložila vláda Slovenskej republiky 

vypracovať variantné riešenia využitia slovenskej časti VD Gabčíkovo. Vláda SR schválila 

v júli 1991 realizáciu dočasného riešenia uvedenia do prevádzky VD Gabčíkovo objektami 

situovanými výlučne na území SR. Práce na tomto riešení označovanom ako variant „C“ 

začali v novembri 1991. Projektant tohto riešenia bol Hydroconsult , š.p. Bratislava. 

Jedným z rozhodujúcich objektov pri uvádzaní VD Gabčíkovo do prevádzky je objekt 

Prehradenia koryta Dunaja. Išlo svojim spôsobom o ojedinelú operáciu, ktorá svojim 

rozsahom, náročnosťou hydrologických a geologických pomerov nemala v Európe obdobu. 

Na základe sondosnímok Dunaja bol vybraný profil koryta v rkm 1851.75 km. Vzhľadom 

na krátkosť času sa nerobil geologický prieskum koryta, avšak projektant využil výsledky 

geologického prieskumu zo sond nachádzajúcich sa po oboch stranách miesta budúceho 

prehradenia. Hydroconsult, š.p. vypracoval  technologický a časový postup prehradzovania 

starého koryta Dunaja. 

V lete 1992 sa uskutočnil v oblasti Čunova veľkopokus, ktorý sa stal neskôr súčasťou 

veľkého prehradenia. Prehradzovanie koryta Dunaja bolo rozdelené do 3 fáz.  

V prvej fáze prebehlo zúženie a spevnenie prietočného profilu Dunaja z oboch brehov 

a následná úprava dna (odstránenie nestabilnej časti dna do hĺbky 2,0 m a následné zriadenie 

filtračnej a spevňujúcej vrstvy z kameniva, každá o hrúbke 1,0 m). Súčasne sa na oboch 

brehoch pripravil materiál nahádzky a zriadilo sa plávajúce premostenie, z ktorého sa mala 

realizovať nahádzka. 

Druhá fáza bolo vlastné základné prehradzovanie koryta Dunaja, ktoré začalo dňa 24.10.1992 

a skončilo 25.10.1992. Trvalo 31 hodín. Ako základ prehradenia mali poslúžiť betónové 

kocky o hrane 1,0 m a lomový kameň od 500 do 1000 kg. Pre vyššie vrstvy nahádzky boli 

použité betónové kocky zviazané po 3 kusoch. Vykazovali vyššiu odolnosť voči prúdeniu. 

Granulometria použitého lomového kameňa nebola najvhodnejšia (bol tam značný podiel 

kameňov s hmotnosťou menšou ako 500 kg). Kvôli týmto príčinám bolo nakoniec celé 

základné prehradenie zrealizované  z kociek (prvú figúru tvorilo 7775 ks). Dňa 27.10.1992 

sa uskutočnila druhá zosilňujúca figúra, ktorú tvorili taktiež betónové kocky. Tretia 

zosilňovacia figúra bola tvorená z lomového kameňa o veľkosti 700 až 900 mm. Od 28.10 

do 31.10.1992 boli zriadené 2 filtračné vrstvy z kameňa (prvá o veľkosti 150 – 350 mm 

a druhá o veľkosti 50 – 150 mm). Hneď vzápätí po ukončení filtračných vrstiev sa začal 

realizovať so štrkovým násypom z návodnej strany. Dňa 5.11.1992 štrkový násyp dosiahol 

projektovanú výšku koruny (133.80 m n.m.). 

Tretia fáza prehradenia starého koryta Dunaja pozostávala z následného zhutnenia štrkového 

násypu hĺbkovou vibráciou v určenom rozsahu až 4,0 m pod dno toku. Práce trvali od 16.11. 

do 23.12.1992.  

Do takto zriadeného násypu bola následne zriadená podzemná  tesniaca stena 

zo samotuhnúcej suspenzie o hrúbke 60 cm do hĺbky až 23 m pod úrovňou dna Dunaja. Stena 

bola na oboch stranách prehradenia napojená na tesniace steny pravého vtokového krídla hate 

na obtoku a ohrádzky stavebnej jamy plánovaných objektov vodnej elektrárne, hate vodnej 

elektrárne a pomocnej plavebnej komory. Práce boli ukončené v máji 1993. 

Súbežne s týmito prácami Povodie Dunaja zrealizovalo kamenné opevnenie návodného svahu 

prehradenia a na vzdušnej strane sa zrealizovali úpravy štrkovým prísypom. 

Pre pozorovanie hydraulického režimu priesakových vôd telesom prehradenia bola pred 

a za podzemnou tesniacou stenou vybudovaná sieť pozorovacích sond. Už počas zriaďovania 

štrkového prísypu bolo vybudovaných 7 ks sond typu N o hĺbke 20 m (4 sondy pred 

a 3 za podzemnou tesniacou stenou). Ich funkcia bola dočasná a po dokončení telesa 
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prehradenia boli zriadené trvalé pozorovacie sondy typu PSD ,6 ks pred a 6 ks za PTS. Hĺbka 

týchto vrtov sa pohybovala okolo 16 m. Merať sa v nich začalo v auguste 1993 a slúžia 

na monitorovanie HPV pred a za PTS. Ďalej bolo zriadených 7 vrtov typu MRP umiestnených 

pred PTS. Tieto vrty o hĺbke cca 35,0 m slúžili na geofyzikálne merania parametrov 

podzemných vôd a merania na nich boli zahájené v máji 1994. A nakoniec to boli 3 združené 

objekty za PTS typu KSH o hĺbke 34,5 m. Tieto vrty slúžia aj na geofyzikálne merania. Merať 

sa na nich začalo v septembri 1994. 

Vznik kaverien  hlavne po povodniach sa najčastejšie vyskytoval na stupni Čunovo na objekte 

Prehradenia starého koryta Dunaja. Treba  podotknúť, že všetky poruchy boli monitorované 

a neohrozili žiadne objekty stupňa Čunovo a merné zariadenia osadené na stupni. 

Následne uvádzame chronologický prehľad vzniku kaverien na Prehradení a spôsoby 

ich sanovania. 

 

 
 

Obr. 1 Prehľadná situácia Stupňa Čunovo 
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Prvé menšie kaverny na telese Prehradenia boli zaznamenané v marci 1993. Tieto kaverny 

sa zasanovali v rámci svahovania vzdušného svahu Prehradenia. 

Ďalšie kaverny sa objavili v marci a apríli 1994 (pril zvýšenom prietoku v Dunaji5 834 m
3
.s

-1
 

a hladina v starom koryte pod Prehradením bola o cca 3,5 m vyššia ako bežná hladina). 

Vznikli 3 kaverny, pričom najväčšia z nich mala priemer 3,1 m a hĺbku 2,0 m. Kaverny 

boli zamerané a zdokumentované pracovníkmi VV š.p., TBD. Tieto poruchy boli zasypané 

vyťaženými štrkopieskami z výkopu stavebnej a materiálovej jamy pri otvorení stavebných 

prác na objektoch II. etapy dočasného riešenia VDG na území SR (marec 1994) v marci a júni 

1994. 

Po prechode prvej veľkej povodňovej vlny stupňom Čunovo v marci 2002 (prietok 

8 446 m
3
.s

-1
 - čo zodpovedá približne 10-ročnej vode a hladina v Dunaji pod Prehradením 

bola o cca 4,8 m vyššie nad bežnou hladinou) vznikol na vzdušnej strane Prehradenia na línii 

styku zemného prísypu a betónových kvádrov a lomového kameňa rad 8 prepadlín, pričom 

kubatúra odplaveného materiálu v najväčšej kaverne predstavoval cca 10,0 m
3
. Kaverny 

boli zasypané.  

Druhá menšia povodňová vlna prešla stupňom Čunovo začiatkom augusta 2002 (prietok 

7 000 m
3
.s

-1
 - čo zodpovedalo približne 5-ročnej vode). O týždeň neskôr prišla tretia, 

najväčšia, povodňová vlna, ktorá kulminovala v profile Čunovo dňa 16.8.2002 pri prietoku 

10 370 m
3
.s

-1
 čo zodpovedalo 100-ročnej vode (po povodni v 2009 bola SHMÚ 100-ročná 

voda upravená na 11 000 m
3
.s

-1
, ale pri zohľadnení tolerancie presnosti meraní 5 % je možné 

hodnotiť túto povodňovú vlnu ako 100-ročnú vodu). Hladina v starom koryte 

pod Prehradením bola v ten deň o cca 7,5 m vyššie ako bežná hladina. Pri obhliadke 

vykonanej hneď po skončení PA pracovníkmi VV - TBD boli zistené 4 kaverny vzniknuté na 

mieste pôvodne sanovaných prepadlín. Ďalšie nové veľké kaverny vznikli v oblasti 

parkoviska a pri parkovisku areálu vodných športov. Najväčšia kaverna mala priemer 4,0 m 

a hĺbku 3,0 m. Boli objavené aj miesta, kde množstvo trhlín v zemine indikovalo ďalšie 

miesta existencie ešte nezbortených kaverien. Všetky kaverny boli geodeticky 

zamerané, zdokumentované a  zasypané. 

Po týchto udalostiach sa pristúpilo k podrobnému riešeniu možnej sanácie prepadlín v telese 

Prehradenia. Z minulosti bolo zrejmé, že kaverny vznikajú v pásme rozhrania nahádzky 

betónových blokov a balvanov a samotným štrkopieskovým prísypom. Ako príčina vzniku 

kaverien sa uvádza použitie nevhodného zásypu použitého počas realizácie prehradenia 

pôvodného koryta v roku 1992. Zásypy boli sypané bez osobitného hutnenia, a predpokladá 

sa, že sa počas tohto procesu sa vytvorili prirodzené klenbičky, ktoré zamedzili vnikaniu 

ďalšieho násypu do medzier a dutín. Počas zvýšených vodných stavov a povodňových 

stavoch, keď hladina v starom koryte pod Prehradením bola značne vysoká,  pravdepodobne 

dochádzalo k porušeniu spomenutých klenbičiek, čo malo za následok prepadanie materiálu 

do dutín a vytváranie kaverien. Negatívny vplyv pri tomto procese zohralo aj prúdenie 

podzemnej vody telesom Prehradenia, ktoré bolo spôsobené podtekaním podzemnej tesniacej 

steny vybudovanej v osi Prehradenia. Dialo sa to prostredníctvom vrtov MRP vybudovaných 

pred podzemnou stenou, ktoré boli hlbšie ako spodná hrana tesniacej steny. So správcom 

VD Gabčíkovo a zástupcami TBD boli prerokované možné spôsoby prieskumu celého násypu 

nad bermou telesa Prehradenia. Použila sa metóda Georadaru a následne bola stanovená 

metóda sanácie existujúcej podzemnej tesniacej steny. Zvolila sa metóda vibroflotácie, 

ktorou by sa vyplnili medzery v kamennej časti prehradenia, ktorá tvorila preferovanú cestu 

prúdenia podzemnej vody. 
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Obr. 2-3   Detail kaverny a kaverna pri areáli vodných športov po povodni (marec 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 - 5   Kaverny na berme Prehradenia a detail jednej z nich po povodni (marec 2002) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6   Kaverny pri lodenici po povodni (marec 2002) 
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Obr. 7 - 10   Kaverny na berme Prehradenia a pri lodenici po povodni (marec 2002) 

 

 

 

Obr. 11 - 13   Kaverny zistené po povodni na parkovisku pri areáli vodných športov (marec 2002) 
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Obr. 14   Detail kaverny na berme Prehradenia (marec 2002) 

 

 

Vo februári 2003 zistili zamestnanci VV š.p., TBD kaverny na berme objektu Prehradenia 

koryta Dunaja a v mieste parkoviska. Následkom týchto javov bol vykonaný prieskum celého 

násypu nad bermou Prehradenia (kombinované geoelektrické metódy prieskumu), 

na základe ktorých bola navrhnutá sanácia prepadlín a technické opatrenia na zamedzenie 

tohto nežiaduceho javu. Kaverny boli v lete 2003 zasypané.  

Na objekte Prehradenia koryta Dunaja počas pravidelných týždenných meraní na sondách 

MRP (umiestnených pred podzemnou tesniacou stenou) dlhodobo pracovníkmi VV š.p., TBD 

počuli výrazné prítoky vody do sond – tzv. zápažnicový skok. V septembri 2005 pri znížení 

hladiny v Zdrži Hrušov kvôli oprave AB tesnenia v Prívodnom kanáli zostala na pár dní 

obnažená návodná strana Prehradenia (hladina v zdrži bola cca o 2,0 m nižšie). V úseku 

medzi sondami MRP-017 až N-7 (km 1,225 až 1,300) a MRP-014 až PSD-130 (km 1,370 

až 1,395) aj napriek hrubým nánosom bahna boli zamestnancami VV š.p., TBD zistené veľké 

podlhovasté vtokové kužele v sedimentoch pri návodnej päte svahu, kadiaľ vnikala voda 

do telesa Prehradenia a tým dochádzalo k postupnému vyplavovaniu častíc telesa. Niektoré 

kaverny boli hlboké vyše 1,0 m. Nad miestami vtekania dochádzalo k čiastočnému zosuvu 

opevnenia Prehradenia z lomového kameňa. V niektorých miestach vplyvom zosuvov 

kamenia vznikli na návodnom svahu viditeľné zníženiny. Miesta porúch boli zamerané 

a zdokumentované. 

Na jeseň 2005 VV š.p. vypracovala projekt sanácie prepadlín na objekte Prehradenia a areálu 

vodných športov.  

 

    

Obr. 15 - 16   Kaverny na päte návodného svahu Prehradenia pri mimoriadnom znížení hladiny v zdrži (september 2005) 
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Na jar 2007 bola objavená nová kaverna menšieho rozsahu, ktorá bola zasypaná. Opakované 

vytváranie nových prepadlín potvrdilo  potrebu vykonať plánovanú sanáciu PTS. Bezpečnosť 

samotného Prehradenia nebola ohrozená, čo potvrdili aj geodetické merania.  

Na jar roku 2009 bola vykonaná sanácia prepadlín na vzdušnej berme Prehradenia koryta 

Dunaja. Sanácia spočívala v odkopaní horných vrstiev Prehradenia, následnom položení 

georohoží a spätnom zasypaní štrkopieskom, ktorý bol po vrstvách zhutnený. 

 

    
 

Obr. 17 - 18   Sanácia prepadlín nad bermou Prehradenia Dunaja (jar 2009) 

 

V prvom polroku 2012 bola na základe výsledkov geofyzikálných meraní a pozorovaní 

existujúca podzemná tesniaca stena prehĺbená o 15,0 m.  

V júni 2013 prešla stupňom Čunovo mohutná povodňová vlna (kulminácia dňa 06.06.2013 

pri prietoku 10 780 m
3
.s

-1
; hladina v starom koryte pod Prehradením bola o cca 7,5 m vyššie 

ako bežná hladina.), ktorá potvrdila správnu voľbu spôsobu sanácie ako aj kvalitu 

jej prevedenia – po prechode povodňovej vlny nevznikli na Prehradení už žiadne kaverny. 

Na jar 2014 sa začali práce na dotesnení podzemnej tesniacej steny na Prehradení.  

 

ZÁVER 

 

Stručným popisom a ilustráciou vznikajúcich kaverien na VD Gabčíkovo Stupeň Čunovo sme 

chceli poukázať hlavne na potrebu vykonávania pravidelných meraní HPV, merania rýchlostí 

prúdenia podzemných a priesakových vôd, ako aj obchôdzok zamestnancami dohľadu nielen 

po prechode povodňových prietokov, ale aj v čase bežnej prevádzky na VS. Zamestnanci 

dohľadu počas kontrolných meraní dôsledne mapujú objekty vodnej stavby a okolitý terén 

a všetky zistené anomálie zdokumentuvávajú. Následne sa robia analýzy vzniknutých 

anomálnych javov a stanovujú sa ďalšie metódy prieskumu. Zvyčajne to bývajú 

geomonitoringy, merania sadania, videoendoskopia pozorovacích sond a pod. Po vyhodnotení 

všetkých výsledkov pozorovania a merania sa stanoví spôsob nápravy. Potrebné sanačné 

práce sa pomerne rýchlo aj realizujú.  
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INVENTARIZÁCIA MERNÝCH ZARIADENÍ NA ODKALISKU ŽILINA 

A ICH VYUŽITIE PRE POTREBY TBD 

STOCKTAKING GAUGING DEVICES IN THE TAILINGS POND ŽILINA AND USE 

FOR ANY TBD 

Branislav Hammel, Peter Eľko 

Abstrakt:   
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p. zabezpečuje okrem iného odborný technicko-

bezpečnostný dohľad (TBD) nad vodnými stavbami. Úlohou TBD je špecializovaná činnosť zameraná 

na zisťovanie technického stavu vodných stavieb, predovšetkým pozorovaním a meraním ich 

deformácií, priesaku vôd a analýzou výsledkov s cieľom včas zistiť ohrozenie bezpečnosti a 

prevádzkyschopnosti vodnej stavby, upozorniť na  takéto riziko a navrhnúť potrebné opatrenia na 

zabezpečenie nápravy. Pre tento účel sú na vodných stavbách budované merné zariadenia, ktorými sa 

sleduje bezpečnosť a stabilita vodnej stavby. Inventarizáciou všetkých merných zariadení a ich 

implementácia do geografického informačného prostredia (GIS) je jedným z významným krokom 

smerujúcim k zefektívneniu procesov a povinností súvisiacich s TBD. 

 

Abstract: 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA SOE provides technical safety supervision of hydraulic 

structures and other activities that includes power plant operating, operating of other water structures 

such a s dikes etc., production of electricity and so on. Main purpose of technical safety supervision of 

water structures is technical survey which includes deformation measurement, measurement of 

leakages through dams and its objects, analyzing of measured data etc. which helps us to identify 

threats to their safety and suggest proper solution so that safety of the structures won’t be threatened. 

For this purpose, water constructions are equipped with measurement devices for monitoring ground 

water levels, horizontal and vertical displacements, pore water pressure etc. Inventorying of this 

measurement devices and their implementation into the geographical information system (GIS) is one 

of the important steps forward, towards to better efficiency of the processes and duties related to the 

technical safety supervision of water structures. 

Kľúčové slová: Odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami, odkalisko Rosina, 

merné zariadenia, inventarizácia, implementácia merných zariadení do GIS. 

1. ÚVOD 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p. (ďalej len VV š.p.) je ako jediná poverená 

organizácia na Slovensku, ktorá prostredníctvom špecializovaných odborov úseku TBD 

zabezpečuje odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad všetkými vodnými stavbami na 

území Slovenska.  Prostredníctvom výkonov úseku TBD sa VV š.p. podieľa na monitorovaní 

stavu vodných stavieb z hľadiska bezpečnosti, stability a možných príčin porúch, ako aj na 

navrhovaní potrebných opatrení na nápravu. Pre tento účel majú vodné stavby vybudované 

merné zariadenia (MZ), ktorými sa sleduje technický stav vodných stavieb, predovšetkým 

pozorovaním a meraním ich deformácií, priesaku vôd a analýzou výsledkov s cieľom včas 

zistiť ohrozenie bezpečnosti a prevádzkyschopnosti vodnej stavby, upozorniť na takéto riziko 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

a navrhnúť potrebné opatrenia na zabezpečenie nápravy. Všetky tieto skutočnosti sú uvedené 

v „Programe TBD“. Ochranu a údržbu merných zariadení zabezpečuje príslušný správca 

objektov vodného diela. Pre zefektívnenie procesov a povinností súvisiacich s TBD bolo vo 

VV š. p. prijaté rozhodnutie o realizovaní inventarizácie merných zariadení a ich 

implementácia do geografického informačného prostredia (GIS) na platforme ArcGIS. Na 

realizáciu zadanej úlohy inventarizácie merných zariadení sme použili softvér ArcGIS 

Desktop (ArcEditor) od ESRI. Výsledkom inventarizácii vznikla základná geodatabáza 

merných zariadení v GIS prostredí v súradnicovom  systéme   SJTSK Křovák East-Nort 

102065 (S-JTSK) a Baltskom výškovom systéme po vyrovnaní (BPV).  

2. INVENTARIZÁCIA ODKALISKO TP ŽILINA 

Odkalisko Žilinskej teplárenskej, a.s. Žilina v Rosine slúži ako skládka popola na vodnom 

toku Bytčického potoka v Žilinskej kotline pri obci Rosina neďaleko Žiliny (Obr. 1). Popol sa 

v podobe hydrozmesi (popol, škvara + voda) dopravuje hydraulickou cestou – potrubím 

z Teplárne Žilina, kde sa spaľuje v teplárenských kotloch hnedé uhlie. Hydrozmes sa 

dopravuje privádzacím potrubím (ľavou alebo pravou vetvou) cez naplavovacie odbočky. 

Odkalisko je tvorené zo systému pozorovacích vrtov, šácht, drénov, rigolov, postrekového 

systému, prepadových veží, prepadových potrubí, merného objektu a čerpacej stanice. 

Účelom tohto systému je zabezpečenie bezpečnej prevádzky odkaliska. Podľa normy STN 75 

3310 sa jedná o údolné odkalisko s jedným systémom hrádzi, s trvalým uložením sedimentu, 

čiastočne pretekané povrchovými vodami, s uzavretým obehom dopravnej vody, so 

skladovaním sedimentu zo spaľovania tuhého paliva (uhlia), so základnou zemnou sypanou 

hrádzou a ďalšími postupne budovanými nadvyšovacími hrádzami (sypanými) na naplavenom 

(uloženom) sedimente – popole, s nadvyšovaním hrádze spôsobom „proti vode“, bez 

deliacich hrádzi v sedimentačnom priestore a s gravitačným odvedením odsedimentovanej 

vody. 

    
Obr. 1: Poloha odkaliska TP ŽILINA 
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2.1 Základné údaje  

Názov vodnej stavby súčasný: Odkalisko Žilinskej teplárenskej, a.s. Žilina v Rosine 

Kategória vodnej stavby: II. 

Tok: Bytčický potok 

Orgán štátnej vodnej správy: KÚŽP Žilina (od 05/2009 OÚŽP Žilina) 

Súčasný vlastník resp. správca diela: Žilinská teplárenská, a.s. Žilina 

Projektant základnej hrádze:  Váhostav n.p. Bratislava, neskôr GP HYCO Bratislava, 

Typ odkaliska:  údolné 

Plocha povodia odkaliska: 2 km
2
 = 200 ha 

Ročný priemerný úhrn zrážok:  800 - 900 mm 

Plocha odkaliska v úrovni koruny základnej hrádze (396 m n.m.): 7,5 ha 

Plocha odkaliska v úrovni koruny prvej nadvyšovacej hrádze (402 m n.m.): 12 ha 

Objem odkaliska za základnou hrádzou (po kótu 396 m n.m.): 900 000 m
3
 

Objem odkaliska za prvou nadvyšovacou hrádzou (po kótu 402 m n.m.): 1 100 000 m
3
 

Objem odkaliska po max. projektované nadvýšenie (422 m n.m.): 8 310 000 m
3
 

Kóta v päte na vzdušnej strane základnej hrádze: 379,40 m n.m. 

Kóta koruny základnej hrádze: 396,00 m n.m. 

Kóta koruny prvej nadvyšovacej hrádze: 402,00 m n.m. 

Maximálne predpokladané nadvýšenie hrádze: 422,00 m n.m. 

Výška odkaliska: momentálne je vertikálna vzdialenosť medzi základovou škárou základnej 

hrádze a korunou súčasnej prvej zvyšovacej hrádze 23,5 m. 

Ukončenie výstavby základnej hrádze: v roku 1984 

Začatie prevádzky odkaliska: 1985 ([1]) 

Hrádzový systém je v súčasnosti tvorený čelnou hrádzou, ktorá pozostáva zo základnej 

homogénnej hrádze a jednej nadvyšovacej hrádze zo škvary a popola vybudovanej postupne 

v troch etapách. 

2.2 Hrádza 

Materiál základnej hrádze tvorí homogénna hrádza s vnútorným drenážnym systémom. Na 

upravené podložie bola položená konsolidačná vrstva prírodného netriedeného štrkopiesku 

v hrúbke 50 cm, na ktorú bolo projektované nasypať materiál z lomu Polom (hlinito-piesčitý 

materiál so 44 % obsahom kamenitých úlomkov s dobrou šmykovou pevnosťou 

a priepustnosťou, avšak s náchylnosťou k vyplavovaniu). V skutočnosti až 90 % materiálu 

pochádzalo z nového lomu Kosová (dolomity frakcia 0-22 mm), náhradný materiál nebol 

pôdomechanicky preskúmaný. Z prírodného netriedeného štrkopiesku bola nasypaná aj päta 

návodnej a vzdušnej strany s mocnosťou 0,5 – 0,7 m, ktorá sa smerom do údolia zvyšuje. Päta 

návodnej strany hrádze bola prekrytá vrstvou piesku hrúbky 0,4 m, ktorá plní funkciu filtra 

a bráni kolmatácii drénu popolčekom. Vzdušný svah hrádze bol zahumusovaný a zatrávnený. 

Vzdušná päta bola stabilizovaná kamenivom frakcie 63-128 mm. Návodný svah hrádze bol od 

päty po kótu 387 m n.m. opevnený kamenivom frakcie 63-128 mm, hrúbky 20 cm uloženým 

na vrstvu piesku. Od kóty 385 m n.m. po korunu sa kamenivo položilo priamo na zhutnený 

násyp bez pieskového podsypu. 

2.3 Merné zariadenia 

Pozorovacie sondy Obr. 2: Na odkalisku sa nachádza 48 pozorovacích vrtov rozmiestnených 

v šiestich merných profiloch A až F. Pozorovacie vrty sledujú úroveň hladiny podzemnej 
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vody a delia sa podľa snímanej oblasti. Snímajú buď hladinu v telese hrádze alebo hladinu 

pod prirodzeným terénom údolia.  

Vrty radu PVK a PVP sú situované v predpolí hrádze. Ide o 5 dvojíc vrtov pre sledovanie 

hladín podzemnej vody v kvartérnom pokryve (vrty PVK-1 až PVK-5) a v paleogénnom 

podloží (PVP-1 až PVP-5).  

Vrty T-1 až T-4 sú situované v blízkosti päty základnej hrádze a slúžia na zníženie tlaku 

vody v tejto oblasti (sú opatrené vývodmi, ktorými má voda odtekať do merného objektu pri 

zvýšení tlaku vôd v podloží).  

Na laviciach kóty 384 a 390 m n.m. a na korune základnej hrádze kóty 396 m n.m. sú 

situované vrty PV-1 až PV-16 snímajúce teleso základnej hrádze, zmiešane teleso základnej 

hrádze a podložie, resp. styk základnej hrádze s podložím.  

Vrty PA-1 až PA-4 sú situované na korune základnej hrádze kóty 396 m n.m. a snímajú 

prechodovú vrstvu elúvia medzi kvartérom a paleogénom v podloží hrádze.  

Pomocné vrty PA-5, PA-6, PA-7 sú situované na pláži v úložnom priestore odkaliska.  

Na lavici prvej zvyšovacej hrádze kóty 402 m n. m. boli vybudované nové vrty PA-8 až PA-

13, ktoré snímajú sediment v oblasti za základnou hrádzou.  

Pre potreby inventarizácie MZ bol vytvorený protokol pozorovacích bodov Obr. 3.  

 

 
Obr. 2: Pozorovacia sonda 
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Obr. 3: Protokol pozorovacej sondy 
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Geodetické body: 
Pre sledovanie polohových a výškových posunov slúži geodetický kontrolný systém, 

v ktorom rozlišujeme vzťažné (pevné) výškové body (vzťažné združené body PB1 – PB8) 

a pozorované (kontrolné) body (pozorované združené body P11 – P58) Obr. 3. Pre potreby 

inventarizácie MZ bol vytvorený protokol geodetických bodov Obr. 4. 

 

 
Obr. 3: Geodetický bod 
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Obr. 4: Protokol geodetického bodu 
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Drenážny systém: 

Drenážny systém odkaliska Obr. 5 pozostáva z pätného návodného drénu pozdĺž návodnej 

päty základnej hrádze, vnútorného drénu  pre zachytenie a vyvedenie melioračných drénov 

z drenážok.    

V samotnom telese hrádze sú pozdĺžne a priečne drény. Jeden pozdĺžny drén ako zvodný drén 

sa napája na priečne drény. Druhý -  komínový drén by mal byť vybudovaný pozdĺž základnej 

hrádze v jej strede z netriedeného štrkopiesku a mal by slúžiť na ochranu proti sufózii. 

Stavebný drén vybudovaný pod telesom základnej hrádze pre účely výstavby. Pätný vzdušný 

drén bol vybudovaný dodatočne pozdĺž vzdušnej päty hrádze. Drén nadvýšenia č. 2 bol 

vybudovaný v roku 1998. Nový drén dodatočne vybudovaný v ľavostrannom zaviazaní 

nadvyšovacej hrádze do údolia. Pre potreby inventarizácie MZ bol vytvorený protokol 

drenážnych systémov odkaliska Obr. 6. 

 

 
Obr. 5: Vyústenie drénov 
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Obr. 6: Protokol drenážnych systémov 

 

 

3. IMPLEMENTÁCIA MERNÝCH ZARIADENÍ V GIS 

 

Pre tvorbu implementácie merných zariadení do GIS bol použitý softvér ArcGIS Desktop 

10.0 určený pre PC platformu. V súčasnosti predstavuje jeden z najpoužívanejších 

komplexných GIS softvérov, ktorý je určený pre samostatné pracoviská a obsahuje množstvo 

nástrojov pre import údajov, ich úpravu, dopytovanie, analyzovanie a publikovanie 

geografických informácií. Jeho producentom je spoločnosť ESRI (Environmental Systems 

Research Institute) založená v roku 1969 v USA (ARCDATA). 

Merné zariadenia sme si rozdelili do dvoch základných skupín: 

a) merné zariadenia pre potreby geodetických meraní na zistenia zvislých a polohových 

posunov 

b) merné zariadenia pre potreby monitoringu  životného prostredia, ktoré sa zaoberajú 

meraním priesakov, meraním hladín povrchovej i podzemnej vody, meraním tlakov, 

dilatometrickými meraniami, meraním sadania podložia a inými javmi. 

Našou hlavnou prioritou bolo  implementovať zinventarizované merné zariadenia odkaliska 

TP ŽILINA do GIS prostredia. 

Ako prvé sme zhromaždili čo najviac informácii a dostupných polohopisných dát o MZ pre 

potreby implementácie. Údaje o MZ sa dali rozdeliť na: 

 MZ v súradnicovom systéme JTSK a v iných súradnicových systémoch 
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 MZ na rastrových podkladoch a vektorové formáty bez informácie o geografickej polohe 

 MZ bez akejkoľvek geografickej informácie. 

Podľa tohto rozdelenia sme zvolili nasledujúci postup implementácie v geografickom 

informačnom prostredí ArcGIS Desktop. 

3.1. Priestorová transformácia 

 

V súčasnosti existuje veľa rôznych druhov rastrových a vektorových formátov. Pri ich 

používaní často krát chýba nastavenie zobrazovacieho systému, a preto používaným dátam 

chýbajú informácie o geografickej polohe. Takéto vektorové i rastrové dáta sme riešili 

geografickou transformáciou – georeferencovaním. Presnosť určených MZ závisela od 

presnosti zdrojových a cieľových bodov použitých pri transformácii. 

 

3.2.Import 

 

MZ v súradnicovom systéme  JTSK sme priamo importovali do prostredia ArcGISu. MZ z 

iných súradnicových systémoch sme tiež importovali do nášho prostredia a následne 

transformovali do siete JTSK. Touto metódou sme dosiahli najpresnejšie reprezentované MZ 

v GIS prostredí. 

 

3.3.Identifikácia na ortofotomapách 

 

Pre určenie geografickej polohy MZ  bez akejkoľvek geografickej informácie sme použili 

dostupné ortofotomapy. Presnosť určených MZ získaných identifikáciou na ortofotomapách 

priamo zodpovedala presnosti rozlíšeniu ortofotomáp. Takto získané geografické informácie 

majú najmenšiu polohovú presnosť. 

 

4.   VÝSLEDKY 

Výsledkom implementácie vznikla geografická geodatabáza MZ vo vektorových vrstvách vo 

formáte shapefile. Použitím tradičných desktop GIS aplikácií  bola vytvorená z geodatabázy 

MZ intranetová mapová aplikácia odkaliska TP ŽILINA slúžiacu pre vnútornú potrebu  

VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, š.p. (Obr. 7).  

 
Obr. 7: Intranetová mapová aplikácia odkaliska TP ŽILINA 
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Ďalšou možnosťou jednoduchého zdieľania a distribúcie výsledkov implementácie MZ 

odkaliska TP ŽILINA je vypublikovanie mapového súboru (.pmf), ktorý môže byť prezeraný 

prostredníctvom ktoréhokoľvek ArcGIS Desktop produktu ako aj pomocou voľne 

stiahnuteľnej aplikácie ArcReader (Obr. 8). 

 

 
Obr.8: Vypublikovaný mapový súbor .pmf 

 

Výsledky implementácie MZ odkaliska TP ŽILINA sa dajú zobrazovať i vo virtuálnej 

aplikácii známej ako Google Earth (Obr. 9). 

 

 
Obr. 9: Virtuálna aplikácia Google Earth 

 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

4.   ZÁVER 

Jedným z významných krokov smerujúcim k zefektívneniu procesov a povinností súvisiacich 

s činnosťou VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, š.p., je postupné dopĺňanie údajov do 

geografického informačného systému. Inventarizáciou merných zariadení a ich 

implementáciou v GIS prostredí vzniká základná geografická informačná databáza v našom 

podniku. 
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VÝKON TBD NAD VODNÝMI STAVBAMI III. A IV. KATEGÓRIE 

TECHNICAL AND SAFETY SUPERVISION OVER WATER STRUCTURES  

OF III. AND IV. CATEGORY 

Dušana Berezňaninová, Ivan Voštinár 

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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VYUŽITIE MODERNEJ PRÍSTROJOVEJ TECHNIKY A METÓD 

SPRACOVANIA PRI MERANÍ VODOROVNÝCH A ZVISLÝCH 

POSUNOV 

MODERN GEODETIC ACCESSORIES AND PROCESSING METHODS FOR 

HORIZONTAL AND VERTICAL DISPLACEMENT 

Ing. J. Kalivoda, Ing. M. Hamrák  

Abstrakt: 

Odbor geodetických meraní ako súčasť úseku TBD sa od roku 1969 venuje meraniu 

a spracovaniu vodorovných a zvislých posunov na vodných stavbách na území Slovenska. Za viac ako 

50 rokov sa tak ako aj v iných oblastiach aj v meraní a spracovaní vodorovných a zvislých posunov na 

vodných stavbách prejavili a stále prejavujú nové inovácie. Odbor geodetických meraní vždy patril 

medzi prvých na Slovensku, ktorý nové prístroje a príslušenstvo vlastnil a zároveň aj využil v praxi. V 

uvedenom príspevku si spravíme postupný prehľad  od minulosti až po súčasnosť so zamyslením sa 

nad budúcnosťou. 

Abstract: 

Department of geodetic measurements as part of the TBD section is devoted to measurement and 

processing of horizontal and vertical displacements at the water works in Slovakia since 1969. For 

over 50 years, as well as in other areas in the measurement and processing of horizontal and vertical 

displacements at the water works, have appeared and are still appearing  new innovations. Department 

of Geodetic Measurements has always been one of the first in Slovakia who owned new devices and 

equipment and used them in practice as well. That contribution we can make successive overview 

from the past to the present to reflect on the future. 

 

Kľúčové slová: odbor geodetických meraní, vodorovné a zvislé posuny, metódy spracovania 

1. ÚVOD 

Odbor geodetických meraní(OGM) technicko bezpečnostného dohľadu(TBD) vykonáva 

geodetické merania za účelom sledovania vodorovných a zvislých posunov na priehradách, 

hydrocentrálach, prívodných kanáloch, hatiach, čerpacích staniciach, zosuvných územiach 

a na iných účelových vodohospodárskych zariadeniach.  

Geodetickými metódami sa určuje: 

- sadanie telesa hrádze a jednotlivých objektov vodnej stavby(VS), 

- sadanie podložia v rátane okolia priehrady 

- vodorovné posuny telesa hrádze a objektov VS 

- vzájomné posuny jednotlivých častí vodného diela 

- nakláňanie konštrukcií 

- deformácie konštrukcií 

- sadanie a vodorovné zmeny vzťažných bodov 

- a iné. 
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Určovanie posunov môžeme vykonávať v absolútnej, alebo relatívnej sústave. Absolútne 

posuny sú určované od vzťažnej sústavy, ktorá je definovaná sieťou  vzťažných bodov. 

Relatívne posuny sú vzájomné posuny pozorovaných bodov (určujú náklon meraného 

objektu). 

Posuny objektov poznáme priestorové, vodorovné, priečne a zvislé. Priestorové posuny sú 

určované posunom v smere osí x, y, z, vodorovné posuny v smere osí x, y, priečne posuny 

v smere osi x a zvislé posuny v smere osi z[1]. 

2. PRÁVNE PREDPISY A NORMY 

Povinnosť merania posunov a deformácií geodetickým metódami vodohospodárskych stavieb 

zvýrazňuje  vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 458/2005, 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu 

nad vodnými stavbami o výkone technicko-bezpečnostného dozoru.  Samotné geodetické 

merania, príslušenstvo a výsledný elaborát  musia byť v súlade s nasledovnými právnymi 

a technickými predpismi: 

Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, 

Vyhláška ÚGKK SR č. 75/2011 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚGKK SR 

č.300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, 

Vyhláška ÚGKK SR č. 26/2014 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚGKK SR 

č.300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, 

STN 73 0405 Meranie posunov stavebných objektov a oborová norma ON 736807 

Pozorovanie a meranie na vodohospodárskych stavbách. 

Z uvedených technických noriem vyplýva, že nie všetky metódy a meracie prístroje sú pre 

meranie posunov a deformácií vodohospodárskych objektov vhodné pričom presnosť merania 

posunov sa vzťahuje na meranie bezchybne stabilizovaných vzťažných a pozorovaných 

bodov.  

V nasledujúcej časti si stručne popíšeme aké prístroje, metódy merania, spracovania 

a vyhodnotenia celého etapového merania, pri meraní zvislých a vodorovných posunov a 

deformácií  v súčasnosti používame na OGM TBD.  

3. MERANIE ZVISLÝCH POSUNOV 

3.1. Metódy merania zvislých posunov 

Meranie zvislých posunov vykonávame v prevažnej miere geometrickou niveláciou - 

metódou presnej a veľmi presnej nivelácie (VPN) s predpísanými prístrojmi a pomôckami. 

Vyžadované sú výlučne invarové nivelačné laty. Pri meraní je potrebné dodržať spôsob a 

postup merania z predchádzajúceho etapového merania. Presnosť metódy pri určovaní 

relatívneho zvislého posunu dvoch susedných bodov je 0,05 až 0,1 mm. Absolútne zvislé 

posuny, ich presnosť závisia jednak od vzdialeností pozorovaného výškového bodu od 

vzťažného výškového bodu a tiež od prevýšenia medzi obidvoma bodmi. Obvykle 

dosahujeme presnosť ± 0,2 mm až ± 0,5 mm/km. Je to vlastne stredná kilometrová chyba, 

ktorá sa vypočítava z rozdielu merania tam a späť, z uzáverov nivelačných okruhov, alebo 

z vyrovnania siete. 

V praxi nastávajú situácie, kedy táto metóda nemôže byť použitá. V tomto prípade sa používa 

trigonometrická metóda určovania výšok. Presnosť tejto metódy závisí od veľa faktorov 

a môže byť od  cca 0,2 mm (táto metóda sa používa napríklad pri meraní odbernej veže na VS 
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Turček a meraní zvislých posunov šikmej štôlne na VS Hriňová, kde sa táto metóda osvedčila 

a dosahujeme s ňou presnosti určenia výšok ako pri presnej nivelácii). 

3.2. Prístrojové vybavenie a pomôcky 

Na meranie zvislých posunov sa používa nivelačný prístroj, ktorého podstatou je schopnosť 

vytýčiť zámernú os do vodorovnej polohy. Na meranie zvislých posunov na 

vodohospodárskych stavbách sa vyžadujú presné nivelačné prístroje, ktorých mo<1 mm, kde 

mo je jednotková stredná chyba obojsmernej nivelácie, ktorá je  udávaná výrobcom. 

V súčasnej dobe OGM TBD využíva výhradne digitálne kompenzátorové nivelačné prístroje   

Leica DNA03 s meraním na kódové invarové nivelačné laty. Tieto prístroje v plnej miere 

nahradili kompenzátorový nivelačný prístroj Zeiss NI 007 a klasické číselné invarové 

nivelačné laty.  

       

 
Obrázok č.1- Leica DNA 003 a Zeiss Ni 007 

V tabuľke č.1 uvádzam porovnanie týchto dvoch prístrojov: 

                                                                                                        tab č.1      

prístroj Zeiss Ni 007 Leica DNA 003 

mo (výrobcom) 0,7 mm 0,3 mm 

mo (dosiahnutá) 0,2-0,5 0,2-0,5 

min. dosah 2,0 m 1,8 m 

Zväčšenie  31,5x 24,0x 

citlivosť kompenzátora 0,45 cc 0,90 cc 

odčítanie 3s 3s 

%zorného poľa minimum 38cm kódu/20m  

odčítanie laty  0,05 mm 0,01 mm 

hmotnosť 3,9 kg 2,8kg 

optim. počet ľudí na meranie 4 3 

cena(stroj + príslušenstvo) 5000€ 9000€ 
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Digitálne nivelačné prístroje od firmy Leica vstupujú na trh začiatkom 90 rokov, kedy 

vyvinula prvý digitálny nivelačný prístroj Leica NA2000, ktorý mal mnoho predností, ktoré 

dovtedy používané optické nivelačné prístroje neposkytovali. A tou je to, že oko merača je 

nahradené riadkovým senzorom prístroja. Tento senzor prevádza kódové delenie nivelačnej 

laty na obrazový signál, ktorý je pomocou korelačných vzťahov premenený na číselnú 

hodnotu. OGM TBD obstaralo svoj prvý digitálny nivelačný prístroj Leica DNA 03 v roku 

2003, kedy začína s postupným testovaním tohto prístroja pri meraní zvislých posunov na 

vodných stavbách. Za 11 rokov permanentného  používania splnil plne predpoklady na to aby 

nahradil dovtedy používaný veľmi kvalitný optický nivelačný prístroj Zeiss NI 007, ktorý 

slúžil pri meraniach viac ako 4 desaťročia. Medzi hlavné výhody digitálneho nivelačného 

prístroja patrí hlavne jeho rýchlosť, spoľahlivosť a presnosť, čím sa zvýšila výkonnosť zhruba 

o 50 percent času(berieme ako súhrn samotného času na meranie, spracovanie a zhodnotenie). 

Leica DNA03 poskytuje užívateľovi plnú paletu rôznych kontrolných funkcií(nastavenie 

odchýlok a tolerancií, viacnásobné merania, program na rektifikáciu nivelačného prístroja, 

nastavenie korekcie zo zakrivenia Zeme atď.), ktoré znižujú výskyt hrubých chýb a sú 

predpokladom správneho merania. Menšou nevýhodou je zaručenie viditeľnosti min. 38cm 

úseku  kódu laty na 20m, bez rušivých vplyvov ako sú tieň, porast, slnečné žiarenie 

a podobne.  

 V súčasnej dobe používame na  OGM TBD 5 digitálnych nivelačných prístrojov. 

3.3.  Spracovanie a vyhodnotenie etapového merania 

V súčasnej dobe prešli všetky výpočtové terénne práce (zápisník meraných prevýšení, 

zostavenie nivelačných prevýšení) z analógovej formy do digitálneho prostredia čím sa 

zefektívnil pracovný postup a obmedzil výskyt hrubých chýb pri ručnom zapisovaní. Medzi 

najdôležitejší postup v samotnom vyhodnocovaní zvislých postupov však patrí samotné 

vyrovnanie nivelačnej siete, na ktoré sa používajú geodetické programy. OGM TBD 

v minulosti využíval program OKRUHY, ktorý naprogramoval náš kolega Ing. Medvecký.  V 

súčasnosti sa v plnej miere využíva program Nivelácia, ktorý odbor zakúpil v roku 2012. 

Spracovanie výsledkov nivelačných meraní vykonávame prostredníctvom druhého regresného 

lineárneho modelu. Metóda spracovania je založená na združene efektívnom a nevychýlenom 

odhade parametrov nivelačnej siete generujúcom, v zmysle teórie metódy najmenších 

štvorcov, optimálne výsledky. Pre zaručenie optimálnych a správnych výsledkov 

doporučujeme používať pri spracovaní metódu voľnej siete, kde  výšky vzťažných bodov sú 

náhodné veličiny, môžu sa zmeniť a ich nepresnosť sa pre určované body rešpektuje. 

Samotný protokol vyrovnania obsahuje základné parametre vyrovnania (smerodajná odchýlka 

úlohy, jednotkovú strednú chybu merania, počet kritických meraní, počet hrubých chýb 

a omylov atď.), odhad normálnych výšok nivelačných bodov a vyrovnané hodnoty meraných 

prevýšení, ktoré nám poskytujú kvalitatívne informácie o samotnom meraní. 

4. MERANIE VODOROVNÝCH A PRIESTOROVÝCH POSUNOV 

4.1. Metódy merania vodorovných a priestorových posunov 

- kombinovaná metóda merania smerov a dĺžok, 

- meranie pomocou globálnych navigačných systémov (GNSS) – Meranie vodorovných 

posunov Veľkomarského zosuvu, sieť vzťažných bodov v Gabčíkove, 

- terestrické laserové skenovanie(TLS) AB plášťa hornej nádrže PVE Čierny Váh.  
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4.2. Kombinovaná metóda merania smerov a dĺžok 

Najrozšírenejšie metóda určovania priestorových a vodorovných posunov je kombinovaná 

metóda merania smerov a dĺžok. Jej plnohodnotné využitie umožnilo nástup presných 

optických diaľkomerov, ktoré sú súčasťou univerzálnych meracích staníc. Pri použití 

najpresnejších meracích prístrojov je možné určovať priestorové posuny objektov vodného 

diela s presnosťou mx, y, z < 1 mm. Meranie treba vykonávať z vhodne stabilizovaných bodov 

na body, ktoré sú správne stabilizované a  signalizované. Meranie vykonávame zameraním 

a vyrovnaním osnovy smerov a dĺžok zo vzťažných resp. observačných bodov. Zameriame 

dostatočné množstvo nadbytočných meraní, aby bolo možné vyrovnať sieť MNŠ. Meranie je 

vykonané z dostatočného množstva vzťažných bodov s prihliadnutím na vhodný tvar lokálnej 

siete.   

4.2.1. Prístrojová vybavenie a pomôcky 

Na meranie treba použiť prístroje, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené normou STN 730405 

a je možné dosiahnuť presnosť nameraného posunu vzhľadom na projektantom vodnej stavby 

stanovené očakávané posuny a kritické hodnoty posunov. V súčasnosti sa používajú prístroje 

LEICA TDM 5000 , LEICA TS 30 so systémom  automatizovaného cielenia na hranol 

a LEICA TC 1800L. V tabuľke č.2 uvádzam parametre týchto prístrojov. 

 

 
Obr.č.2 - Leica TC1800L,TDM5000 a TS 30 pri meraní 

 

tab.č.2 

prístroj 

Leica 

TC1800L 

Leica TDM 

5000 Leica TS 30 

presnosť smeru 0,30 mgon 0,15 mgon 0,30mgon(s ATR), 0,15mgon(bez ATR) 

presnosť dĺžky 1mm +2ppm 1mm+2ppm 0,6mm+1mm 

čas merania 3s 3s 3s 

dosah(hranol) 2500 m 3500m 3500 m 

hmotnosť 6,5 kg 7,3 kg 7,3kg 

 

Nie menej dôležité je aj kvalitné príslušenstvo, medzi ktoré patria odrazové hranoly firmy 

LEICA a WILD, teplomery a tlakomery na.  Je veľký rozdiel zamerať zo stanoviska všetky 

potrebné smery a dĺžky v sieti naraz,  ako merať po častiach za použitia rôznorodých 
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hranolov. OGM TBD má momentálne 16 odrazových hranolov firmy LEICA a 6 odrazových 

hranolov firmy KERN, čo je dostatok pre zabezpečenie tejto podmienky na všetkých vodných 

stavbách na celom Slovensku.  

4.2.2. Spracovanie a vyhodnotenie etapového merania 

Pred samotným výpočtom súradníc a stredných chýb je potrebné namerané vodorovné dĺžky 

opraviť o fyzikálne redukcie (teplota, tlak) a redukovať na spoločný horizont(zvolená 

nadmorská výška).  

Lokálnu sieť vyrovnávame využitím regresného lineárneho modelu MNŠ v geodetickom 

programe „V-SM-DL-PM“. Vzhľadom na zameranie osnovy smerov a dĺžok je vhodné 

použiť 2. regresný lineárny model (vyrovnanie sprostredkujúcich meraní) pričom je možné 

v modeli zadefinovať aj známe podmienky s využitím MNŠ, ktorá nám dáva optimálne 

výsledky (je možné použiť aj inú metódu ako napr. metóda robustných odhadov). 

Keďže ide o etapové meranie s cieľom sledovať vodorovné posuny je vhodné zameranú sieť 

vyrovnať v dvoch etapách. V prvej etape je vyrovnaná sieť pozostávajúca zo vzťažných 

bodov. Je vyrovnaná ako voľná sieť MNŠ, ktorá je rátaná na jej ťažisko. Berie ohľad na 

možný posun všetkých vzťažných bodov. V druhej etape vyrovnáme sieť vzťažných 

a pozorovaných bodov spolu, pričom treba použiť model bezväzbovej siete (fixovaný jeden 

vzťažný bod a orientácia - výber bodov z najmenším posunom). V druhej etape do výpočtu 

vstupujú súradnice vzťažných bodov vyrátaných v prvej etape. Treba brať na zreteľ, že vo 

výpočte ide o linearizáciu vzťahov Taylorovým radom, v ktorom sú zanedbávané vyššie 

členy. Je možné použiť aj výpočet pozorovaných bodov pomocou rajónu, ale každý 

pozorovaný bod musí byť zameraný z viacerých vzťažných bodov.  

Presnosť výsledných súradníc závisí od presnosti merania smerov a presnosti merania dĺžok. 

V poslednom období boli na vybraných vodných stavbách dosiahnuté pri meraní a spracovaní 

nasledovné hodnoty stredných chýb meraných smerov a dĺžok a vyrovnaných súradníc 

pozorovaných bodov[2]. 

tab.č.3 

Vodná Merací   Stredné chyby   

stavba prístroj smerov dĺžok my  mx  

Hriňová Leica TDM-5000 2,1CC - 4,8CC 0,3 - 0,5 mm 0,4 - 1,1 mm 0,6 - 1,2 mm 

  Leica TC1800L 3,3CC 0,5 mm 0,5 mm 0,6 mm 

Málinec Leica TDM-5000 1,9CC - 2,9CC 0,7 - 1,2 mm 1,1 - 3,3 mm 1,1 - 2,3 mm 

Turček Leica TDM-5000 2,8CC - 4,9CC 0,6 - 1,0 mm 0,9 - 1,6 mm 1,0 - 2,8 mm 

  Leica TS30(ATR) 2,0CC-5,9CC 0,3-0,5 mm 0,7 mm 0,5 mm 

Žilina Leica TDM-5000 2,7CC - 4,4CC 0,4 - 0,6 mm 0,7 - 1,5 mm 0,8 - 2,3 mm 

  Leica TC-1800L 3,4CC 0,5 mm 0,9 mm 1,5 mm 

4.3.  Meranie pomocou globálnych navigačných systémov(GNSS)  

Medzi moderné geodetické metódy patrí čoraz viac využívané meranie prostredníctvom 

GNSS. Výhoda použitia GNSS technológií spočíva najmä v nezávislosti od priamej 

viditeľnosti medzi bodmi, čo poskytuje možnosť realizácie presného merania aj v oblastiach 

zvýšenej ochrany prírody, pretože nie je potrebné vykonávať prieseky cez porast. Náš odbor 

využíva túto technológiu na zhusťovanie meraní vzťažných bodov v Gabčíkove a na meranie 

vodorovných posunov na Veľkomarskom zosuve. Na meranie používame rýchlu statickú 

metódu, ktorej presnosť závisí od viacerých faktorov ako je dĺžka intervalu merania, dĺžka 
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meranej základnice, počet družíc a ich poloha vzhľadom na merané body, metódy 

spracovania, použité modely, stupeň eliminácie systematických chýb, metódy riešenia 

ambiguít, meranie na jednej alebo dvoch frekvenciách, typ prijímača a antény, typ efemeríd 

družíc. Je dôležité si uvedomiť, že pri zvyšovaní doby observácie nie je rozhodujúce 

dosiahnuť väčší počet meraní, ale získať dostatočnú zmenu geometrie družíc na vyriešenie 

ambiguít. K tomu dochádza po uplynutí určitého časového intervalu. Pri meraní 

Veľkomarského zosuvu sme schopný zaručiť pri použití rýchlej statickej metódy presnosť 

určenia vodorovných posunov do 5 mm. 

 Pri testovaní a porovnávaní dĺžok na SVD Gabčíkovo, medzi terestricky priamo určenými 

vodorovnými dĺžkami a vypočítanými vodorovnými dĺžkami určenými pomocou GNSS nám 

vychádza rozdiel v dĺžkach menší ako 2 mm.  

4.3.1. Prístrojová vybavenie a pomôcky 

Na meranie používame tri trojfrekvenčné GNSS aparatúry Leica rady 1200+GNSS. 

 
Obrázok č.3 GNSS aparatúry rady 1200+GNSS 

4.3.2. Spracovanie a vyhodnotenie etapového merania 

Spracovanie nameraných dát a následné vyrovnanie siete vykonávame v programe 

LeicaGeoOffice verzia 7.0. v automatickom móde.  Pri vyrovnaní siete je možné použiť 

samostatne signály iba z družíc GPS ako aj spoločne GPS a GLONASS.  Rozdiely medzi 

spracovaným GPS signálov a kombinovaným GPS a Glonass boli na jednotlivých 

pozorovaných bodoch na Veľkomarskom zosuve do 1 mm. Presnosť určovaných 

priestorových základníc bola do 1 mm. Presnosť jednotlivých bodov po vyrovnaní siete sa 

pohybovala v rozpätí 0.6 až 3.1 mm[3].  

4.4. Terestrické laserové skenovanie(TLS) AB plášťa hornej nádrže(HN) PVE 

Čierny Váh  

Laserové skenovanie je v súčasnosti najefektívnejšia metóda priestorového merania a tvorby 

priestorových 3D modelov. OGM TBD ako prvý na Slovensku v roku 2006 kúpil TLS značky 

Trimble GX od firmy Trimble a v roku 2010 druhý výkonnejší skener Leica Scanstation 2 od 

firmy Leica. Táto technológia sa vyznačuje vysokou hustotou meraných bodov, 
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bezodrazovým meraním (resp. s pasívnym odrazom) a vysokou rýchlosťou. Skenovanie AB 

plášťa sa vykonáva za účelom sledovania stekania AB plášťa. Prvé meranie na HN PVE 

Čierny Váh bolo vykonané v roku 2007 a do roku 2013 bolo vykonaných 6 skenovaní AB 

plášťa.  V roku 2012 bola vypustená celá horná nádrž a v tomto roku bola aj komplet celá 

naskenovaná. Presnosť modelu(vonkajšia) je v rozmedzí od 1-2cm. 

4.4.1. Prístrojová vybavenie a pomôcky 

V súčasnosti používame prístroj Leica Scanstation 2. TLS sa ovláda prostredníctvom 

notebooku a softvéru Cyclone. 

 
Obrázok č.4 TLS - Leica Scanstation 2 

4.4.2. Spracovanie a vyhodnotenie etapového merania 

Spracovanie nameraných dát prebieha v programe Cyclone a vyhodnotenie(porovnanie 

modelov) prebieha v softvéry Surfer. Pri skenovaní v roku 2012 bolo naskenovaných cca 

181,5 milióna bodov, z ktorých sa po odstránení šumu vymodeluje terénny model pomocou 

triangulácie s lineárnou interpoláciou s rastrom bodov 0,05 x 0,05 m. Výsledné modely 

z jednotlivých rokov môžeme porovnávať a tým sledovať deformácie AB plášťa. Na obr.č.5 

je porovnanie modelov z roku 2012 a 2013 (časť E) [4]. 
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Obrázok č.5 Porovnanie modelov z rokov 2012 a 2013(časť E) 

 

Ako sa časom ukázalo táto metóda je vhodná nielen na sledovanie stekania AB plášťa, ale aj 

na odhaľovanie akýchkoľvek nedostatkov AB plášťa. Jej veľmi veľkou výhodou veľká 

výpovedná hodnota, archivovanie dát a možnosť spätného vyhodnocovania v prípade výskytu 

akýchkoľvek problémov.  

5. ZÁVER 

Posuny a deformácie vodných stavieb možno merať rozličnými fyzikálnymi metódami, medzi 

ktoré patria aj geodetické metódy, prístrojmi a pomôckami. Prednosťou geodetických metód 

je najmä to, že poskytujú informácie o správaní sa objektov a ich konštrukčných častí vo 

všetkých smeroch v danom čase, a to v relatívnych a absolútnych hodnotách. Tu treba však 

spomenúť, že presnosť nameraných výsledkov spomínanými metódami je závislá od 

mnohých podmienok ako je počasie, presnosť použitého prístroja, vzdialenosť sledovaných 

pozorovaných bodov od siete vzťažných bodov, stabilita vzťažných bodov, prevýšenia medzi 

bodmi, skúsenosť merača, použitie geodetických metód a tiež vo o veľkej miere spôsob 

spracovania a interpretácie celého kontrolného merania.  

V uvedenom príspevku sme prezentovali naše skúsenosti a postupy, pri meraní a spracovaní 

vodorovných a zvislých postupov na vodných stavbách, ktoré máme rokmi overené 

a poskytujú hodnoverné výsledky potrebné na ďalšiu interpretáciu pri vypracovaní 

geodetických príloh, ktoré sú súčasťou etapových správ TBD, ktoré každoročne OGM 

vypracováva  pre všetky vodné stavby I. a II. kategórie. 
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VYUŽITIE VIDEOMONITIORINGU PRI ZHODNOCOVANÍ STAVU 

MERNÝCH ZARIADENÍ NA VODNÝCH STAVBÁCH 

USAGE OF VIDEO SURVEILLANCE IN EVALUATING MEASURE DEVICES 

LOCATED ON WATER STRUCTURES 

Peter Gužík, Peter Eľko 

Abstrakt: 

V rámci technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami sa ako jedna z metód používaných 

na zistenie stavu pozorovacích zariadení využíva metóda videomonitoringu. Ide o priame pozorovanie 

väčšinou inak nedostupného miesta daného merného zariadenie, pričom prieskum môže byť 

vykonávaný v horizontálnom aj vertikálnom smere. Najčastejšie sa videomonitoring využíva pri 

kontrole stavu pozorovacích sond, prípadne potrubí drenážnych prvkov, jeho použitie je vhodné aj ako 

kontrola vyhovovania nového pozorovacieho zaradenia. Výsledky realizovaného videomonitoringu 

dávajú obraz o charaktere a rozsahu poškodenia, pričom je možné hodnotiť aj funkčnosť 

pozorovaného prvku, čo je v rámci technicko-bezpečnostného dohľadu mimoriadnym prínosom. 

V článku je stručne popísané využívané technické vybavenie a výsledky zrealizovaných prác. 

 

Abstract: 

Video surveillance is one of the methods used by technical safety supervision of hydraulic structures 

to investigate conditions of measuring devices. Video surveillance investigation can be done both 

horizontal and vertical ways, it is mostly used when other approaches cannot be applied. It is mostly 

used for survey piezometric probes, drainage pipes or to inspect new build survey objects. The results 

of survey can give us a picture of the character and range of damage, it is also helpful in deciding if 

the survey object is working correctly. This paper discusses about results of completed video 

surveillance on surveying equipment built on water structures. 

Kľúčové slová: Sonda, Videomonitoring, Pozorovacie zariadenie 

1. ÚVOD 

V rámci technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami, ale aj pre účely 

rekonštrukcií a sanácií sa na vodných stavbách využíva videomonitoring potrubí dnových 

výpustov, drenážnych potrubí a vrtov pozorovacích sond. V článku je stručne popísané 

využívané technické vybavenie a výsledky z videomonitoringu zrealizovaného na VS Nosice. 
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Obr. 1  Kamerový systém pre inšpekciu potrubí IBAK 

Pri monitorovaní stavu pozorovacích sond používame digitálny inšpekčný systém pre 

vizuálnu kontrolu potrubí IBAK Modular_I s kamerovou hlavou NAUTILUS.  

Systém umožňuje digitálny záznam, ktorý je ukladaný vo video formáte .mp4, alebo je možné 

tento digitálny záznam priamo počítačovo spracovať v programe IKAS, ktorý je súčasťou 

ovládacieho kufra. Maximálna dĺžka monitorovaného úseku je 180 m. 

2. OPIS A ÚČEL VODNEJ STAVBY  

Jedným z hlavných stavebných objektov VS je betónová gravitačná priehrada, ktorá sa skladá 

z 34 blokov. Koruna priehrady sa nachádza na kóte 282,6 m n. m., celková dĺžka betónového 

múru je 501,68 m a jej šírka je 7,6 m, výška priehrady nad základovou škárou je 31,5 m. 

Vzhľadom na komplikované geologické pomery v mieste zakladania boli bloky 

prispôsobované týmto zložitým podmienkam a to hĺbkou založenia, šírkou základovej škáry 

a tvarom základovej škáry. Bloky gravitačného múru môžeme rozdeliť do troch kategórií a to, 

plné gravitačné bloky, bloky výpustného zariadenia a bloky vodnej elektrárne.  

 

 

Obr. 2  Gravitačná betónová priehrada VS Nosice (bloky výpustného zariadenia) 

Hlavným účelom vodného diela, ktoré bolo vybudované v rokoch 1949 - 1958 je vzdúvať 

hladinu Váhu a vytvoriť zásobný priestor pre energetické využitie vody na vodnej elektrárni. 

http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/control-boxes-23565-5554179.jpg
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Ďalšími úlohami vodného diela je: 

 čiastočné zníženie maximálneho prietoku povodňovej vlny vytvorením priestoru v nádrži 

koordinovanou manipuláciou v závislosti na prietokoch Váhu a využitie prirodzenej retenčnej 

schopnosti nádrže,  

 vyrovnanie zvýšených prietokov z kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica pri 

špičkovej prevádzke na kaskáde,  

 využitie vodnej nádrže pre rekreáciu, šport, rybárstvo a odbery vody pre priemysel.  

3. MONITORING SOND VS NOSICE 

Na vodnej stavbe sme vykonali videomonitoring všetkých pozorovacích sond, ktoré sa na 

danej vodnej stavbe nachádzali. Šlo o 14 sond, ktorých umiestnenie je schematicky zobrazené 

na obrázku č. 3. Okolie sond bolo upravené, sondy boli riadne označené a prístupné. V tomto 

článku nebudeme uvádzať stav všetkých kontrolovaných sond, budeme sa snažiť poukázať na 

rôznorodosť pozorovaných poškodení a anomálií, na ktoré sme pri tomto meraní narazili. 

 

 

Obr. 3  Rozmiestnenie pozorovacích sond 

Videomonitoringom sme preskúmali všetkých 14 pozorovacích sond osadených na vodnej 

stavbe, stav vybraných sond je zobrazený na obrázkoch nižšie (obr. č 4 až obr. č. 8). 

  

Obr. č.4 Sonda JEF-01 
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Obr. č. 5 JEF-02 

   

Obr. č. 6 JEF-03 

   

Obr. č. 7 PZ-16 

  

Obr. č. 8 PZ-0 

Väčšina sond bola v dobrom stave, vidoemonitoringom sme nezistili väčšie poškodenie 

okrem sondy JEF-02. Perforácie boli na všetkých pozorovacích sondách vŕtané a ich plocha 

bola taktiež dostatočná.  

Najväčšie poškodenie bolo pozorované na sonde JEF-02 (obr. č. 5), kde sme pozorovali 

viacnásobné zalomenie PVC pažnice sondy, taktiež v zalomení nebol pozorovaný obsyp. Na 

hladine boli pozorované plávajúce nečistoty, to však na meraní hladiny podzemnej vody nemá 
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zásadný vplyv. Pri tejto sonde sme sa kvôli zalomeniu sondy nedostali až k perforovanej časti. 

V sondách JEF-3 a PZ-16 boli pozorované na dne cudzie predmety. V JEF-03 to bol kus 

plastovej rúry a v sonde PZ-16 šlo o silón, na ktorom bol pravdepodobne zavesený 

sedimentačný valec alebo Rangova píšťala.  

  

Obr. č. 9 Pracovný tím a vybavenie (zľava: B. Hammel, P. Eľko, M. Bakeš) 

4. ZÁVER 

Pozorovacími sondami sa sleduje hladina podzemnej vody pod priehradou, ich stav sa 

odzrkadľuje aj na kvalite technicko-bezpečnostného dohľadu. Pri sondách, ktoré boli 

nesprávne zabudované prípadne pri sondách, ktoré boli poškodené, alebo sú staré a neplnia 

svoju funkciu z rôznych dôvodov je otázne či nameraná hladina podzemnej vody odzrkadľuje 

skutočný stav. Pri našom meraní sme pozorovali len jednu sondu s vážnejším poškodením, šlo 

o sondu JEF-02, ktorá bola na dvoch miestach poškodená (prelomená). Meraním na tejto 

sonde sa neodzrkadľujú hladiny v perforovanej časti, ale v časti v ktorej je sonda poškodená. 

Pri výkopových prácach na vodnom diele v mieste priehrady boli pozorované agresívne vody 

no z výsledkov našich meraní môžeme konštatovať, že nemajú zásadný vplyv na stav 

pozorovacieho systému.  
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MONITORING HLADÍN PODZEMNÝCH VOD V ZOSUVNOM ÚZEMÍ 

DUBEŇ I. 

MONITORING OF GROUNDWATER LEVELS IN THE LANDSLIDE AREA 
DUBEŇ I. 

Róbert Stanček 

Abstrakt: 

K výstavbe vodného diela Žilina, bola ako ku prvej stavbe na území Slovenskej republiky 

vypracovaná štúdia EAI (Environmental Impact Assessment). V odporúčaniach hodnotiacej správy 

bolo i vyriešenie dlhotrvajúceho problému stabilizácie zosuvného územia Dubeň I., keďže činnosti 

(prehĺbenie koryta Váhu) spojené s výstavbou VD by ešte zvýšili hrozbu svahových deformácii.  

Na základe tohto odporúčania sa zrealizovala sanácia zosuvného územia, ktorá spočívala z 

vybudovania odvodňovacích vrtov a oporného múra s mikropilotmi.  

V súčasnosti je na území realizovaní pravidelný monitoring, za účelom sledovania pohybových aktivít 

v horninovom masíve. Medzi aktivity patria sledovanie hladín podzemných vôd vo vrtoch JM  

a výdatnosti odvodňovacích vrtov DV. 

V roku 2013 boli vybrané vrty JM vybavené automatickými snímačmi, za účelom podrobnejšieho 

monitoringu hladiny podzemných vôd. 

 

Kľúčové slová: hladina podzemnej vody, Dubeň, odvodňovacie vrty  

 

 

Abstract: 

The construction of Zilina Waterworks was the first building a study Environmental impact assesment 

in the Slovak republic.  The recommendations of the assesment report were resolving  long-standing 

problem of stabilization of the landslide Dubeň I., because  activities (deependig of the channel Váh) 

could increase the hazard of slope deformation. 

On the recommendation of the EIA was implemented remediaton slope (drainage boreholes and 

retaimimg wall with micropiles). 

Nowdays is realized  the regular monitoring movement activities in the territory. The acivities are: 

monitoring of groundwater levels and monitoring the yield of drainage boreholes. 

In 2013 were equipped selected boreholes JM with automatic sensor for more detailed monitoring of 

groundwater levels . 

 

Key words: groundwater levels, Dubeň, drainage holes 
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ÚVOD 

Zosuvné územie Dubeň I. ako celok, nie je úplne stabilizované. Inklinometrické a geodetické 

merania dokumentovali určité zmeny prevažne v menších hĺbkach vo svahu za oporným 

múrom, na ktorý sa zaťaženie prenáša. Nestabilitu týchto dielčích plytších zosuvov ako aj 

pohyb a popoliezanie povrchovej vrstvy v strmom svahu (príčina: sklon terénu, charakter 

horninového prostredia, zrážkové a teplotné zmeny) nie je možné celkom vylúčiť. 

Stabilitu zosuvného územia ovplyvňuje okrem iného aj úroveň hladín podzemných vôd. V 

tomto prostredí nejde o súvislú hladinu podzemných vôd. Hladina podzemných vôd sa 

monitoruje v sieti vertikálnych pozorovacích vrtov označených ako JM od roku 1992. Pre 

každý vrt JM bola výpočtom stanovená kritická hladina, prekračovanie ktorej zhoršuje 

stabilitu dielčieho zosuvu. 

Zosuvné územie je odvodňované systémom odvodňovacích vrtov s označením DV. Vrty boli 

budované v rokoch 1997 - 2000, z dôvodu zabezpečenia permanentného odvodňovania svahu, 

s úlohou znížiť hladinu podzemných vôd na čo najnižšiu možnú úroveň. 

Účinnosť odvodňovania svahu prostredníctvom vrtov DV sa overuje pomocou vertikálnych 

vrtoch JM, pričom sa sleduje, či nastalo/nenastalo zníženie hladín podzemných vôd pod 

stanovenú kritickú hladinu. 

Monitoring podzemných vôd je zameraný na : 

 meranie hladín podzemných vôd, 

 meranie odvodňovania zosuvných svahov. 
 

MONITOROVANIE HLADÍN PODZEMNÝCH VOD VO VRTOCH JM 

Zo siete vertikálnych vrtov JM v počte 24, sa v posledných rokoch monitorovala hladina 

podzemných vôd v 21 vrtoch (JM-1, JM-2, JM-3, JM-4, JM-5, JM-5a, JM-6, JM-10, JM-11, 

JM-13, JM-14, JM-15, JM-16, JM-17, JM-18, JM-19, JM-20, JM-21, JM-22, JM-23 a JM-24) 

HPV sa do roku 2013 merala ručne v intervale 1x týždeň. Postupne sa v roku 2013 vo 

vybraných vrtoch prešlo na automatické meranie s intervalom merania 1x 4 hodiny. Hlavným 

dôvodom prechodu z ručného merania na automatické meranie bolo zachytenie kolísania 

hladiny (ročné extrémy) pri zrážkových úhrnoch a teplotných zmenách. 
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Obr. 1: Porovnanie automatického a ručného merania za 2013 

Pri porovnaní automatického merania s ručným (obr. 1) môžeme vidieť, že pri kontinuálnom 

meraní (1x 4 hodiny) bol zachytený ročný extrém (max) 352.69 m n. m. a pri ručnom (1x 

týždeň) 352.06 m n. m., rozdiel predstavuje 0.63 m. Na základe takýchto výsledkov môžeme 

povedať, že osadenie automatických snímačov vo vrtoch v zosuvnom území splnilo svoj účel 

a výrazne prispeje ku skvalitneniu vykonávaného monitoringu.   

Na obr. 1 môžeme vidieť, že hladina podzemnej vody reaguje na zrážky s oneskorením 

niekoľko hodín, avšak vplyv zrážok na hladinu je vo všetkých vrtoch celkom jednoznačný. 

Rozdielnosti v spojitosti zrážky – hladina podzemnej vody môžu byť spôsobené: 

 nízka početnosť vykonávaných ručných meraní (v súčasnosti už nie- kontinuálne 

meranie), 

 celoročné nasytenie puklín a dutín podzemnou vodou, 

 nefunkčnosť niektorých odvodňovacích vrtov. 

Celkovo na základe dlhodobého monitoringu nastáva výrazné zvýšenie hladín podzemných 

vôd prevažne po skončení obdobia s teplotami pod 0 °C, po roztopení snehovej pokrývky. 

Jarné zvýšenie hladín podzemných vôd približne od marca, počas roka postupne doznieva a 

hladiny podzemných vôd postupne klesajú až do decembra, na čo mal výrazný vplyv aj 

nedostatok vlahy v letných a jesenných mesiacoch.  

V posledných rokoch sa hladiny podzemných vôd nachádzali prevažne nižšie ako bola úroveň 

hladín v roku 1995. Len počas krátkeho obdobia, po topení snehu, sa v niektorých vrtoch 

hladiny podzemných vôd zdvihli do úrovne (a nad) hladín z roku 1995. Počas roka 2012 boli 

v 3 vrtoch (JM-21, JM-23 a JM-24) hladiny podzemných vôd vyššie ako bola ich úroveň na 

začiatku monitorovania v roku 1995. Monitorovacie vrty JM-3, JM-4, JM-6 sú suché od roku 

2005. 
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Pri monitoringu sa osobitý dôraz kladie na prekročenie kritických hladín podzemných vôd, 

ktoré boli stanovené pre zosuvné územie v roku 1992 a ktoré ovplyvňujú stabilitu zosuvného 

svahu. 

Režimové merania hladín podzemných vôd dokumentujú, že vo vertikálnych vrtoch JM-5, 

JM-5A, JM-6, JM-7, JM-13, JM-23 a JM-24 nebola kritická hladina počas trvania 

monitoringu prekročená. Opačne je to u JM-2, kde počas celého obdobia monitoringu je 

hladina nad stanovenou kritickou hodnotou. Napríklad počas roka 2012 sa hladina sa v JM-2 

pohybovala od 10,01 do 12,34 m p. t., čo je rozkyv 2,33 m. Taktiež pri inklinometrickom 

meraní bolo zaznamenané aktívne zosúvanie v hĺbke 10,75 - 11,75 m (vektor posunu 86,44 

mm po svahu), polohové zmeny merané na pažnici 196,1 mm a pokles na vrte -97,0 mm. Vrt 

JM-2 sa nachádza v oblasti odlučnej hrany dielčieho zosuvu DA014.  

 
Obr. 2: Režim hladiny podzemnej vody vo vrte JM-13 počas roku 2012 

Kritické hladiny boli častejšie prekračované do roku 1997, do vybudovania odvodňovacích 

vrtov. Od roku 1997 prekračovanie kritických hodnôt hladín podzemných vôd bolo 

zaznamenávané pravidelne len vo vrtoch východného okraja Budatína (vertikálne vrty JM-3, 

4, ktoré sú už to roku 2005 suché a vrt JM-2). 

MERANIE ÚČINNOSTI ODVODŇOVACÍCH VRTOV DV 

Horninové prostredie zosuvného územia Dubeň I., ktoré je chránené oporným múrom B, 

odvodňujú odvodňovacie vrty DV, vybudované prevažne v roku 1997 (DV-1 až 6 v roku 

2000). Účinnosť odvodňovacích vrtov sa monitoruje od 29.04.1997, v intervale 1x za týždeň. 

Od 06/1999 do 12/2005 boli merania zredukované na interval 1x za dva týždne. V roku 2006 

až 2008 monitoring prebiehal 1x za týždeň. Od roku 2009 sa merania vykonávajú 1x za 

týždeň (okrem obdobia od januára do cca 15. februára a v 11. a 12. mesiaci roka, kedy 

merania boli vykonávané 1x za dva týždne).  

Odvodňovanie horninového masívu za oporným múrom B zabezpečuje celkovo 39 

odvodňovacích vrtov DV.  



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

 
Obr. 3: Sumárny odtok vôd v roku 2011 a 2012 z horninového masívu za oporným múrom 

Priebeh odvodňovania horninového masívu je charakteristický tým, že najväčšie odtoky zo 

zosuvného svahu sú prevažne zaznamenávané v polovici marca (v období topenia snehu). 

Špecifické boli roky 2010 a 1997. Rok 2010 maxima dosiahnuté v máji, z dôvodu vysokých 

úhrnov zrážok a rok 1997 z dôvodu narazenia zvodnených vrstiev masívu v júli. 
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Obr. 4: Sumárny odtok vôd z vrtov DV v roku 1997 (vybudovanie odvodňovacích vrtov), 2011 a 2012 

Celkový najväčší sumárny odtok 5,766 l/s bol zaznamenaný dňa 28.03.2006 a bol to najväčší 

odtok evidovaný za celé monitorované obdobie (okrem hodnoty odtoku pri narazení 

zvodnených štruktúr vrtnými prácami).  

Za obdobie takmer 15 rokov odvodňovania zosuvného svahu za oporným múrom 

prostredníctvom vrtov DV vyznela analýza ich funkčnosti vcelku pozitívne. Z celkového 

množstva 39 účinných odvodňovacích vrtov DV sa funkčnosť nezmenila v 33 vrtoch.  

ZÁVER 

Osadenie automatických snímačov vo vybraných vrtoch sa ukázalo ako vhodný krok ku 

skvalitneniu monitoringu zosuvného územia Dubeň I.. 
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INSPEKCE PŘEHRADY DERBENDIKHAN V IRÁCKÉM 

KURDISTÁNU 

INSPECTION OF DERBENDIKHAN DAM IN IRAQI KURDISTAN 

David Kapko 

Abstrakt:  
Příspěvek představuje účast naší společnosti na rozsáhlé inspekci rockfilové hráze vodního díla 

Derbendikhan. Cílem celé akce je posouzení bezpečnosti a provozuschopnosti VD. Jednalo 

o rozsáhlou inspekci technickobezpečnostního dohledu a jednotlivých stavebních částí vodního díla. 

Vlastní inspekce, zkoušky, měření a další průzkum probíhaly jak klasickým způsobem, tak za 

přítomnosti specializovaných profesí (potápěči, horolezci atd.). Nedílnou součástí celé akce byly 

komplexní prohlídky strojních technologických celků. V závěru příspěvku je uveden přehled 

nejzávažnějších zjištění, navrhovaných oprav a doporučení pro další provoz vodního díla. 

Abstract: 

Article present extensive inspection of rockfill dam Derbendikhan. Main goal of this project was 

safety evaluation and serviceability assessment of the dam. Basically, extensive dam safety and 

surveillance inspection of individual parts of water structure was performed. Inspections, tests, 

measurements and other survey were carried out by standard way but also in cooperation with other 

special (divers, mountain climbers etc.). Integral part of all project were complex inspection of 

technological unites. Description of most important findings, proposal of repairs and recommendation 

for further operation are mentioned at the end of entry. 

Klíčová slova: TBD, inspekce, rockfill, Derbendikhan, komplexní prohlídka  

1. ÚVOD 

Vodní dílo Derbendikhan leží na řece Sirwan cca 65 km JV směrem od města Sulejmánie 

a 230 km SV od Bagdádu. Stavba přehrady začala v roce 1956 a dokončena byla v roce 1961. 
 

 
Foto č.1 – Pohled na těleso hráze 
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Na stavbě se podílelo konsorcium firem z USA, Francie, Velké Británie, Německa 

a Rakouska. V letech 1983-1985 se uskutečnila výstavba nové vodní elektrárny 3 x 83MW. 

Vlastní těleso hráze tvoří 128m vysoká zemní hráz se středním jílovým těsněním 

a rockfilovým opevněním, v ose přímá, dlouhá 500 m v koruně. 

Celkový objem nádrže při normální provozní hladině 485,00 m n. m. je 3 000 mil m
3
 (cca 4 x 

větší než objem Orlické přehrady). 

Bezpečnostní přeliv je hrazený 3 segmentovými uzávěry o hrazené ploše 3 x (15 x 15m).  

Maximální kapacita BP při normální provozní hladině (485,00 m n. m.) je 5 700 m
3
s

-1
. 

Přičemž maximální kapacita přelivu při maximální hladině (493,50 m n. m.) je 11 400 m
3
s

-1
. 

V porovnání s parametry našich vodních děl se jedná o významné dílo jak z pohledu objemu, 

tak i návrhových a kapacitních parametrů jednotlivých funkčních objektů. 

 

 
Foto č.2 – Pohled na vzdušní líc hráze a skluz bezpečnostního přelivu 

 

Zakázka „Inspekce přehrady Derbendikhan“ byla vypsána jako veřejná soutěž Ministerstvem 

zemědělství a vodních zdrojů, a získala ji společnost CREA. Hlavními partnery realizující 

zakázku byly společnosti PS Profi s.r.o., VODNÍ DÍLA – TBD a.s. a AW DAD, s.r.o.  

Na realizaci akce se podílely z 99 % české firmy, což vyžadovalo důkladnou přípravu 

a koordinaci celé akce, včetně dopravy veškerého inspekčního materiálu a vybavení z české 

republiky. Neméně důležitá byla i spolupráce s provozovatelem vodního díla 

a provozovatelem vodní elektrárny. 

 

Vlastní inspekce byla rozdělena na několik částí z důvodů koordinace jednotlivých prací. 
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2. NÁTOKOVÝ OBJEKT 

Betonová konstrukce nátokového objektu je umístěna u pravého břehu hned vedle 

bezpečnostního přelivu. V nátokové věži jsou umístěny tři návodní stavidla o rozměrech 

4,75 x 9,5 m, která uzavírají vstup do dvou tunelů spodních výpustí. Jedno stavidlo uzavírá 

tunel o průměru 6 m a další dvě stavidla uzavírají tunel o průměru 9 m. 

 

 
Foto č.3 – Pohled na nátokový objekt a nátok bezpečnostního přelivu 

 

Stavební část objektu 

Během inspekce byla provedena podrobná prohlídka a pasportizace celého železobetonového 

objektu. Oblasti nad hladinou v nádrži byly kontrolovány pomocí horolezecké techniky a části 

objektu pod hladinou byly kontrolovány za pomoci potápěčů. 

 

 
Foto č.4 – Přípravy potápěčů v nátokové věži 
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Zaznamenávány byly především trhliny, poruchy betonu i kvalita betonu v různých sekcích 

objektu. Výstupem celého šetření jsou návrhy sanací vytipovaných poškození a návrhy 

vhodných technologií oprav. 

 

Technologická část nátokového objektu 

Nátoková stavidla byla podrobena komplexní prohlídce strojních specialistů. Hradící 

konstrukce byla kontrolována v možném rozsahu a přístupu na základě aktuálních podmínek. 

Nedílnou součástí komplexních prohlídek jsou funkční zkoušky uzávěrů v celkovém rozsahu 

pohybu uzávěrů včetně kontroly ovládacího hydraulického systému. Během prohlídky 

uzávěrů byla zjištěna řada poruch, poškození, netěsností, problémy v nastavení atd.  Zařízení 

není řádně udržováno. 

Zařízení bylo modernizováno v roce 1989, ale nikdy nebylo prověřeno během zkušebního 

provozu ve všech provozních stavech a do dnešní doby nebylo uvedeno do trvalého provozu. 

3. TUNELY SPODNÍCH VÝPUSTÍ 

Spodní výpusti jsou tvořeny dvěma tunely. Větší z nich o průměru 9 m se u vzdušní paty 

rozvětvuje a vytváří dva nátoky na rozstřikovací uzávěry. Menší tunel o průměru 6 m je 

ukončen jedním rozstřikovacím uzávěrem. Před každým rozstřikovacím uzávěrem je odbočka 

na VE. Délka každého tunelu je cca 300 m. 

Převážná část ostění tunelu je opancéřována ocelovým pláštěm a pouze malá část ostění 

je betonová. 

 

 
Foto č.5 – Pohled do šikmé části bet. tunelu od nátokového objektu (pohled proti vodě) 

 

Při prohlídce ocelového opláštění bylo zjištěno pouze několik drobných lokalit s korozními 

projevy. Nejhorší koroze a poškození nátěrů bylo zjištěno těsně před klapkovými uzávěry 

na vodní elektrárnu.  Tyto poruchy byly zdokumentovány a následně budou opraveny. 
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Na betonovém ostění tunelů byly pozorovány drobné vlasové trhliny, pravděpodobně vzniklé 

během stavby tunelů. Nebyl pozorován žádný tlakový průsak ostěním do tunelů. 

4. ROZSTŘIKOVACÍ UZÁVĚRY 

Na tunelech spodních výpustí jsou umístěny 3 regulační rozstřikovací uzávěry o průměru 

2438 mm. Uzávěry jsou regulovány elektrickými servopohony. Maximální kapacita každého 

uzávěrů při plném otevření je 175 m³.s
-1

. 

Rozstřikovací uzávěry jsou na vodním díle od výstavby. V průběhu provozu byly prováděny 

běžné opravy a úpravy v místních podmínkách. 

Všechny uzávěry byly podrobeny komplexní prohlídce strojních specialistů a byly provedeny 

suché i mokré funkční zkoušky. Během těchto zkoušek byla identifikována řada závad, 

poruch a špatného nastavení ovládacích prvků uzávěrů. Uzávěry jsou funkční, ale jejich 

provoz není spolehlivý a bezpečný. 

Výsledkem inspekce byla řada měření a zjištění se závěrem, že uzávěry musí podstoupit 

generální opravu vlastního tělesa uzávěru a především kompletní opravu ovládacího 

mechanismu včetně modernizace celého řídicího systému. 

5. BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV 

Bezpečnostní přeliv je rozdělen na tři sekce, z nichž každá je hrazena segmentovým uzávěrem 

o rozměrech 15 x 15 m. Původní hradící konstrukce byla z bezpečnostních důvodů odstraněna 

v průběhu Irácko-iránské války (1980 – 1988). Nové segmentové uzávěry byly navrženy 

a dodány Jugoslávskou společností Metalna Maribor v letech 1989/90. 

 

 
Foto č.5 – Pohled vzdušní líc bezpečnostního přelivu 

 

Na hradící konstrukci navazuje masivní objekt skluzu o délce cca 300m zakončený 

odrazníkem. 
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Stavební část nátoku a skluzu 

Během inspekce byla provedena podrobná vizuální prohlídka celého železobetonového 

objektu. Zaznamenávány byly především trhliny, poruchy betonu i kvalita betonu v různých 

sekcích objektu. Výstupem celého šetření jsou návrhy sanací vytypovaných poškození 

a návrhy vhodných technologií oprav. 

 

Technologie přelivu 

Segmentové uzávěry byly podrobeny komplexní prohlídce strojních specialistů. Hradící 

konstrukce byla kontrolována v možném rozsahu a přístupu na základě aktuálních podmínek. 

Funkční zkoušky byly provedeny pouze bez vody z důvodu zaklesnutí hladiny v nádrži pod 

přelivnou hranu. Součástí komplexních prohlídek byly funkční zkoušky uzávěrů v celkovém 

rozsahu pohybu uzávěrů včetně kontroly ovládacího hydraulického systému. Během 

prohlídky uzávěrů byly zjištěny drobné poruchy a poškození. Zařízení jako celek je v dobrém 

technickém stavu. 

Zajímavostí celkové koncepce segmetů je, že zatížení vody působící na hradící konstrukci 

je přenášeno přes ložisko do bočních pilířů pomocí předepnutých tyčových a lanových kotev. 

To znamená, že masivní část bočních pilířů přenášející celkové zatížení není za ložiskem 

segmentu (po vodě), ale je vedle a před hradící konstrukcí. Pro ilustraci je uvedeno schéma 

kotvení ložisek segmentů. 

 

 
Foto č.6 – Schéma kotvení segmentového uzávěru bezpečnostního přelivu 

 

 

Každé ložisko segmentu je kotveno pomocí 44 kotev o délce 27 m. V rámci inspekce bylo 

10 % kotev testována a předepnuto na požadované zatížení. Provedené zkoušky byly úspěšné 

a naměřené hodnoty odpovídaly předem definovaným požadavkům. 
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6. ZAMĚŘENÍ PROSTORU NÁDRŽE 

Jedním z dalších bodů akce bylo zaměření dna prostoru nádrže do vzdálenosti 1,5 km 

od hráze s cílem určit množství sedimentů v této oblasti.  

Z důvodů výrazného zaklesnutí hladiny vody v nádrži po suché části roku probíhalo zaměření 

nádrže kombinovaně. Část nad hladinou byla zaměřena geodeticky a část pod vodní hladinou 

byla měřena pomocí echolotu s lokalizací GPS. 

Celkem bylo zaměřeno přibližně 12 000 podrobných bodů, z nichž byl vytvořen digitální 

model terénu. Tento model byl následně porovnán se zaměření, které bylo provedeno před 

napouštěním nádrže. 

Porovnáním bylo zjištěno, že původní údolí v zaměřené oblasti je zaneseno sedimenty 

na úroveň nátoků spodních výpustí. Porovnáním objemů byl zjištěno, že zanesení snížilo 

původní objem nádrže v zájmové oblasti o cca 10 %. 

 

 
Foto č.7 – Schéma digitálního model terénu zájmové oblasti nádrže. 

Potápěčské práce 

Významný prvkem celé akce byly potápěčské práce, které zahrnovali prohlídku nátokové 

věže pod hladinou vody v nádrži, kontrolu vodících drážek stavidlových uzávěrů, dosedacích 

ploch uzávěru na nátoku do tunelů, kontrola vlastních stavidel, kontrola čelí atd. Všechny 

práce pod vodou byly dokumentovány videozáznamem. 

Vzhledem k hloubkám ponorů přes 50m byly tyto práce značně časově náročné. 
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7. ZÁVĚR 

Výsledkem inspekční prohlídky byla celá řada zjištění. Tato zjištění byla rozdělena do 

3 kategorií s ohledem na nutnost jejich odstranění a zjednání nápravy. Závažné, které je nutno 

odstranit v co možná nejkratším termínu přes střední a poslední kategorií jsou drobné závady 

s odstraněním v horizontu 2 let. Mezi nejzávažnější můžeme zařadit závady zjištěné 

na ovládání hradící konstrukce nátokových uzávěrů a rozstřikovacích uzávěrů. 
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MODERNÍ KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA NA VODNÍCH 

DÍLECH 

MODERN COMMUNICATION INFRASTRUCTURE IN HYDRO-ELECTRIC 

PLANTS 

Ing. Jiří Pagáč 

Abstrakt: 
 Příspěvek pojednává o realizaci dvou projektů, spolufinancovaných z Operačního programu Životní 

prostředí, které byly zaměřeny na zlepšení monitoringu vodních děl a zkapacitnění přenosových tras 

mezi vodními díly a VH dispečinkem.  Na pěti vodních dílech byly mezi důležitými objekty položeny 

optické kabely, které tvoří redundantní optickou ethernet smyčku. Objekty byly vybaveny rozvaděči 

s optickými vanami, routery, optickými převodníky a záložními zdroji. Byla tak vytvořena 

komunikační infrastruktura, na kterou je možné snadno na bázi ethernetu připojit různá zařízení. 

Stávající přenosy dat po metalických kabelech byly převedeny na optickou smyčku. Z vodních děl na 

VH dispečink byly vybudovány mikrovlnné spoje s kapacitou 16Mb/s. Po těchto mikrovlnných 

spojích jsou přenášena data VH dispečinku, data technicko-bezpečnostního dohledu nebo také obraz 

z kamerových systémů z vodních děl. Zavedením mikrovlnných spojů došlo také ke zrychlení sběru 

dat rádiovou datovou sítí. 

 

Abstract: 

The paper concerns implementation of two projects co-financed from the Environment Operational 

Programme focused on improving the monitoring of hydro-electric plants and transmission-route 

capacity between hydro-electric plants and the water management control room.  Fibre-optic cables, 

which form a redundant optical ethernet loop, were laid between important objects in five hydro-

electric plants. The objects were equipped with distributors with fibre optic splice boxes, routers, 

optical convertors and backup sources. In this way, a communication infrastructure has been 

established, and provides the basis for various ethernet devices to easily be connected. The existing 

data transmission by metallic cables was converted to a fibre-optic loop. Microwave connections with 

a capacity of 16 Mb/s were installed from the hydro-electric plants to the water management control 

room. These microwave connections transfer data to the water management control room, data for 

technical and safety supervision and images from the plants' camera systems. Introduction of the 

microwave connection has also increased the speed of data collection by the radio data network.  

 

Klíčová slova: optický kabel, ethrnet, počítačová síť WAN, mikrovlnný spoj 

 

Mezi jednotlivými organizačními jednotkami státního podniku Povodí Odry dochází ke 

sdílení a přenosu poměrně širokého spektra dat. V tomto příspěvku se budeme věnovat dvěma 

skupinám dat, které v posledních letech zaznamenaly podstatnou modernizaci komunikačních 

technologií k jejich přenosu: 

- data VH dispečinku, která zahrnují informace hydrologického charakteru pro řízení 

vodohospodářské soustavy 

- data provozního a administrativního charakteru (podniková síť WAN). 
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Každá skupina dat má jiné požadavky na množství přenášených dat, jejich četnost a zajištění 

bezpečnosti přenosu dat. Od toho se odvíjí komunikační technologie, zvolené pro každý druh 

dat.  

Data VH dispečinku představují především údaje z monitorovacího systému (srážky, hladiny, 

teploty ovzduší, kvalita vody) a údaje z vodních děl ( hladina v nádrži, odtok, údaje o výrobě 

el. energie, odběru vody apod.) Pro data VH dispečinku byl již v minulosti zvolen rádiový 

způsob přenosu. S rozvojem této komunikační technologie vznikla rádiová datová síť tvořená 

radiomodemy  CDA70 a CDM70, pracujícími v pásmu 400 MHz.  

Podniková síť WAN byla budována již od roku 1997 a byla tvořena mikrovlnnými spoji 

Alcoma. Jako první byl vybudován páteřní spoj z Ostravy na závod Frýdek Místek, o rok 

později také na závod Opava.  

Během posledních let docházelo k rozvoji monitorovacího systému VH dispečinku a 

přibývalo měřících stanic, z původních 32 stanic na dnešních 125 stanic. Tím docházelo 

k prodlužování času pro sběr dat z původních 5 minut až na 15 minut. Tato časová prodleva je 

neúnosná pro vyhodnocování přívalových srážek, jak ukázala povodeň v roce 2009. Proto 

byly hledány cesty jak zkrátit čas pro sběr dat. Současně s tím vyvstala potřeba rozšíření 

kapacity přenosu dat z vodních děl a rozšíření sítě WAN na vodní díla. 

Řešením byly dva projekty, realizované v letech 2005 až 2013, spolufinancované 

z Operačního programu Životní prostředí, podoblast 1.3. Omezování rizika povodní. V rámci 

prvního projektu [1] byla mimo jiné modernizována páteřní mikrovlnná trasa mezi správou 

státního podniku a dvěma závody Opava a Frýdek Místek. Páteřní trasa má nyní kapacitu 

200Mb/s a je tvořena rádiovými prvky Alcoma AL11F a AL15FG, pracujícími v pásmu 11 a 

15 GHz. Pro vybudování mikrovlnných spojů byly využity parabolické antény o průměru 0,6 

m na kratší vzdálenosti a 1,2 m na delší vzdálenosti.  Na páteřní síť byly na retranslačním 

bodě Ondřejník navázány další mikrovlnné spoje s kapacitou 16 Mb/s na vodní díla Olešná, 

Šance, Žermanice, Těrlicko a přes jednu místní retranslaci také na rozdělovací objekt Vyšní 

Lhoty. Bez kapacitního spojení po dokončení tohoto projektu zůstala vodní díla Morávka, 

Slezská Harta a Kružberk. Z tohoto důvodu byla zpracována studie proveditelnosti 

mikrovlnného spojení i na tato vodní díla, která ukázala nutnost výstavby tří retranslačních 

stanic, samostatných nových retranslačních stožárů výšky 35 metrů v Hrabyni a Starých 

Těchanovicích a realizace jednoho retranslačního bodu na vodojemu v Horním Benešově. 

Finanční prostředky na realizaci tohoto záměru byly čerpány z druhého projektu OPŽP [2], 

který byl dokončen v roce 2013.  Kapacita přenosových tras na VD Morávka, Slezská Harta a 

Kružberk je rovněž 16 Mb/s. Po dokončení má síť WAN 15 skoků a její schéma je na obr. 1. 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

 

Na retranslačním bodě Hrabyně je počítáno s možností rozšíření sítě WAN i na připravované 

vodní dílo Nové Heřmínovy. 

Přenosová kapacita mikrovlnných spojů je pomyslně rozdělena do dvou kanálů. První kanál 

slouží pro rozšíření podnikové intranetové sítě vodní díla. Tento kanál je využíván také pro 

přenos dat VH dispečinku a to tím způsobem, že data jsou stahována formou souborů z disku 

počítače řídícího systému na vodním díle. Není-li mikrovlnný spoj funkční, data jsou 

přenášena rádiovou datovou sítí. Tím došlo k zálohování přenosu dat VH dispečinku. Druhý 

kanál je vyčleněn pro přenos dat VH dispečinku z rádiové datové sítě. Přechod mezi rádiovou 

datovou sítí a mikrovlnným spojem je řešen pomocí radiomodemů s ethernet vstupem, které 

se objevily v poslední době na trhu a kterými byla osazena všechna vodní díla. Toto řešení 

výrazným způsobem zrychlilo přenos dat rádiové datové sítě, protože část přenosové trasy 

z vodního díla na VH dispečink byla nahrazena mikrovlnným spojem, který je výrazně 

rychlejší. V součinnosti s dalšími opatřeními tak bylo dosaženo zkrácení času pro sběr dat pod 

5 minut. 

Projekt [2] se mimo výše uvedené zabýval také vybudováním moderní komunikační 

infrastruktury na bázi optických spojů a ethernetu na vodních dílech. Mezi důležitými objekty 

na vodním díle (domek hrázného, strojovna vtokového objektu, strojovna spodních výpustí, 

limnigraf pod hrází apod.) byly položeny optické singlmodové kabely s 24 vlákny 9/125µm. 

Základní topologií optických datových rozvodů je redundantní optická smyčka (uzavřený 

kruh), doplněná podle konkrétní situace na vodním díle o spoj bod-bod.  Všechna místa se 

zakončením optických kabelů byla vybavena datovými rozvaděči s patřičným krytím, které 

byly vystrojeny optickými vanami, ethernet přepínači, zálohovanými zdroji, jistícími prvky a 

temperováním. Optické sítě byly v rámci projektu realizovány na VD Olešná, Žermanice, 

Těrlicko, Vyšní Lhoty, Kružberk a Slezská Harta. Základním komunikačním mediem na 

vodním díle je ethernet na optické platformě a z tohoto důvodu instalované ethernet přepínače 

podporují funkci redundantní smyčky s automatickým přesměrováním komunikační trasy 

v případě výpadku spojení (porucha kabelu apod.). Každý ethernet přepínač má 4 standardní 
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Ethernet porty 100Mb/s a je v průmyslovém provedení. Propojení optické sítě vodního díla do 

sítě WAN je řešeno v rozvaděči v domku hrázného ethernet přepínačem 24x1Gb/s s podporou 

L3 směrování. Schéma optické sítě na vodním díle Vyšní Lhoty včetně zapojení CCTV je na 

obr. 2. 

 

Prvními aplikacemi, využívajícími novou komunikační infrastrukturu na vodních dílech jsou 

uzavřené televizní systémy (CCTV) – kamerové systémy. Tyto byly realizovány v rámci 

projektu [2]  na VD Olešná,  Žermanice, Těrlicko, Vyšní Lhoty, Morávka, Kružberk a Slezská 

Harta. Pro převod analogového signálu z každé kamery na IP slouží externí IP enkodér. Tento 

enkodér s výstupem ethernet je napojen do jednoho portu nejbližšího přepínače ethernet 

redundantní smyčky. Videoserver je umístěn v rozvaděči v domku hrázného a je rovněž 

napojen na přepínač ethernet redundantní smyčky. Propojení kamer s videoserverem je tak 

čistě prostřednictvím ethernet infrastruktury. 

Optické kabely byly také využity pro převedení stávajících komunikací po metalickém vedení 

na optický spoj pomocí převodníků RS485/optika. Tím bylo dosaženo vyšší spolehlivosti, 

protože optické kabely nejsou náchylné na poruchy vlivem atmosférického přepětí. 

Na volné porty ethernet přepínačů redundantní smyčky je možné napojit jakékoliv další 

zařízení na bázi ethernetu což otevírá do budoucna široké možnosti v oblasti modernizace 

řídících systémů, technicko-bezpečnostního dohledu a instalace nových čidel pro měření a 

pozorování apod.  
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NÁVRH MONITORINGU ZOSUVU OHROZUJÚCEHO DERIVAČNÝ 

KANÁL POD VS SUČANY 

PROPOSAL OF LANDSLIDE MONITORING THREATENING THE DERIVATION 

CHANNEL NEAR POWER PLANT SUCANY 

Miloslav Kopecký, Martin Ondrášik, Darina Antolová, Peter Magula 

Abstrakt:  
Zosuvné územie s plochou 70 ha a hrúbkou až 90 m malo značný vplyv na usporiadanie vodnej stavby 

Krpeľany-Sučany-Lipovec. Výskyt zosuvu takého veľkého rozsahu si vyžiadalo rozdelenie 

derivačného kanálu na dva úseky, vybudovanie ďalšej hydrocentrály pri Sučanoch a presunutie kanálu 

na úpätie svahu a to približne do vtedajšieho riečiska Váhu. Okrem presunutia trasy kanálu a koryta 

rieky sa na zdvíhajúce čelo zosuvu vybudoval priťažovací prísyp. Uvedené opatrenia sa realizovali v 

období rokov 1957-58. Trasa kanála sa v súčasnosti nachádza cca 50 m od predpokladaného čela 

zosuvu. Autori v príspevku hodnotia vývoj zosuvného územia v minulosti a jeho súčasnú stabilitu. Na 

základe geodetických meraní bolo zistené, že čelo zosuvu je aktívne aj dnes. Pre zabezpečenie 

dostatočných informácií o skutočnej aktivite zosuvu a možného ohrozenia prevádzkyschopnosti 

kanálu autori navrhli systém komplexného monitoringu. 

Abstract:  

Landslide area with an area 70 ha and thickness up to 90 m had a considerable influence on the 

arrangement of the water work design Krpeľany-Sucany-Lipovec. Occurrence of such large-scale 

landslide required distribution of the channel into two zones, construction of additional power plant in 

Sučany and offset of the channel at the foot of the slope to about former riverbed Vah. In addition to 

the offset of the channel and riverbed the elevated front of the landslide had been loaded by earth 

embankment. Those measures have been implemented in 1957-1958. The channel is currently about 

50 m away from the front part of the landslide. The authors of the contribution evaluate the 

development of the landslide in the past and its present stability. On the basis of geodetic 

measurements, it was found that the front of the landslide is active also today. To ensure sufficient 

information about the actual landslide activity and possible threats to the channel operability authors 

have proposed a comprehensive monitoring system. 

Kľúčové slová: monitoring zosuvov, sanačné opatrenia, stability zosuvov 

1. ÚVOD 

Zosuvné územie „Turčianske Kľačany“ malo značný vplyv na usporiadanie vodnej stavby 

Krpeľany-Sučany-Lipovec. V úvodných štúdiách uvažovali projektanti s jedným derivačným 

kanálom od Krpelian až po Lipovec a s jednou hydrocentrálou v Lipovci. Už v prvej 

projekčnej štúdii, ktorú vypracovali Bayer a Bažant v r. 1950 [1], bolo zosuvné územie 

rešpektované. Preto bol derivačný kanál rozdelený na dva úseky, kedy bola pri Sučanoch 

umiestnená ďalšia hydrocentrála a kanál bol presunutý na úpätie svahu a to približne do 

vtedajšieho riečiska Váhu. Predbežný geologický posudok o tejto štúdii podal Andrusov v r. 

1951 [2], kde potvrdil význam kľačianskeho zosuvu a vymedzil aj jeho plošný rozsah na 

pravom brehu Váhu. 
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Rozhodujúci prieskum zosuvného územia sa však realizoval v rokoch 1954-1957 [3]. Až 

vtedy sa však zistilo, že čelo zosuvu zasahuje aj na ľavý breh Váhu, kde sa nad samotnú nivu 

Váhu vytláčal val 220 m dlhý a 2 až 4 m vysoký. Autori prieskumu posudzovali stabilitu 

zosuvu, aby sa dalo stanoviť, aká je pravdepodobnosť jeho ďalšieho pohybu a v akej 

vzdialenosti od vytlačeného valu bude poloha projektovaného kanálu už bezpečná. Aktivita 

v zosuvnom území bola sledovaná povrchovými geodetickými meraniami.  

Naposledy v roku 1997 realizoval kolektív z katedry geotechniky STU Bratislava [4] 

stabilitné posúdenie čela zosuvu s ohľadom na bezpečnosť prívodného kanála.  

Kolektív autorov príspevku mal v roku 2011 za úlohu : 

- Zhotoviť mapu súčasného stavu zosuvného územia s vyznačením prípadnej aktivity na 

ňom. 

- Zhodnotiť súčasnú stabilitu zosuvného územia kanála na základe doterajších 

geodetických meraní v čele zosuvu - možné ohrozenie prívodného kanála. 

- Navrhnúť metodiku ďalšieho monitorovania zosuvného územia a ďalších prác 

pre získanie presnejších informácií pre stabilitné posúdenie. 

Výsledky uvedenej analýzy [5]sú ďalej rozobraté v príspevku. 

2. OPIS ZOSUVNÉHO ÚZEMIA A JEHO CHARAKTERISTIKA 

Zosuvné územie, ktoré sa nachádza na svahoch nad pravým brehom Váhu medzi Sučanmi 

a Turčianskymi Kľačanmi (obr.1), je veľmi komplikované a to z hľadiska vývoja, charakteru 

a aktivity.  

 
 

Obr.1 – Prehľadná situácia zosuvného územia (podklad automapa SR) 

 

Zjednodušene ho môžeme rozdeliť na niekoľko častí (obr. 2). Pričom iba hlavný zosuv môže 

ohroziť kanál medzi hydrocentrálami v Sučanoch a Lipovci. Hlavný zosuv je zhruba 

obdĺžnikového tvaru a zaberá plochu cca 1 000 x 700 m (70 ha – obr. 2) so smerom pohybu 

zo SV na JZ (obr. 2, časti 1a a 1b). 

Plošný a hĺbkový rozsah zosuvu bol stanovený predovšetkým na základe prieskumných prác 

realizovaných v rokoch 1954-57 [3]. Bolo zostrojených niekoľko priečnych profilov 

zosuvným územím, pričom ten hlavný (A-A´) je uvedený na obr. 3.  

V čele zosuvu na ľavom brehu Váhu bol prekopaný vytlačený val, kde bola odkrytá šmyková 

plocha, ktorá tu vybiehala až nad úroveň údolnej nivy. V kopanej ryhe medzi vrtmi S-1 a S-2 

bola overená šmyková zóna (hrúbky cca 2,5 m), ktorá upadala pod uhlom 34°-40° 

k severovýchodu (k toku). Pokračovanie šmykovej plochy bolo zistené vo vrte S2 v hl. 15,80 

až 18,40 m (obr.3).  
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Obr.2 – Prehľadná situácia zosuvného územia (Kopecký, Ondrášik – 2011) 
1 – predpokladaný obrys hlavného kľačianského zosuvu, 1a – aktívna časť, 1b – potenciálne aktívna 

časť, 2 – vedľajšie zosuvy, 
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Na pravom brehu Váhu pokračoval priečny profil A-A' vŕtanými sondami S3, S4 a S5 (obr. 2 

a 3). Bazálne šmykové plochy tu boli zistené vo viacerých hĺbkových úrovniach. Vo vrte S3 v 

hĺbke 89 m, vo vrte S4 v hĺbke 65,20 m a v S5 v hĺbke 62 m. Medzi sondami S4 a S5 sa 

predpokladá výskyt zlomu, po ktorom je zrejme kryha so sondami S3 a S4 poklesnutá asi 

o 40 m. 

Rozhodujúcim však bolo zistenie, že v zlepencoch a pieskovcoch v hĺbke 135m (S-3), resp. 

v hĺbke 93 m p.t. (S4) bola zistená napätá podzemná voda, ktorá vystúpila po jej narazení až 

na povrch územia. 

Zosuvné masy sú tvorené neogénnymi sedimentmi charakteru slieňov, piesčitých slieňov, 

siltov, slienitých pieskov, rozpadavého pieskovca až zlepenca. Keďže šmykové plochy boli 

vyvinuté iba v jemnozrnných sedimentoch uvádza sa iba ich charakteristika [3]. Aleuriticko-

pelitické sedimenty majú podľa zrnitosti prevažne povahu siltov s podielom ílovitých častíc 

od 2 do 41%. Podrobnou analýzou bolo preukázané, že ílové minerály majú prevažne 

charakter illitu. 

Šmyková pevnosť nebola priamo zisťovaná, pretože pri danom spôsobe vŕtania sa nepodarilo 

získať vhodné vzorky. 

3. AKTIVITA (STABILITA) ZOSUVNÉHO ÚZEMIA 

Aktivitu zosuvného územia môžeme priamo hodnotiť iba na základe geodetických meraní 

a nepriamo stabilitnými výpočtami. 

3.1. Aktivita zosuvu pred sanačnými opatreniami (cca v r.1955-1957) 

a) Geodetické merania 

Pre posúdenie povahy a rýchlosti pohybu v rôznych častiach zosuvu a pre presné ohraničenie 

aktívneho zosuvu bola vybudovaná geodetická pozorovacia sieť na zosuvnom území [6]. 

Geodetické body boli osadené na dvoch pozorovacích priamkach (č.1 a 2) na ľavom a pravom 

brehu Váhu. Navyše boli sledované pohyby bodov dvoch starších polygónových ťahov 

situovaných vyššie na zosuvnom svahu tzv. dolný a horný polygón (obr.2). 

Merania horizontálnych pohybov v odlučnej oblasti zosuvu na oboch spomínaných 

polygónoch sa vykonali v novembri 1955, v máji a októbri 1956. Najväčší pohyb za 9 rokov 

(teda od roku 1947) bol pozorovaný na bode 793 horného polygónu (124 cm), zatiaľ čo na 

dolnom polygóne na bode 785 bol maximálny posun 83 cm. Priemerný horizontálny posun 

za 1 rok bol teda 8-13 cm.  

Pozorovacia priamka č. 2 (10 bodov) bola vytýčená v čele zosuvu na ľavom brehu Váhu na 

mieste vytlačeného valu, pričom body 1, 2 a 10 ležia mimo uvedený val.  

Podľa výsledkov meraní body č. 3 až 9 stúpali šikmo nahor (obr.4), čo zodpovedalo 

predpokladu, že šmyková plocha je od tejto priamky sklonená asi 40° k pravému brehu Váhu 

(obr.3). Plynulý vertikálny vzostup bodov dosahoval priemerne 5 cm za 1 rok a potvrdzoval 

tak aktivitu zosuvu na ľavom brehu Váhu vytlačovaním valu.  

 

b) Stabilitné posúdenie pred sanáciou 

Uvedené posúdenie vykonali Záruba-Mencl [3]. Pre kinematické vysvetlenie pohybu (ako 

potvrdzovalo meranie geodetických bodov) uvedeného zosuvu dosadili do výpočtu stability 

všetky známe údaje, reziduálny uhol vnútorného trenia uvažovali 20° a zistený vztlak 

v zlepencoch (až 1MPa). Výpočtom však zistili stupeň stability vyšší ako 1,2 a trvalý pohyb 

tak nebolo možné dobre vysvetliť. 
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Obr.4 – Výškové a polohové zmeny geodetických bodov č. 3-9 na priamke č.2 v období 

VI. 1955 – IV. 1957 – zostavené podľa meraní in Petrášek – Záruba, 1959 

 

Preto použili metódu spätného výpočtu pre zistenie reziduálneho uhla vnútorného trenia φrez. 

Zistená hodnota φrez = 15 – 16° bola podstatne menšia ako hodnoty zistené šmykovými 

skúškami φrez = 20°.  

3.2. Aktivita zosuvu po sanácii 1958-2011 

Sanačné opatrenia sa realizovali v rokoch 1957 – 1958 iba v čele zosuvného územia 

a spočívali z: 

- vybudovania priťažovacej depónie zo štrku (60.000 m
3
) v mieste, kde bol 

zaznamenaný vytlačený val a zdvih geodetických bodov č. 3 až 9 na pozorovacej 

priamke č.2, 

- preloženia koryta Váhu v r. 1957, 

- úpravy bývalého nárazového brehu na miernejší sklon. 

 

a) Geodetické merania 

Z geodetických meraní po roku 1958 sa zachovali iba útržkovité informácie, pričom postupne 

sa na všetkých bodoch prestalo merať a to v rôznych obdobiach, prípadne boli viackrát 

prebudované a merané iným spôsobom. 

Na základe výsledkov merania v období 1970-72 môžeme konštatovať, že dochádzalo 

k pokračovaniu výzdvihu terénu v oblasti priťažovacieho prísypu a to u 

niektorých pozorovaných bodov na priamke č.2. Išlo o výzdvih 15 – 22 mm za 2 roky, teda 

priemerne 7,5-11,0 mm za rok.  

V roku 1998 bolo na priťažovacej lavici znovu vybudovaných 5 geodetických bodov (ZSV-1 

až 5 –obr.5) za účelom merania ich zvislých pohybov.  
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Obr. 5– Orientačné rozmiestnenie geodetických bodov ZSV-1 až 5 na priťažovacom 

prísype (červenou čiarou je znázornený okraj aktívneho zosuvu) 

 

Výsledky geodetických meraní za 11 rokov na uvedených 5 bodoch sú uvedené na obr. 6. 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

XII-99 IV-01 IX-02 I-04 V-05 X-06 II-08 VII-09 XI-10

p
o

h
yb

 (
m

m
)

ZSV1

ZSV2

ZSV3

ZSV4

ZSV5

 
Obr. 6 - Výškové zmeny geodetických bodov v rokoch 1998-2009 

 

Z obr. 6 je zrejmé, že vzostup územia v mieste predpokladaných východov šmykových plôch 

pokračuje a to predovšetkým v oblasti bodov ZSV-3 až 5. Charakter a veľkosť pohybu 
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jednotlivých geodetických bodov odpovedá predpokladom z roku 1958. Najväčší pohyb 

vykazujú body ZSV-3 a 4, menej ZSV-2 a 5 a žiadny pohyb bod ZSV-1, ktorý by sa mal 

nachádzať mimo zosuvu. Celkovo ide o výzdvih bodov o 24-67mm za 9 rokov, teda 

priemerne 2,7-7,5mm za rok.  

Trend pohybu je pomerne rovnomerný a teda pohyb nie je pravdepodobne závislý od zrážok 

a tlakového účinku podzemných vôd.  

 

b) Stabilitné posúdenie súčasného stavu zosuvu 

Pri výpočte súčasnej stability zosuvu sme vychádzali z profilu A-A´ (Záruba, Mencl, 1958), 

ktorý sme upravili podľa nami zaregistrovaných východov šmykovej plochy nad vrtom S-4. 

Výpočet stability bol prevedený na šmykovej ploche 1-1´ (obr.7). 

 

 
Obr.7 - Model zosuvu pre výpočet stability 

 

Výpočty stability boli realizované pre stanovenie: 

a) reziduálnych šmykových parametrov (spätným výpočtom) 

b) vplyvu vbudovania priťažovacej lavice (prísypu) na zvýšenie stability svahu. 

 

Keďže sme nepoznali vztlakové pomery hladiny podzemnej vody, predpokladali sme, že jej 

vztlaková úroveň sa nachádza približne v úrovni terénu. Uvedený predpoklad sme zaviedli na 

základe skutočnosti, že počas prieskumu v r. 1958 bola zistená hladina podzemnej vody 

v zlepencoch a táto mala vztlak až nad povrch terénu. 

 

Výpočet stability pre získanie parametrov reziduálnej šmykovej pevnosti. 

Šmykovú pevnosť zemín na šmykovej ploche najlepšie vyjadríme reziduálnymi hodnotami 

uhla vnútorného trenia a súdržnosti (φrez, crez). Najvýhodnejšie je získať tieto hodnoty 

spätným výpočtom. 

Uvažovali sme, že stupeň stability Fs počas pohybu zosuvu je tesne pod hranicou 

rovnovážneho stavu, teda Fs = 0,99. Za predpokladu, že šmyková pevnosť zemín daná 

súdržnosťou je už vyčerpaná (crez = 0 kPa), je možné vypočítať hodnotu φrez .  

Výpočtom bola zistená hodnota : 

φrez = 14,9° 

 

Uvedená hodnota reziduálneho uhla vnútorného trenia zistená stabilitným výpočtom 

zodpovedá hodnote zistenou aj koreláciou podľa T.C. Kenneyho a L. Bjeruma. 
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Výpočet stability po vybudovaní priťažovacieho prísypu 

Jedným z najvýraznejších sanačných prvkov na zvýšenie stability zosuvného územia bolo 

(okrem preloženia koryta Váhu) vybudovanie priťažovacieho prísypu. Priťažovací prísyp bol 

umiestnený v mieste predpokladaného výstupu šmykovej plochy na ľavom brehu Váhu 

(obr.2). 

Vplyv vybudovania prísypu na stabilitu svahu sme overili výpočtom. Za predpokladu použitia 

reziduálnych parametrov šmykovej pevnosti φrez = 14,9° a crez = 0 kPa bol zistený stupeň 

stability : 

Fs = 1,053 

 Z uvedeného vyplýva, že po vybudovaní prísypu došlo k miernemu zvýšeniu stability. Stav 

zostáva však tesne nad hranicou rovnováhy, čo preukazujú aj geodetické merania v čele 

zosuvu. 

4. NÁVRH MONITORINGU NA ZOSUVE  

Meranie výškových zmien 5 geodetických bodov (obr.6) umiestnených na priťažovacom 

prísype preukázalo, že v čele kľačianskeho zosuvu neustále dochádza k jeho pohybu 

(výzdvihu). Teda pokračuje pohyb overený už v roku 1958 – v mieste vytláčania šmykovej 

plochy medzi jazerom Ontário a kanálom a to v priemere 5mm za rok. Absolútna hodnota 

veľkosti pohybu síce nie je veľká, ale pohyb je pomerne rovnomerný a napr. bod ZSV-4 

vykázal výškový pohyb 6,7cm za 9 rokov.  

Charakter a veľkosť pohybu jednotlivých geodetických bodov zodpovedá predpokladom 

z roku 1958. Najväčší pohyb vykazujú body ZSV-3 a 4, menej ZSV-2 a 5 a žiadny pohyb mal 

bod ZSV-1, ktorý by sa mal nachádzať mimo zosuvu. Za uvedených predpokladov môže 

najväčšie ohrozenie pre samotný kanál predstavovať oblasť zosuvu medzi vrtmi S-18 a S-1 

(obr.2). 

  

Pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti kanála je nevyhnutné: 

- spresniť ohraničenie aktívneho zosuvu (priebeh šmykovej zóny) v jeho čele a to 

vzhľadom ku jeho vzdialenosti od kanála, 

- kvantifikovať veľkosť a vektor deformácií na šmykovej zóne a stanoviť rýchlosť 

pohybu zosuvu v súčasnosti, 

- prognózovať vývoj stability zosuvu do budúcnosti a možnosti ohrozenia kanálu. 

 

Pre získanie uvedených informácií je potrebné : 

- doplniť informácie o zosuvnom území, 

- vybudovať nové prvky monitorovacej siete, 

- vykonávať monitoring a automatizovať merania na sieti. 

- Pre zabezpečenie dostatočných informácií o skutočnej aktivite zosuvu a možného 

ohrozenia prevádzkyschopnosti kanálu bol navrhnutý systém komplexného 

monitoringu. 

 

V tab. 1 sú uvedené navrhnuté etapy budovania, monitorovacej siete a merania na nej.  
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Tab.1 - Navrhované práce na kľačianskom zosuve v 2 etapách [5] 

5. ZÁVER 

Už v rokoch 1954-1957 (Záruba-Mencl, 1958) bolo meraním geodetických bodov 

preukázané, že kľačiansky zosuv (rozmery 1000x700m) bol aktívny a jeho čelo ohrozovalo 

výstavbu kanálu. Plynulý vzostup geodetických bodov v čele zosuvu v rokoch 1955-1957 

dosahoval priemerne 50 mm za 1 rok. 

Preto bolo rozhodnuté presunúť staré koryto Váhu a aj samotnú trasu kanálu ďalej od päty 

svahu. Podľa archívnych údajov sa trasa kanála v súčasnosti nachádza cca 50 m od 

predpokladaného čela zosuvu. Okrem presunutia trasy kanálu a koryta rieky sa na zdvíhajúce 

sa čelo zosuvu vybudoval priťažovací prísyp cca o výške 4-5 m a kubatúry 60.000 m
3
. 

Uvedené opatrenia sa realizovali v období rokov 1957-58. 

Po roku 1958 boli merania pohybu geodetických bodov (viackrát prebudované) na povrchu 

zosuvu vykonávané chaoticky, nepravidelne, rôznou metodikou a presnosťou. 

Ale aj tak bolo potvrdené pokračovanie pohybov a napr. v rokoch 1970-72 išlo o výzdvih 15-

22 mm za 2 roky, teda priemerne 7,5-11,0 mm za rok.  

Počas riešenia predkladanej správy sme v teréne zmapovali zosuvné územie a vytvorili 

aktuálnu mapu kľačianskeho zosuvu. Aj keď uvedené mapovanie bolo obtiažne, pretože 

územie je po 50 rokoch husto zalesnené, väčšina výrazných morfologických prvkov zosuvu 

(odlučné oblasti, zamokrené územia a pod.) bola zachytená. Predpokladáme, však že iba 

približne východná polovica hlavného kľačianskeho zosuvu je aktívna časť označená 1a na 

obr.2. 

Navrhované práce Účel a výstup prác 

1. etapa - upresnenie a získanie doplňujúcich informácií o zosuvnom území 

a) Geodetické zameranie 
existujúcich monitorovacích prvkov 

a prísypu  

Reálne zameranie geodetických bodov a tvaru 

prísypu 

b) Zameranie morfológie dna jazera 

Ontário - sonar 
Overenie výstupu šmykových plôch v jazere 

c) Geofyzikálne merania – 6 

profilov o celkovej dĺžke 2 110m 

Určenie plošného a hĺbkového rozsahu zosuvu 

v jeho čele (aj pod hladinou v jazere Ontário) + 

upresnenie situovania inklinometrov a piezometrov 

d) zistenie reziduálnych šmykových 

parametrov zemín a hornín – odber 

z čela zosuvu -laboratórne skúšky  

Relevantné vstupné dáta pre stabilitné výpočty 

2. etapa – vybudovanie nových prvkov monitorovacej siete 

a) Vybudovanie inklinometrických 

vrtov – spolu 5 ks - 125 bm 

+ 1 merač pórového tlaku 

Pozorovanie pohybov na šmykovej zóne v čele 

zosuvu. Z odobraných vzoriek zemín stanovenie 

reziduálnych parametrov šmykovej pevnosti zemín.  

b) vybudovanie nových piezometrov 

- spolu 5 ks - 100 bm 

+ 2 ks automatické merače HPV 

Meranie HPV v blízkosti inklinometrických vrtov + 

osadenie automatických meračov HPV 

c) nové geodetické body – 5ks Meranie výzdvihu v čele zosuvu 

d) osadenie geodetických bodov na 

stožiaroch VN a VVN – 20 ks  

Uvedené meranie bude poskytovať prehľad 

o aktivite na povrchu celej plochy zosuvného 

územia. 
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Okom viditeľné prejavy pohybu však neboli pozorované. Jedinou možnosťou posúdiť aktivitu 

zosuvu v blízkosti odpadového kanála bolo výškové meranie 5 geodetických bodov (ZSV-1 

až 5). Z obr. 6 je zrejmé, že vzostup územia v mieste predpokladaných východov šmykových 

plôch pokračuje a to predovšetkým v oblasti bodov ZSV-3 až 5. Charakter a veľkosť pohybu 

jednotlivých geodetických bodov zodpovedá predpokladom z roku 1958. Celkovo ide o 

výzdvih bodov o 24-67 mm za 9 rokov, teda priemerne 2,7-7,5 mm za rok.  

V súčasnosti je možné v blízkosti kľačianskeho zosuvu pozorovať aj priesaky z telesa 

odpadového kanála (obr.5), ktoré sú však pravdepodobne skôr následkom netesnosti kanála, 

ako aktivity zosuvu (predovšetkým priesak v blízkosti čela zosuvu – vrty S-1a S-18). Ale 

úplne vylúčiť uvedený vplyv čela zosuvu na priesaky z kanála bude možné až po vybudovaní 

inklinometrických vrtov.  

Iba meraním na navrhovanej monitorovacej sieti bude možné v dostatočnom predstihu 

reagovať na prípadné zvýšenie aktivity zosuvu. Samotný zosuv s ohľadom na jeho veľkosť 

nie je možné zastaviť, ale je možné kontrolovať jeho pohyb. Ak by bola ohrozená bezpečnosť 

kanála potom by bolo možné začať v dostatočnom časovom predstihu s jeho preložením.  
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PRÍPRAVA A VÝSTAVBA MALÝCH VODNÝCH ELEKTRÁRNÍ V SR 

V OBDOBÍ ROKOV 2010-2014  

PREPARATION AND CONSTRUCTION OF SMALL HYDROPOWER PLANTS IN 

SLOVAKIA FOR PERIOD 2010-2014 

Juraj KAPUŠANSKÝ, Andrej KASANA 

Abstrakt:  
Malé vodné elektrárne využívajú spád a akumuláciu vody a na ich vytvorenie potrebujú vodné stavby 

vzdúvajúce a zadržiavajúce vodu. Havária týchto stavieb môže vážne ohroziť nižšie položené územie, 

preto musí podliehať technicko-bezpečnostnému dohľadu a najneskôr pred vydaním stavebného 

povolenia majú byť tieto stavby zaradené do príslušnej kategórie z hľadiska technicko-bezpečnostného 

dohľadu. V príspevku sú popísané všetky malé vodné elektrárne, ktoré boli v rokoch 2010 až 2014 

postavené, pripravované alebo stále vo výstavbe na území Slovenskej republiky. 

Abstract:  
Small hydropower plants utilize the falling and accumulation of water. For this purpose, the plants 

require structures to retain and propel water. Accidents of such structures may seriously endanger low-

lying areas. Therefore, such structures are subject to technical and safety supervision and prior to the 

issuance of building permits, the structures have to be included into an appropriate category in terms 

of technical and safety supervision. This document will describe all small hydropower plants that were 

either built, in construction, or in preparation for construction in the Slovak Republic between 2010 

and 2014. 

 

Kľúčové slová: MVE, malé vodné eletrárne, technicko-bezpečnostný dohľad, overovacia a trvalá 

prevádzka, zoznam vodných stavieb 

1. ÚVOD 

Na území Slovenskej republiky je vo všeobecnosti rozhodujúcim kritériom z hľadiska 

technicko-bezpečnostného dohľadu pri posudzovaní vodných stavieb to, či vzdúvajú 

a zadržiavajú vodu (prípadne môžu vzdúvať a zadržiavať vodu) a to, či môžu vzniknúť škody 

uvoľnením takto vzdúvanej a zadržiavanej vody.  

V prípade malých vodných elektrární sa prihliada na to, či sú súčasťou stavby vzdúvajúcej 

a zadržiavajúcej vodu a či môže samotná existencia alebo prevádzka malej vodnej elektrárne 

ohroziť bezpečnosť stavby vzdúvajúcej a zadržiavajúcej vodu. Vzhľadom na historický vývoj 

je v SR pomerne veľké množstvo malých vodných elektrární, ktoré majú iného vlastníka ako 

zvyšok vodnej stavby, ktorej sú súčasťou, no hlavne v ostatných desiatich rokoch začali 

pribúdať malé vodné elektrárne, kde bol rovnaký investor pre vodohospodársku aj 

energetickú časť. Zjednodušene je možné povedať, že pokiaľ je malá vodná elektráreň 

postavená priamo na vodnej stavbe prehradzujúcej tok alebo vytvárajúcej hydroenergatický 

potenciál vytvorením nádrže, tak spravidla MVE podlieha technicko-bezpečnostnému 

dohľadu a to v rovnakej miere, ako takáto vodná stavba. No ak je napr. umiestnená na 

privádzači, ktorý má odber priamo z toku, alebo má napr. bočný odber z brehu nádrže alebo 
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zdrže mimo prehradenia a pokiaľ je samotná MVE v takej vzdialenosti, že nie je možné, aby 

jej existencia, prevádzka, alebo prípadná havária  ohrozila bezpečnosť stavby podliehajúcej 

dohľadu, tak sa spravidla nad samotnou MVE nemusí zabezpečovať technicko-bezpečnostný 

dohľad. 

Každá stavba, ktorá podlieha technicko-bezpečnostnému dohľadu sa v rámci procesu jej 

zaradenia do príslušnej kategórie posudzuje individuálne, pričom súčasťou tohto posúdenia sú 

v prípade hydroenergetického využívania vzdutých alebo zadržiavaných vôd aj prípadné 

škody na výpadku výroby na MVE v prípade havárie stavby, pričom v zmysle v súčasnosti 

platných predpisov sa vychádza z hodnoty nedodanej el. energie. Hodnota takto nedodanej 

elektrickej energie sa vyčísluje zo vzťahu, podľa ktorého  

 

1 mil. kWh/rok = 2 body (cca 232.357,-€),    

 

pričom východiskom je časové obdobie pol roka, ktoré je spravidla potrebné na rekonštrukciu 

takého rozsahu, ktorá umožňuje obnoviť prevádzku MVE po havárii stavby vytvárajúcej 

vzdutie.  

Pre ilustráciu je možné uviesť, že dolná hranica bodového vyjadrenia potenciálnych škôd pre 

zaradenie vodnej stavby do IV. (najnižšej) kategórie nie je, nakoľko predpis, podľa ktorého sa 

v súčasnosti posudzujú vodné stavby stanovuje, že v závislosti od bodového hodnotenia 

faktora rizika (ďalej aj ako F) sú vodné stavby IV. kategórie s F ˂ ako 15 bodov, III. 

kategórie  15 ≤ F ˂ 150 bodov, II. kategórie 150 ≤ F ˂ 1000 bodov a I. kategórie s F ≥ ako 

1000 bodov.  

Práve skutočnosť, že nie je stanovená dolná hranica bodového kritéria pre zaradenie vodných 

stavieb do IV. kategórie spôsobuje, že aj stavby s hydroenergetickým využitím vzdúvajúce a 

zadržiavajúce vodu, ktorej uvoľnením nemôže byť ohrozené nižšie položené územie musia 

podliehať výkonu dohľadu, nakoľko v prípade ich havárie vzniknú škody na nedodanej 

elektrickej energii a je jedno, či je jej hodnota v bodovom vyjadrení 14 alebo 0,1 bodu. 

Z praxe je možné uviesť, že dolná hranica faktoru rizika F, by mohla byť stanovená na 

hodnote min 1,0 bodu (cca 116.179,-€), aby to zodpovedalo potrebným nákladom na 

technicko-bezpečnostný dohľad. 

V nasledujúcom texte je uvedený prehľad údajov o MVE zo zoznamu kategorizovaných 

vodných stavieb, ktorý vedie Vodohospodárska výstavba š.p. na základe poverenia 

Ministerstvom životného prostredia SR. Zoznam kategorizovaných vodných stavieb je 

verejne prístupný (v obmedzenom rozsahu, plný prístup k všetkým údajom majú len orgány 

štátnej vodnej správy) na adrese www.vvb.sk.  

2. MVE ZARADENÉ DO KATEGÓRIÍ VODNÝCH STAVIEB V ROKOCH 2010 ~ 

2014 

Kategorizácia vodných stavieb sa má zrealizovať najneskôr pred vydaním stavebného 

povolenia. Čiže ešte v etape prípravy výstavby. Skutočná prax je však taká, že časť hlavne 

menších vodných elektrární s výkonom cca do 100 kW sa kategorizuje až počas výstavby 

malej vodnej elektrárne, dokonca nezriedka až na konci výstavby, pred uvedením MVE do 

prevádzky (pred kolaudáciou, alebo pred spustením skúšobnej predprevádzkovej výroby na 

MVE a pod.). Ďalšiu skupinu tvoria MVE, ktoré sú buď historického charakteru a sú 

v prevádzke už niekoľko desaťročí, prípadne až storočie, alebo boli vybudované v období 

čiastočného právneho chaosu v rokoch 1990 až 1996. 

http://www.vvb.sk/


XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

Ak sa vodná stavba nekategorizuje ešte v etape jej projektovej prípravy, jej stavebník nielenže 

porušuje vodný zákon, ale hlavne vystavuje sa riziku možnej havárie vodnej stavby ešte počas 

jej výstavby. Taktiež tu hrozí riziko, že ak bude pre vodnú stavbu predpísaný určitý druh 

merania technicko-bezpečnostného dohľadu, tak dané merné zariadenie sa už nemusí dať 

dodatočne osadiť, alebo bude jeho osadenie výrazne drahšie, ako počas výstavby. Z hľadiska 

technicko-bezpečnostného dohľadu nás zaujímajú nielen trendy priebehov meraných veličín, 

ale aj ich rozdelenie v čase, pričom práve počas výstavby a overovacej prevádzky dôjde 

spravidla k najväčším deformáciám podložia stavby alebo k nerovnomernému sadnutiu 

stavby, čo sa však oneskorenými meraniami prakticky už nedá identifikovať. 

Vplyv oneskoreného začiatku výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu je nielen pri 

vyhodnotení výstavby, ale aj overovacej prevádzky. V prípadoch, keď si budúci 

prevádzkovateľ objednáva výstavbu MVE u dodávateľa, je hlavne v záujme minimalizácie 

budúcich nákladov prevádzky MVE potrebné poznať, ako bola výstavba a overovacia 

prevádzka zrealizovaná a či je možné stavbu uviesť do trvalej prevádzky. V tejto súvislosti 

upozorňujeme na rozdiel v etapách existencie stavby podľa technicko-bezpečnostného 

dohľadu a stavebného konania. Ukončenie výstavby z hľadiska TBD sa nemusí zhodovať 

s preberacím alebo kolaudačným konaním a overovacia prevádzka sa nemusí zhodovať 

s predprevádzkovou výrobou alebo prevádzkovými skúškami. Z hľadiska TBD je výstavba 

ukončená faktickým ukončením stavebných prác na konštrukciách vzdúvajúcich 

a zadržiavajúcich vodu a na konštrukciách slúžiacich pre prevedenie vody cez stavbu, čiže 

z hľadiska TBD môže byť výstavba ukončená aj vtedy, keď stavba ešte nemá napr. 

transformovňu, obslužnú budovu alebo prístupovú komunikáciu. Z hľadiska technicko-

bezpečnostného dohľadu sa výstavba ukončuje vydaním Súhrnnej správy z výstavby, ktorej 

súčasťou je aj Program TBD pre overovaciu prevádzku. Overovacia prevádzka trvá od prvého 

zaťaženia konštrukcií vzdutou alebo zadržiavanou vodou a končí pri overení funkčnosti 

všetkých rozhodujúcich konštrukčných prvkov vodnej stavby. Z uvedeného vyplýva, že 

hlavne pri MVE môže overovacia prevádzka prebehnúť veľmi rýchlo a spravidla netrvá dlhšie 

ako tri mesiace (výnimkou môže byť extrémne suché obdobie s výrazne podpriemernými 

prietokmi v roku, alebo s nízkymi hladinami v nádrži alebo zdrži). 

Na nasledujúcich obrázkoch ilustrujeme proces výkonu TBD od etapy projektovej prípravy až 

po etapu skúšobnej prevádzky. V tabuľke za článkom je prehľad štatistických údajov 

o malých vodných elektrárňach, ktoré boli v rokoch 2010 až 2014 zaradené do príslušnej 

kategórie. 

 

 
 

Obr. č. 1 – Etapa projektovej prípravy  - Lokalizácia MVE v profile rieky Hron – r. km. 7,655 
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Obr. č. 2 –  Etapa projektovej prípravy - 

kategorizačná obhliadka TBD (r. 2010) 
Obr. č. 3 –  Etapa výstavby - 

kontrolná obhliadka TBD (r. 2012) 

Obr. č. 4 –  Etapa výstavby - 

kontrolná obhliadka TBD (r. 2013) 
Obr. č. 5 –  Etapa výstavby – dokonč. práce - 

kontrolná obhliadka TBD (r. 2013) 

Obr. č. 6 –  Etapa výstavby – 

kontrolná obhliadka novovybudovaných 

zariadení pre výkon TBD (r. 2013) 

Obr. č. 7 –  Etapa skúšobnej prevádzky - 

kontrolné meranie TBD (r. 2014) 
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Obr. č. 8 -   Výstavba MVE ukončená 
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Tab. č. 1: Parametre malých vodných elektrární,ktoré boli zaradené do príslušných kategórií vodných stavieb v rokoch 2010 až 2014  

 

Názov MVE
Rok 

kat.
Počet/typ turbíny

Inštalovaný 

výkon
Tok Spád Prietok Vytvorenie spádu Q100

Priemerná 

ročná 

výroba

Faktor rizika Kategória

[-] [-] [ks/typ] [kW] [-] [-] [m3.s-1] [-] [m3.s-1] [MWh/rok] [bod] [I. - IV.]

Ždaňa 2010 2x Priamoprúdové Kaplanova 1130 Hornád 2,2 ~ 4,5 4,0 ~ 38,4 Vaková hať 1000 5200 11,05 IV.

Tekov 2010 2x Priamoprúdové Kaplanova 2000 Hron 4,2 ~ 5,2 10 ~ 29 Vaková hať 1135 10233 23,6 III.

Polomka 2010 1x Kaplanova a 1x ISH-MSA 303 a 90 Hron a Petríkovo 6,0 a 108 5,6 a 0,120 Pevný prah s tlakovým privádzačom 112 3456 12 IV.

Myší Vŕšok 2010 1x Priamoprúdová podtlaková Kaplanova 200 Biela 11,8 2,73 Pevný prah s tlakovým privádzačom 125 550 1,55 IV.

Jníky 2010 1x Priamoprúdová Kaplanova Bulb 627 Malý Dunaj 2,5 28 Klapková hať 90 5100 19,9 III.

Eliášovce 2010 1x Priamoprúdová Kaplanova Bulb 627 Malý Dunaj 2,5 28 Klapková hať 90 5029 20,6 III.

Dobšiná III 2010 1x Kaplanova horizontálna 260 Dobšinský potok 9,8 3,2 Zemná priehrada 37 1485 5 IV.

Čoltovo-mlyn 2011 2x Vodné koleso 55/75 Slaná 2 neudané Hradidlová hať 260 372 1,8 IV.

Vozokany 2011 2x Priamoprúdové Kaplanova Bulb 1290 Hron 5,02 9,5 ~ 36 Pevný prah a vaková hať 880 10000 84 III.

Želiezovce 2011 2x Kaplanova horizontálna 2800 Hron 5,54 2x31 Segmenty s klapkou 880 13057 103,5 III.

Trnovec II 2011 1x Priamoprúdová Kaplanova 635 Váh 6,8 11 Klapková hať 455 3000 12,8 IV.

Na Revúcej 2011 2x Kaplanova 4K12 127 Revúca 9,3 2x1,1 Otvorený a tlakový privádzač neudané 500 1,4 IV.

Stará Ľubovňa 2011 2x Priamoprúdové Kaplanova 251 Poprad 3,75 2,28 ~ 9,1 Klapková hať 750 2600 12,1 IV.

Dobrohošť 2011 1x Kaplanova 1870 Dunaj 8,69 17,5 ~ 25 Klapkový odber z kanála k VE Gab. neudané 11873 súčasť SVDG I.

VS Hroncek 2012 2x Francisove + 3x Francisove + 1x Kaplan ? Kamenistý potok 8 ~ 70 neudané Zemná priehrada 65 7863 súčasť VN Hronček I

Rybany 2012 1x Priamoprúdova turbína hydrohrom SSK1200 212 Bebrava 6 neudané Klapková hať 106 neudané 5,85 IV.

Nové zámky 2012 1x Kaplanova 800 Nitra 5,4 22 Klapková hať 19,9 3846 14 IV.

Rajčanka 2012 2x Semi-kaplánova turbína 100 Rajčianka 2,4 4 Vaková hať 188 neudané 4,48 IV.

Margecany 2012 2x Kaplanova KVT 1050 500 Hornád 5,3 11,9 Vaková hať 483 1820 10,3 IV.

VD Bzenica 2013 2x Kaplanova 1422 Hron 3,2 8 ~ 60 Klapková hať 1035 6930 28,1 III.

Okoličné 2013 2x Kaplanova horizontálna 3-KPK-1450 800 Váh 3,5 23,8 Vaková hať 475 neudané 9 IV.

Becherov 2013 2x Priamoprietočná vrtuľová Kaplanová 800 Hornád 4,8 2,5 ~ 22 Vaková hať 750 3815 9,37 IV.

Spišské Vlachy 2013 2x Kaplanova 200 Hornád 3,8 6,5 Vaková hať 400 823 9,65 IV.

Jalná 2013 3x priamoprúdové Kaplanova 1482 Hron 3,7 48,6 Klapková hať 920 5590 14,5 IV.

Podtureň 2013 2x priamoprúdové Kaplanova 850 Váh 5,7 3 ~ 24 Klapková hať 436 4300 13,9 IV.

Šahy 2014 archimedová skrutka neudané Ipeľ 1,41 ~ 2,61 62 Klapková hať 490 453,38 53,5 III.
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3. MVE NEZARADENÉ DO PRÍSLUŠNEJ KATEGÓRIE V ROKOCH 2010 ~ 2014 

V nasledujúcom texte príspevku sú stručne uvedené niektoré MVE, ktoré na základe 

odborného posúdenia v rokoch 2010 až 2014 nemusia podliehať technicko-bezpečnostnému 

dohľadu a preto neboli zaradené do žiadnej z kategórií vodných stavieb.   

MVE Liptovská Kokava Prieloh odoberá vodu bočným odberom z toku Belá 

v maximálnom objeme 1000 l/s. Odberný objekt je hradený stavidlom hradiacej šírky 2,5 m 

a hradiacej výšky 2,4 m. Do MVE je voda privádzaná otvoreným privádzačom (kanál 

Mlynica) dĺžky 650 m. Celkový spád MVE je 4,35 m, inštalovaný výkon 26 kW (jedna 

Francisova turbína s výkonom 15 kW, druhá Kaplanova turbína s výkonom 11 kW) 

s celkovou hltnosťou 800 l/s.  

Vodná stavba MVE Liptovská Kokava Mlyn, ktorá sa nachádza v extraviláne obce 

Liptovská Kokava, je vybudovaná na kanáli Mlynica (maximálna kapacita je 1000 l/s). Kanál 

bol v minulosti vybudovaný pre gáter a mlyn, v súčasnosti je nad VS MVE mlyn (cca 150 m 

vyššie) vybudovaná MVE Kokava Prieloh, ktorá je v mieste pôvodného gátra. Do MVE je 

voda privádzaná otvoreným privádzačom (kanál Mlynica) dĺžky 130 m, ktorý je v podstate 

celý v záreze. Celkový spád MVE je 2,4 m a inštalovaný výkon 12 kW,  turbína je Kaplanova 

v násoskovom prevedení. 

MVE Košeca bude využívať vzdutie Podhradského potoka vytvoreného haťou a odberným 

objektom. Voda do MVE bude privádzaná otvoreným korytom s dĺžkou 853 m, ktoré je 

takmer po celej dĺžke pod úrovňou terénu. Pôvodne v nej boli osadené dve turbíny T1 

s výkonom 18,5 kW a T2 s výkonom 40 kW. 

MVE Malužiná odoberá vodu z toku Bocianka odberným objektom, pod ktorým je 

vybudovaný prah nepatrne vzdúvajúci vodu. Odberný objekt je vybudovaný tak, aby 

neohrozoval priľahlé územie záplavami, pričom brehy sú v tejto časti opevnené. Kapacita 

toku v uvedenom profile je Q100=60 m
3
/s. Z odberného objektu je voda do MVE privádzaná 

potrubím dĺžky 880 m pod úrovňou terénu s celkovým prevýšením 11 m. V MVE Malužiná 

sú inštalované 2 Bonetyho turbín BK 45/60 s ročným výkonom 400 MWh. 

MVE Dúbrava odoberá vodu z toku Križianka v maximálnom objeme 230 l/s. V mieste 

odberu je vytvorený betónový prah výšky do 0,5 m, voda do MVE je privádzaná tlakovým 

privádzačom DN 600 a dĺžkou 2030 m, ktorý je po celej dĺžke pod úrovňou terénu. Odpadový 

kanál v záreze dĺžky cca 5 m je zaústený späť do toku Križianka. 

Vodná stavba MVE Drnava pozostáva z rozdeľovacieho objektu na toku Čremošná, 

prívodného kanála – náhonu, vtokového objektu s tlakovým privádzačom a samotnej 

strojovne MVE s príslušenstvom. Úlohou rozdeľovacieho objektu je usmernenie časti 

prietoku do otvoreného prívodného kanála – náhonu, pri zachovaní minimálneho 

zostatkového prietoku v toku Čremošná. Má charakter vodného stupňa, ktorý nezadržiava 

vodu ani nevytvára stále vzdutie toku. Prívodný kanál – náhon dĺžky cca 400 m má kapacitu 

500 l.s
-1

 a je zapustený do rastlého terénu po pravej strane toku. Na konci kanála je vtokový 

objekt s hrablicami, odkiaľ je voda tlakovým potrubím privádzaná do strojovne MVE. 

V strojovni sú osadené tri čerpadlové turbíny s celkovým inštalovaným výkonom 51 kW, 

ktoré využívajú hydraulický spád cca 8,70 m.  

 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

MVE CHS Oravice, MVE Vitanová, MVE Tvrdošín a MVE Oravice-Peciská, sú 

vybudované na vodovodných potrubiach, no keďže nevzdúvajú a nezadržiavajú vodu, 

nepodliehajú technicko-bezpečnostnému dohľadu. 

Vodná stavba MVE Svrčková rovnako ako vyššie popísané MVE v existujúcom riešení 

nemôže spôsobiť ohrozenie nižšie ležiaceho územia uvoľnením vzdúvanej a zadržiavanej 

vody. Vodná stavba využíva vzdutie vytvorené prehradením, ktorého správcom je iná 

organizácia. Samotný odber na MVE je z brehu nádrže a nie je súčasťou prehradenia toku. 
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MONITORING OF SVETA PETKA DAM DURING DIFFERENT 

PHASES OF DAMS LIFE 

Zlatko NIKOLOVSKI, Mile SLAVEVSKI
 

Abstract:  

Monitoring plays a significant role in the management of building structures, providing data 

that are vital to the observations of the behavior of structures. The concept of monitoring the 

dams is based on the systematic collection of all relevant data, which confirm the reliability of 

dam during construction, first filling and during the exploitation period. Dam "St. Petka" is a 

good example of the application of cutting-edge technology and experience in the field of 

monitoring and instrumentation, and the measured results compared with calculated from the 

mathematical model, define the behavior of the structure in all phases of construction and 

exploitation 

Keywords: dam, monitoring, instrumentation, safety 

1. INTRODUCTION 

The development and implementation of a well-developed monitoring plan have an important 

role in understanding the behavior of  dam during its lifetime, as well as its safety. There are 

several aspects why monitoring is an important part of the dam safety, include the following: 

 Instrumented monitoring process can obtain valuable data important for the behavior 

of the dam during construction and fist filling of reservoir;  

 Instrumented monitoring can obtain long term records of data important during  the 

life time period of dam, under different loading conditions ; 

 Comparing data obtained from monitoring process with those obtained by the 

mathematical model in the design;  

 Early detection an early indication of unusual or unexpected performance of the dam 

which could endanger its safety;  

 Establish a file of useful data that could be used in the future, for designing of such or 

similar facilities. 

2. INSTRUMENTATION AND MONITORING OF “SVETA PETKA” DAM  

 

2.1. General characteristics of the dam  

 

The dam “Sveta Petka” is located about 30 km from the city of Skopje, the capital of Republic 

of Macedonia. This dam is second step in cascade system of dams in the canyon of river 
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Treska. It is located on about 5.9 km upstream of the existing dam “Matka” and about 10.5 

km downstream of the dam “Kozjak”. This dam also like the dam “Kozjak”, are owned and 

operated by JSC “ELEM” – Skopje, Republic of Macedonia. 

The river valley that partitions the dam has a symmetric shape with steep banks, with 

maximum slope of the left bank of approximately 60°, and right around 50°. Riverbed width 

is about 20.0 m.  

Basic information about the dam: 

 Elevation of the crest .............................................. ........................ 364.00 m.a.s.l. 

 Elevation of the foundation ............................................. ................ 300.00 m.a.s.l. 

 Maximum height of dam construction ................................................. 64,00 m 

 Width of the dam foundation ............................................................... 10,00 m 

 Width of the dam crest ........................................................................... 2,00 m 

 Length of the dam crest .........................................................................115,00 m 

 Length of the gravitational part of the right bank ...................................14,00 m 

 Volume of concrete embedded in the dam 

-    Arch part ............................................... ..................................... 27.745,00 m3 

-    Gravitational block on the right bank ........................................... 3.322,50 m3 

 Reservoir volume (Vmax) ......................................................................11.4 • 10
6
 m3 

 

FIG.1 -  Sveta Petka Dam with accompanied structures 
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In order to prevent cracks in the dam due to temperature changes in the concrete during 

cooling, as well from eventual small cracks, the dam is divided in separate elements – lamella 

with vertical (radial) joints. The body of the dam is divided into 9 lamellas with 9 radial joints 

that are normal to the middle surface and represent a shell area 

Every lamella is constructed of blocks, with 2,0 m height, the thickness depending on 

thickness of the intersection (from 2,0 m to 10,0 m) and a length of 12,0 m for the middle 

lamella, placed symmetrically at the reference plane and 14,0 m for other lamellas. 

At the right bank gravitational block is constructed that allows contact of the dam with 

abutment, avoiding weak zones of foundation. It is considered as part of the supportive 

medium where the arches end. 

2.2. Instrumentation on dam  

The concept of instrumentation and monitoring of the dam "Sveta Petka" is based on the 

systematic collection and interpretation of all relevant data, which confirm the safety of the 

dam, in all stages of its life. The installation and choice of the instruments and monitoring the 

behavior of the dam is carefully planned and executed. Each instrument has its own specific 

purpose, in order to achieve the desired effects. 

 

FIG. 2 Instrumentation of Sveta Petka Dam 

Analysis of the dam " Steta Petka ", with a mathematical model based on the interaction of the 

dam with part of the abutment. When approximately 332 instruments were estimated in the 

body of the dam, the differences in the characteristics of the rocky massif were taken into 

calculation, whereby approximately symmetric disposition of instruments were got. 
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FIG. 3  Cross section through lamella 5, with installed instruments  

As seen from Figure No.3 , the instruments are placed on five (5 ) levels: +305.00 m.a.s.l; 

+320.00 m.a.s.l; +335.00 m.a.s.l. and +357.00 m.a.s.l. Mainly these are points obtained with 

the estimated mathematical model, on the places where the calculated values are of particular 

importance for the behavior of the dam. 

Table 1. Type and number of instruments 

Parameter Measured Instrument name pieces 

Water level Water level gauges 4+1 

Air temperature Air thermometers 5 

Water temperature Water thermometers 4 

Concrete temperature Concrete thermometers 27 

D
is

p
la

ce
m

en
ts

 Longitudinal and Lateral 

movement 

Normal Pendulum 3 

Longitudinal and Lateral 

movement  

Invert Pendulum 3 

Foundation movement Multi Rod Rock Extensometer 12 

Geodetic monitoring   

Rotation  Tilt meter (Clino meter) 1 

Joint Dilatations Joint meters 26 

Strain Strain meters 74 

Stress Total Pressure Cells 2 

Ground Water level Piezometers 28 
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Meteorological Station 

 

Meteorological Station 

Air thermometer 1 

Moisture of Air 1 

Barometer 1 

Wind speed 1 

Wind direction 1 

Precipitation 1 

Visual Observation   

 

2.3.    Monitoring during the construction of the dam  

The monitoring process of the dam starts from the beginning of construction. Monitoring of 

the dam "St. Petka" began with installing of piezometers in the right and left bank and 

measuring the level of ground water, upstream and downstream of the dam site. The results of 

these measurements were important data on the movement of ground water during 

construction, as a control to provide of dry construction pit during excavation and concreting 

of the dam and other structures. 

For thin arch dams, temperature changes in concrete are of great importance, due to the risk of 

thermal cracking. With the technical requirements of the project, the temperature of the 

concrete at the time of placing, was supposed to be in the range of +5° C to +20° C and the 

growth rate of the temperature in the concrete, during the hydration process, not to exceed the 

limit of +40° C, or the maximum temperature difference between the installation and 

maximum growth temperature is within the 20°C.  

All of it requires to pay extremely close attention to thermal processes in the body of the dam, 

which despite monitoring equipment installed in the dam, in some extreme cases when 

concreted  with extremely high or low atmospheric temperatures, additional resistance 

thermal wires was installed, connected with date loggers, in order to get a more accurate 

picture of the state of the temperature in the concrete and if necessary to take appropriate 

measures for care of the concrete in the blocks.  

 

FIG. 4 Correlation between temperature in the concrete block and air temperature 
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Besides measuring the temperature of the concrete during the construction of the dam, 

regularly the air temperature was measured, whereas the atmospheric changes in temperature 

have a significant impact in changing the temperature of the concrete in the dam (FIG. 4). 

After completion of concreting the dam and the completion of most of the process of cooling 

the concrete, it comes to opening the radial joints. A particularly important point in this case 

is time for determining the start of grouting of the radial joints. Based on the readings of the 

temperature data of concrete, air temperature and size of the opening of the radial joints (joint 

meters), the decision was made to start the primary grouting of radial joints (FIG.4 and 

FIG.5). 

 

FIG.5 Graphical representation of a radial joint opening (Joint 1L), measured with 

Joint meters, at the different levels of height 

2.4.  Monitoring during the first filling of the reservoir 

The first filling of the reservoir is perhaps the most critical phase of dam’s  life. Then for the 

first time under the influence of actual, load tests and observation the responses of the dam 

are made to such loads and are compared with the calculated at the design phase . Considering 

the special importance of this phase, the firs filling of reservoir of  the dam  " St. Petka ", a 

special design was made, which covered the dynamics of filling and emptying of the 

reservoir, program for monitoring and verification of monitoring data, as well as the choice of 

instruments that are carried out the monitoring process. 

Figure 6 shows the graph of the time schedule of filling and emptying of the reservoir during 

the four-month period. The red line shows the predicted dynamics from the project, while the 

green line is the actual level of the reservoir, as measured by the water level gauges during the 

period of filling and emptying. 
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FIG. 6 Time schedule of the first filling and empting of the reservoir and measured levels of the 

reservoir 

FIG. 7, shows the expected displacements of the dam, according with mathematical model for 

lamella No.5,  which in the calculation are taken: actually measured temperatures in the dam 

body, the temperature of water in the reservoir, the air temperatures near the dam at the 

different levels (FIG. 10) and the water level (hydrostatic pressure) [4]. These displacements 

were compared with the actually measured displacements obtained by normal pendulums and 

those obtained by geodetic method.  

FIG. 8 presents the displacements in the dam in central lamella (No.5), obtained by normal 

pendulum (TEL 6), in the upstream-downstream direction (red) and left-right direction (dark 

yellow), depending on the impact of the change in the level of reservoir (brown color), air 

temperature (dark blue) and water temperature (green). 

  
 

FIG. 7  Displacement of    FIG. 8 Displacements in the dam body according to the air                  

 the dam crest according                                and water temperature changes                                                         

to the Mathematical Model 
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From the graph also it can be seen data obtained by invert pendulum (TEL3), in the upstream 

-downstream direction (dark blue) and left-right direction (light yellow). Invert pendulum are 

use for measurement of displacement at the dam foundation relative to fixed reference point. 

 
 

FIG. 9 Stress distrubution on the downstream face of the dam      FIG.10 Measured   

            according to the Mathematical Model                                    temperature in the          

dam body and 

sorrounding area                                                                                                          

Important information about the behavior of the dam is a stress distribution in the dam body. 

It is generally impossible to measure stress directly, so strain is usually measured and stress is 

then calculated. FIG.9 illustrates the stress distribution on the downstream face of the dam, 

present by mathematical model specifically developed for this purpose, calculated with data 

obtained from measuring equipment (strain meters) and real data input with measured 

temperatures in the dam body and surrounding area [4].  

Strain meters that are placed in the dam body measured dilations in the concrete, and then 

based on rheological characteristics of concrete, they are converted to stresses. Strain meters 

can also measured temperatures in the concrete. 

Characteristic of an arch dams is to distribute stresses from the body of the dam to the 

abutment. The abutment foundations of an arch dam are particularly critical to the stability of 

the dam because they are required to resist the majority of the reservoir forces that attempt to 

push the structure in a downstream direction. Foundation information must provide sufficient 

geological detail to identify and locate any potential sliding wedges of rock that could cause 

instability. Adequate instrumentation should be considered for measuring compression 

movements due to the weight of the dam, as well as discrete movements along specific 

geological features. 

For this purpose 3-Rods Borehole Rock Extensometers with anchors on 5.0 m, 10,0 m and 

15,0 m, are placed in the dam foundation on the different level (FIG. 11), on the contact 

between the rock and the body of the dam.  
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FIG. 11, shows the displacements in the rock section of one of extensometers (EXT 6 

+320.50 m.a.s.l. on the right bank), during the first filling of reservoir, wherein the increase of 

water level in the reservoir causes displacements in the rock mass (~ 0,5 mm). 

 

 
 

FIG.11 Displacements in rock mass (extensometers anchors on 5,0m, 10m and 15,0m), 

according of water level in the reservoir 

 

2.5. Monitoring during long – term period (Normal Operation)  

Monitoring of dam at this stage is a continuation of the process of first filling, where the 

dynamics of the reading of the results is reduced. 

Based on the measured data in this phase should assess whether dam concerns and 

expectations towards whether monitoring equipment enables signaling phenomena that might 

threaten its security. 

All data should be compared with the calculated values of the design process, or limit values 

established by the monitoring program. In that way all data should be collect to identify and 

assess unexpected appearances, or if the limit values are reached in a short period, it is 

necessary to take appropriate actions. 

Based on the measured data and the comparison with calculated during this phase is to assess 

whether instrumentation or monitoring program adequately chosen, or whether giving the real 

picture of the behavior of the dam. For that it need to be answered a few questions: 

 Does the type, number and location of instruments suitable for real recording? 

 Is the dynamic of reading the results adequate? 

 Does the collection, processing and evaluation of data was done on time and correctly? 

Currently on the dam "St. Petka", measurements is performed with automated collecting of  

data from the instruments on every four hours. Also surveys measurements are performed 
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with condensed dynamic (on two months), and an intensive visual observations. The obtained 

data are analyzed by experienced engineers and are displayed in reports. 

From finishing the first filling and empting of reservoir (October 2012), until today measured 

data did not show any unusual occurrences i.e. behavior of the dam in the frame of estimated 

values. 

 

FIG. 12 Correlatio between displacement of the dam and air temperature 

 
 

FIG. 13 Correlation between displacement of the dam and water level 
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As a typical example of behavior of the dam, (FIG. 12 and FIG. 13) shows the impact of 

temperature and water level in the reservoir, on the longitudinal movements of the dams crest. 
The effects of temperature change in an arch dam are often a major part of the design considerations.  

The stresses caused by temperature changes can be larger than those from the reservoir loading. 

From those charts it can be noted that the impact of ambient temperature on this dam is also 

dominant, even though the water in the reservoir is on maximum level. 

3. AUTOMATED DATA MONITORING SYSTEM  

On the dam "St. Petka", the process of monitoring is fully automated, which means automatic 

collection of data in a database on the dam site, documenting the results, and after that 

comparison and analysis by technical staff. 

Parallel to this system fully automated system is installed to a higher level that collected all 

the data in a common database for all dams owned by JSC "ELEM" - Skopje, Macedonia. 

With specialized software each instrument installed on any dam can be monitored at any time 

since the installation of instruments to the rest of its life. It allows the technical staff 

composed of experienced engineers in this area, monitoring the behavior of each dam 

individually, which making possible inspection in the condition of the dams and assessment 

of their reliability to be raised to a much higher level. 

4. METEOROLOGICAL STATION 

With construction of high dams and reservoirs filling a climate changing comes on the 

conditions of the micro-location around the dam. Because of the need to register the effects of 

meteorological changes on the narrower and wider region around the dam site, a 

meteorological station is set to measure several important parameters of particular importance 

for the dam and around the dam location. 

5.  CONCLUSION  

Monitoring of dams should be considered from a wider perspective of security, not just the 

object itself, but also for the wider surrounding area, especially the downstream part. Sudden 

discharge of the reservoir as a result of the destruction or collapse of the dam surrounding, 

would mean losses with catastrophic consequences. 

Nowadays, the use of modern techniques allows for a simple and economical use of new 

devices in monitoring not only for dams, but also to any other engineering structures. It would 

mean the benefit of engineering practice in many ways. First, opportunity to update many 

useful data to be used in the design of bolder, but also cost efficient facilities. Also the use of 

monitoring instruments in the phase of construction of the structures, could greatly improve 

the quality control of construction, which means higher quality and cost efficient structures. 

And certainly in the exploitation phase, the application of appropriate instruments for 

monitoring of objects separately, would be of interest not only for the safety of construction, 

but also in the case of early detection of any abnormalities and damages on the structures and 

their timely remediation, which would means extending of the structures life period . 
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VODNÁ STAVBA RUŽÍN I a II – PO REKONŠTRUKCII 

WATER DAMS RUŽÍN I AND II – AFTER  RECONSTRUCTION 

Aleš Mazáč, Miroslav Kontúr 

Abstrakt: 

Potrebe rekonštrukcie technologických zariadení na vodnej stavbe Ružín I a II sa komplexnejšie 

venoval v príspevku už Ing. Mydla na XXX. Priehradných dňoch (rok 2006), vrátane požiadaviek 

na rekonštrukciu s tým súvisiacich stavebných objektov. Nadväzne nato, príspevok ,,Rekonštrukcia 

technologických zariadení vodnej stavby Ružín I a II“ (Mazáč, Čabala z roku 2012), charakterizuje 

prípravu, rozsah vykonaných prác ako aj ich nákladovosť. Je potrebné zdôrazniť, že svojim 

rozsahom a investičnými nákladmi bola jednou z najväčších akcií tohto druhu v oblasti vodného 

hospodárstva v posledných rokoch po 40 ročnej prevádzke predmetnej vodnej stavby. 

Aktuálny príspevok ,,Prevádzkové skúsenosti z komplexnej rekonštrukcie technologických 

zariadení na VS Ružín I a II“ (Mazáč, Kontúr), je zameraný na poukázanie vyskytujúcich sa porúch 

počas prevádzkovania od kolaudačného konania a odovzdania stavby dňa 29.02.2012 až po 

súčasnosť. 

V závere príspevok charakterizuje pozitíva ale aj negatíva na jednotlivých objektoch vodnej stavby 

Ružín I a II. 

 

Kľúčové slová: 

Dnová výpust, čerpadlá priesakových vôd, segment, rýchlouzáver, hydraulický agregát   

 

Abstract: 

Ing. Mydla described the needs of complex reconstruction of Hydro dams Ružín I and II during the 

XXX. Water dames days in 2006. He also pointed out the requirements for reconstruction of its 

constructional parts. 

Subsequently, the contribution ,, Reconstruction of technological devices of Hydro dams Ružín 

I and II” ( Mazáč, Čabala 2012), characterises the preparation phase, extent of Works, and costs. It 

is necessary to point out, that with its extent, and capital costs it was one of the greatest events of 

its kind after the dam´s 40 year operation. 

This current contribution ,,Operational experiences of complex reconstruction of technological 

devices on the Hydro dams Ružín I and II” (Mazáč, Kontúr) is aimed at occasional defects its 

operation, since its hand over on 29.02.2012 until the present day. 

In conclusion, the contribution characterizes positives as well as negatives of each object of hydro 

dams Ružín I and II. 

 

Keywords: 

Bottom outlet, pumps water percolation, gate, quick closing valve, hydraulic aggregate 
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                               Vodná stavba Ružín I a II 

 
Obrázok 1: Sústava vodných stavieb Ružín 

ČLENENIE REKONŠTRUKČNÝCH PRÁC 

Komplexným popisom a rozsahom rekonštrukčných prác na vodných stavbách Ružín I, II sa 

už zaoberal príspevok / Ing. Mazáč, Ing. Čabala/ uvedený v Zborníku XXXIII. Priehradných 

dní v Hradci Králové. 

 

Pre ich aktuálne priblíženie uvádzame štruktúru hlavných stavebných objektov zaradených do 

rekonštrukčných prác. Išlo najmä o: 

 Rekonštrukcia stavebných objektov VS Ružín I, II, ktorá súvisela s rekonštrukciou 

technologických zariadení, rekonštrukciou koruny hrádze R II a ďalších prác. 

 Rekonštrukcia elektro–stavebných objektov zameraných hlavne na osvetlenie koruny 

hrádzí a bočných nehradených bezpečnostných priepadov. 

 Rekonštrukcie technologických a elektro–technologických objektov, ktoré svojim 

rozsahom a prioritami boli najkomplexnejšie od uvedenia stvby do prevádzky a  

u ktorých sa v priebehu porekonštrukčnej prevádzky vyskytli aj najvážnejšie poruchy. 

 Modernizácia mikrovlnného prenosu medzi VS Ružín I a VS Ružín II. 

PREVÁDZKOVÉ SKÚSENOSTI Z KOMPLEXNEJ REKONŠTRUKCIE 

TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ 

Rekonštrukcia vodnej stavby bola ukončená 29. 2. 2012. Počas jej prevádzkovania 

a vykonávania pravidelných kontrol a skúšok v zmysle  Prevádzkového poriadku, došlo 

a dochádza k poruchám, ktoré sú riešené v rámci záručnej doby.  

 

V rámci rekonštrukcie na VS Ružín I. hodnotíme ako pozitívnu rekonštrukciu vodiacich líšt 

hrablíc na vtokoch k dnovým uzáverom a výmenu návodných prevádzkových uzáverov 

predtým ovládaných pomocou mostového žeriavu, čo bránilo ich použitiu pri zahradzovaní 

priamo do plného návrhového prietoku. Uvedený spôsob bol nahradený novými uzávermi 

vedenými v drážkach a ich pohon je zabezpečený hydraulickým agregátom s dvoma 
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elektromotormi, ktorý je osadený v strojovni Johnsonov (obr. č. 2).  Riešenie ovládania so 

spoločným zásobníkom hydraulického oleja  sa ukázalo počas doterajšej prevádzky ako nie 

najvhodnejšie z dôvodu, že znemožňuje v prípade poruchy v prípade mimoriadnych situácií 

využiť aspoň jeden dnový výpust.    

 

 
 

Obrázok 2:  Hydraulický agregát – strojovňa Johnsonov 

 

Zmenou ovládania návodných prevádzkových uzáverov je možné v súčasnosti vykonávať 

hradenie priamo do prietoku aj pri 100 %-nom otvorení Johnsonových uzáverov (2 x 

50,0 m
3
.s

-1
). Zdôrazňujeme, že v predchádzajúcom období bolo možné používať dnové 

výpusty iba do kapacity 30 %. 

 

Ďalej v rámci rekonštrukcie VS došlo aj k výmene 9 ks zasúvadlových uzáverov pre 

ovládanie tlakových potrubí s vyvedením ovládania do strojovne Johnsonov (obr. č. 3 a 4). 

 

 
 

Obrázok 3:  Zasúvadlové uzávery – po výmene 
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Obrázok 4:  Zasúvadlové uzávery – ovládanie v strojovni Johnsonov 
 

 

Nakoľko v čase spracovania investičného zámeru predmetnej stavby bola rozpracovaná 

stavebná akcia zameraná na modernizáciu vodohospodárskeho dispečingu vodnej stavby. 

Avšak z dôvodu problémov s finančným krytím prác, bola stavba počas povoľlovacieho 

procesu rekonštrukcie technologických zariadení  vyradená z investičného plánu. Predmetom 

uvedenej modernizácie bolo aj diaľkové ovládanie segmentových uzáverov združeného 

funkčného objektu, ktoré z uvedeného dôvodu nebolo možné realizovať v rámci komplexnej 

rekonštrukcie. 

 

V rámci rekonštrukčných prác na VS Ružín II. došlo k výmene samotných telies troch 

povodňových dnových výpustov a k nahradeniu ich mechanického ovládania – 

elektromotorický pohonom cez Gallove reťaze za hydraulický pohon (obr. č. 5). 

 

 

Obrázok 5:  Povodňový dnový výpust - segment 
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Uchytenie hydromotora je v ľavej hornej časti výpustu, kladie zvýšené nároky na namáhanie 

nielen samotnej konštrukcie výpustu, ale aj jeho uloženia. Ako problematické sa počas 

prevádzky ukázalo aj osadenie snímačov polohy  otvorenia priamo pri otočnom čape. Pozícia 

uloženia  kontrolných snímačov neumožňuje ich výmenu počas bežnej prevádzky a taktiež 

nastávajú problémy s kalibráciou uvedeného zariadenia.  Prehodnotenie vypúšťaného 

množstva – kalibrácia jednotlivých povodňových výpustov , vyvstala po prechode prvých 

povodňových prietokov, kedy, sa preukázalo že pôvodné merné krivky nezodpovedajú 

novému stavu z dôvodu rozdielnej  dynamiky otvárania uzáverov.  

 

Ďalšou dôležitou časťou rekonštrukcie bola rekonštrukcia vtoku MVE TG3, ktorá mala 

zabrániť zanášaniu hrablíc na vtoku plávajúcimi nečistotami nad i pod hladinou. Tu boli 

vtokové krídla prekryté staveniskovými prefabrikátmi až po teleso hrádze. Toto opatrenie sa 

už počas prvého roka ukázalo ako neúčinné a z  dôvodu zabezpečenia čistenia hrablíc na 

vtoku turbíny od naplavenín jestvujúcim čistiacim strojom ovládaným mostným žeriavom 

bolo nutné dva prefabrikáty pri telese hrádze odstrániť. 

 

Ďalšou oblasťou rekonštrukcie bola povrchová úprava betónov priehradného múra 

vyrovnávacej nádrže Ružín II. Terajší stav po dvoch rokoch od ukončenia stavebných prác  

jasne naznačuje, že v budúcnosti sa v prípade podobných prác treba zamerať na komplexnú 

reprofiláciu betónových konštrukcií.  

ZÁVER  

Na základe vykonanej rekonštrukcie a doterajších prevádzkových skúseností môžeme 

konštatovať, že na vodnej stavbe došlo nielen k modernizácii ovládania technologických 

zariadení, zlepšeniu pracovných podmienok, prenosu údajov a monitorovania, ale hlavne 

k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia prevádzkových pracovníkov vykonávajúcich 

manipulácie na vodnej stavbe. Skúsenosti svedčia o tom, že je potrebné i naďalej pokračovať 

v rekonštrukciách a zavádzaní nových a moderných technológií na našich vodných stavbách, 

aby sme s istotou a bezpečne prevádzali veľké vody, čím ochránime nielen životy ľudí 

žijúcich pod vodnými stavbami, ale aj ich majetky a to je naša priorita.  

 

Príprava takto rozsiahlych stavieb si vyžaduje dlhodobé prevádzkové skúsenosti 

a z uvedeného dôvodu je preto nutné, aby schvaľovací proces bol viac flexibilný 

a dynamický. 
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REKONŠTRUKCIA BEZPEČNOSTNÉHO PRIEPADU NA VODNOM 

DIELE ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA 

RECONSTRUCTION OF EMERGENCY SPILLWAY ON                                      

ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA DAM 

Ing. Maroš Giba, Ing. Otakar Hrabovský 

Abstrakt:  
Bezpečnostný priepad sa nachádza v km 1,308 juhozápadnej hrádze VS Zemplínska šírava pri obci 

Zalužice a je súčasťou sústavy objektov vodného diela. Objekt má dve polia, pričom prvé pole má 

nehradenú prepadovú plochu a druhé pole má okrem nehradenej prepadovej plochy aj dnový výpust 

hradený zdvižným segmentovým uzáverom. V deliacom pilieri je umiestnený výpust na prepúšťanie 

malých prietokov. Na objekt z návodnej strany nadväzujú oporné múry vtokových krídiel a zo 

vzdušnej strany oporné múry výtokových krídiel. Hlavným účelom objektu je prepúšťanie prietokov 

z nádrže Zemplínska šírava do odpadového kanála. V roku 2000 na základe zlého technického stavu 

bol vymenený segmentový uzáver dnového výpustu. Podkladom pre návrh rekonštrukcie boli okrem 

jestvujúcich projektov, prieskumov a správ TBD aj doplňujúce  IGP  a Diagnostika stavebných 

konštrukcií vypracované špeciálne pre potreby rekonštrukcie bezpečnostného priepadu v Zalužiciach.  

Rekonštrukcia rieši tri hlavné problémy – zvýšenie kvality podložia vtokových a výtokových krídiel 

objektu, obtekanie objektu a stabilitu podhatia. 

 

Abstract: 

The emergency spillway is situated in 1,308 km of south-western earth dam of Zemplínska Šírava 

dam, near the Zalužice village. Spillway is part of hydraulic structure complex. Object of spillway 

consists of two sections. First section has uncontrolled spillway crest and second section has in 

addition to uncontrolled spillway also a bottom outlet gated with segment gate. In dividing pier of the 

object is placed an outlet for small discharges outflow. From upstream side the retaining walls of inlet 

part are connected to the object as well as outlet retaining walls from the downstream side. Main 

purpose of the object is to discharge the water into the tail race. In the 2000 there was segment gate 

replaced on bottom outlet because of a bad technical conditions. 

Data for reconstruction design were except the existing project documents, surveys and technical 

safety reports also additional geological survey and diagnostics of structural constructions which were 

elaborated specially for Zalužice emergency spillway reconstruction needs. Reconstruction solves 

three essential problems – increasing the quality of subsoil under inlet and outlet retaining walls, 

decreasing the flow around the object and stabilization of the stilling basin. 

Kľúčové slová: bezpečnostný priepad, vodné dielo, rekonštrukcia. 

1. ÚVOD 

Za účelom vykonania rozsiahlejšej rekonštrukcie SVP, š.p. OZ Košice zaradil investičnú 

akciu: Zemplínska šírava – rekonštrukcia bezpečnostného priepadu v Zalužiciach do svojho 

investičného programu už v roku 2012. V rámci prípravných projektových prác bola 

vykonaná diagnostika stavebných konštrukcií a inžiniersko – geologický prieskum, ktoré 

tvorili podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Tá bola 
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vypracovaná v roku 2013 a bola prílohou žiadosti investora – SVP, š.p. OZ Košice pri 

ohlásení stavebných úprav. Príslušný úrad – Obvodný úrad životného prostredia Košice, 

Odbor ochrany zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja, tak vydal dňa 

26.9.2013 oznámenie k ohláseniu stavebných úprav bez námietok k realizácii rekonštrukcie. 

Ambíciou investora stavby je v rámci aktuálne vyhlásenej V. výzvy OPŽP uchádzať sa 

o nenávratný finančný príspevok a financovať rekonštrukciu z uvedených zdrojov. 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE VODNÉ DIELO 

Vodné dielo Zemplínska šírava je vybudovaná ako bočná nádrž v povodí Čiernej vody. 

Vodohospodárske riešenie je viazané na rieku Laborec. Komplex vodnej stavby tvorí : 

 vodohospodársky uzol Petrovce, 

 prívodný kanál, 

 nádrž Zemplínska šírava, 

 výpustný kanál. 

 

Účelom vodnej stavby je : 

 znížiť maximálny prietok Laborca v profile Petrovce zo 720 m
3
.s

-1
 na 320 m

3
.s

-1 

v profile Meďov, 

 akumulovať vodu na hospodárske využitie. 

 

Celkový priestor nádrže je rozdelený nasledovne: 

       Priestor   Rozpätie hladín Objem 

projektovaný terajší * 

m n.m. Balt mil m
3
 mil m

3
 

Celkový Vc z toho : 

- stály Vs 

- zásobný VP 

- retenčný VR 

-  katastrofálny 

od dna – 117,10 

od dna – 107,40 

107,40 – 113,95 

113,95 – 116,20 

116,20 – 117,10 

334 

57 

177 

70 

30 

324,889 

56,091 

172,977 

67,948 

27,872 

*podľa zameraní dna v roku 1998 

 

Maximálna zatopená plocha pri hladine 117,00 m n.n. – 32,9 km
2
. 

 

Charakteristické hladiny : 

- minimálna prevádzková 107,40 m n.m. 

- maximálna prevádzková 113,95 m n.m. 

- hladina ovládateľného ochranného priestoru 115,10 m n.m. 

- hladina neovládateľného ochranného priestoru 116,20 m n.m. 

- maximálna hladina 117,10 m n.m. 

 

Vlastná nádrž Zemplínska Šírava je ohraničená východnou hrádzou s dĺžkou 5,373 km 

a juhozápadnou hrádzou s dĺžkou 2,014 km. Do nádrže je voda privádzaná od 

vodohospodárskeho uzla Petrovce prívodným kanálom s dĺžkou 4,736 km. Do koryta Laborca 

je voda z nádrže vypúšťaná dnovým výpustom bezpečnostného priepadu Zalužice 

vybudovaným v juhozápadnej hrádzi. Na vypustenie nádrže slúži dnový výpust Lúčky, cez 

ktorý sa voda vypúšťa do potoka Čierna voda. Severnú časť nádrže ohraničuje prirodzený 

terén. 
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Juhozápadná hrádza nádrže je vybudovaná ako sypaná zemná konštrukcia so zabudovanou 

vnútornou drenážnou  odvodnenou do priesakového kanála na vzdušnej strane hrádze. Koruna 

hrádze je široká 5,0 m, na šírke 3,0 m je spevnená valcovaným štrkom. Sklon návodného 

svahu je 1 : 3,5 , pri päte je nezhutnený násyp v sklone 1 : 10. Sklon vzdušného svahu je 

1 : 2,5,  pri  päte svahu je nezhutnený násyp v sklone 1 : 6. Návodný svah je od max. 

prevádzkovej hladiny 113,95 m n.m. spevnený kamennou nahádzkou. 

 

- dĺžka hrádze 1,973 km 

- najväčšia výška hrádze 9,0 m 

- kóta koruny hrádze 117,80 m n.m. 

 

Koruna hrádze je prevýšená 3,85 m nad max. prevádzkovú hladinu, 1,60 m nad max. retenčnú 

hladinu a 0,70 m nad max. katastrofickú hladinu. 

 

Bezpečnostný priepad Zalužice je vybudovaný v km 1,308 juhozápadnej hrádze. Slúži na 

odvádzanie prietokov z nádrže do odpadového kanála pomocou korunových nehradených 

priepadov, hradeného dnového výpustu a výpustu v deliacom pilieri. 

 

Odpadový kanál odvádza vody od bezpečnostného priepadu Zalužice do Laborca pod 

Michalovcami, kde nadväzuje na úpravu Laborca v rkm 37,100. Celková dĺžka odpadového 

kanála je 2,945 km. Pozdĺžny sklon dna kanála je 0,35 ‰ s priemernou hĺbkou kanála 7,0 m. 

Šírka dna je premenná, 8,0 – 12,0 m. Sklony svahov sú 1 : 2. 

Maximálna prietoková kapacita Qmax = 190 m
3
.s

-1
 (v závislosti na prietoku Laborca 

v Michalovciach). 

3. TECHNICKÝ POPIS BEZPEČNOSTNÉHO PRIEPADU  

Bezpečnostný priepad Zalužice (obr. č. 1) pozostáva z objektu hate, vtokových a výtokových 

krídiel a opevnenej časti odpadového kanála.  

Objekt hate pozostáva z dvoch polí, výpustu v deliacom pilieri a vývaru.  

 

Pole č.1 je nehradený priepad. Svetlá šírka poľa je 39,68 m. Nehradený priepad je masívnej 

železobetónovej konštrukcie so zaoblenou korunou a prúdnicovou plochou plynule 

prechádzajúcou do dna vývaru. Do prúdnicovej plochy sú osadené 3 mostné podpory 

s hydraulicky zaoblenými čelami. Každá mostná podpora má šírku 1 m. Na týchto mostných 

podporách a pilieroch hate je uložený most so štyrmi poľami. Nosnú konštrukciu mosta tvoria 

železobetónové prefabrikáty a spriahnutá železobetónová doska. Koruna asfaltobetónovej 

vozovky mosta je na kóte 118,56 m n.m. 
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Obr. č.1 

 

 

 

 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

Hlavné údaje priepadu sú : 

 kóta koruny priepadu 115,10 m n.m. 

 počet polí 1 (4 medzi mostnými podporami) 

 dĺžka koruny priepadu 39,68 m (z toho 4 x 9,17 m medzi mostnými 

 podporami) 

 

Pole č.2 je nehradený priepad a hradený dnový výpust. Svetlá šírka poľa je 12,5 m.  

Nehradený priepad pozostáva z hradiacej betónovej steny hr. 80 cm, ktorá hore prechádza do 

zaoblenej koruny a pokračuje prúdnicovou plochou.  

Hlavné údaje priepadu sú: 

- kóta koruny priepadu 115,10 m n.m. 

- počet polí 1  

- dĺžka koruny priepadu 12,5 m  

 

Nad priepadom sa nachádza premostenie uložené na bočnom a deliacom pilieri hate. Nosnú 

konštrukciu mosta tvoria železobetónové prefabrikáty a spriahnutá železobetónová doska. 

Koruna asfaltobetónovej vozovky mosta je na kóte 118,56 m n.m. 

Hradený dnový výpust sa nachádza pod nehradeným priepadom. Hradenie tvorí zdvižný 

segmentový uzáver, ktorý pozostáva z hradiaceho telesa, šikmých ramien s ložiskami 

a armatúry muriva, ktorá je kotvená do betónu. Segmentový uzáver je tesnený po celom 

obvode. Horný prah je osadený v dolnej časti hradiacej betónovej steny nehradeného 

priepadu.  

Uzáver je motoricky ovládaný z jednej strany pomocou Gallovej reťaze pohybovacím 

mechanizmom umiestneným v strojovni v pravom pilieri hate. Výhrev bočných tesnení 

a horného prahu je pomocou výhrevných tyčí.  

 

Hlavné údaje dnového výpustu sú: 

- svetlá šírka výpustného otvoru 12,50 m 

- svetlá výška výpustného otvoru 2,80 m 

- kóta dna otvoru 106,60 m n.m. 

- kóta dosadacieho prahu 106,40 m n.m. 

- kóta dosadacej hrany segmentu pri vyhradení 109,40 m n.m. 

- kóta osi ložísk segmentu 110,04 m n.m. 

 

Na návodnej strane pred segmentovým uzáverom sa v pilieroch hate nachádzajú drážky pre 

provizórne hradenie. Provizórne hradenie pozostáva z oceľových valcovaných profilov 

osadzovaných pomocou dvíhacej traverzy do drážok. Hradidlá sú uložené v skládke 

umiestnenej vedľa mosta na vzdušnej strane nad nehradeným priepadom. 

- hradiaca šírka 12,50 m  

- celková hradená výška 4,026 m  

- konštrukčná výška hradidla 0,366 m  

- počet hradidiel 11 ks 

 

Výpust v deliacom pilieri hate slúži na prepúšťanie prietokov do 16,10 m
3
 . s

-1
, do 

odpadového kanála. Dĺžka výpustu je 14,70 m, profil výpustu 1,2 m x 1,2 m. Na vtoku je 

osadený prevádzkový tabuľový uzáver a provizórny tabuľový uzáver. Vtok je chránený 

hrablicami. Na výtoku je tabuľový uzáver. Vtokový a výtokový uzáver sú ovládané ručne 

a motoricky, provizórny uzáver ručne. Ovládanie je z koruny piliera. 
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Prietoková kapacita výpustných zariadení hate je nasledovná 

 

Hladina 

v nádrži 

[ m n.m. ] 

Max. kapacita [ m
3
.s

-1 
] 

Dnový 

výpust  

( segment ) 

Výpust  

v deliacom  

pilieri 

Nehradený  

priepad 

( pole 1 a 2  ) 

106,60 

107,40 

113,95 

115,10 

116,20 

- 

    9,0 

220,0 

248,0 

263,0 

- 

  2,3 

13,0 

14,6 

16,1 

- 

- 

- 

- 

112,0 

 

Vývar pozostáva z betónovej dosky, bočných múrov a deliaceho múru. Doska pod prvým 

a druhým poľom hate má dĺžku 15,5 m. je rozdelená dilatačnými škárami na 4 dilatačné 

celky. Dno vývaru pod prvým poľom hate je na kóte 105,84 m n.m. a pod druhým poľom je 

na kóte 105,34 m n.m. Protiprah oboch častí vývaru je na kóte 106,45 m n.m. 

Bočné múry vývaru sú gravitačné oporné múry dilatačne oddelené od dosky vývaru.  

Deliaci múr je votknutý do vývarovej dosky. Nachádza sa pod deliacim pilierom hate 

a rozdeľuje vývar na dve časti. Šírka múru je 0,6 m, koruna je na kóte 111,84 m n.m. Múr je 

napojený na deliaci pilier hate, na ľavej strane výtokového otvoru pilierového výpustu.  

 

Vtokové krídla sú na napojené krajné piliere hate zo strany nádrže. Sú to gravitačné oporné 

múry. V pôdoryse zaoblená časť múrov má korunu šírky 1,5 m na kóte117,69 m n.m. Priama 

časť múrov má premenlivú výšku a šírku. V pravom vtokovom krídle sa nachádza šachta 

limnigrafu. 

 

Výtokové krídla sú napojené na oporné múry vývaru. V pôdoryse sú odklonené pod uhlom 

45°smerom k brehom odpadového kanála. Sú to gravitačné oporné múry. Koruna múrov šírky 

1,5 m, 1 m, 0,8 m je na jednotnej kóte 113,84 m n.m. Ľavé výtokové krídlo tvorí oporný múr 

pozostávajúci z troch blokov a má základovú škáru na jednotnej úrovni 105,59 m n.m. Pravé 

výtokové krídlo tvorí gravitačný oporný múr pozostávajúci z troch blokov a má základovú 

škáru na úrovniach 105,89, 107,39 a 107,59 m n.m. 

 

Odpadový kanál odvádza vody od bezpečnostného priepadu Zalužice do Laborca pod 

Michalovcami. Pod haťou sú dno kanála a svahy opevnené lomovým kameňom. Dno kanála 

pod haťou je na kóte106,44 m n.m.. Svahy sú v sklone 1 . 2 prerušené bermou na kóte 

108,90 m n.m. Brehy sú na kóte 113,84 m n.m. Šírka dna kanála je premenlivá, 8,0 – 12,0 m.  

Maximálna prietoková kapacita kanála je Qmax = 190 m
3
.s

-1
 ( v závislosti na prietoku Laborca 

v Michalovciach ). 

4. ODÔVODNENIE REKONŠTRUKCIE 

Projektovú dokumentáciu „VSN VI – Nádrž pod Vihorlatom, Bezpečnostný prepad“ 

vypracoval Hydroprojekt Praha, pobočka Bratislava, ( neskôr Hydroconsult Bratislava ) 

v roku 1964. V roku 2000 na základe zlého technického stavu bol vymenený segmentový 

uzáver dnového výpustu. Projektovú dokumentáciu „Vodné dielo Zemplínska Širava, 

rekonštrukcia bezpečnostného priepadu Zálužice, dokumentácia pre realizáciu stavby“ 

vypracoval Hydroconsult Bratislava v auguste 1999. 
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Na základe výsledkov dohľadu z prehliadok vodohospodárskeho diela bolo skonštatované, že 

stavebné konštrukcie objektov sú v zlom stave. Krajský úrad životného prostredia Košice 

následne vydal rozhodnutie s uloženým opatrením zaoberať sa riešením celkovej 

rekonštrukcie betónových konštrukcií. Za účelom vykonania rozsiahlejšej rekonštrukcie SVP, 

š.p. OZ Košice začal v roku 2012 prípravu investičnej akcie: Zemplínska šírava – 

rekonštrukcia bezpečnostného priepadu v Zálužiciach. V rámci prípravných projektových 

prác bola vykonaná diagnostika stavebných konštrukcií, inžiniersko – geologický prieskum, 

ktoré tvorili podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.  

Na základe obhliadky bolo konštatované, že deliaci múr vývaru svojim umiestnením 

spôsobuje nevhodné prúdenie z výtoku výpustu umiestneného v deliacom pilieri, čo trvalo 

poškodzuje opevnenie dna a pravého svahu odpadového kanála pod vývarom.  

Výtokové krídla pod vývarom objektu vykazujú viditeľné deformácie, hlavne na dilatačnej 

škáre ľavého krídla.  

Dňa 27.9.2012 bol zahradený výpust v deliacom pilieri a bol vyčerpaný vývar (obr. č.2). Bolo 

zistené, že betóny dosky vývaru sú vo vyhovujúcom stave. Opevnenie dna pod vývarom je 

však poškodené hlavne výtokom z pilierového výpustu. Nachádza sa tu výmoľ o ploche cca 

100 m
2
 , hlboký cca 2,5 m. Povrch betónov zvislých konštrukcií je poškodený zvetrávaním 

a vodnou eróziou, na niektorých miestach je obnažená výstuž. Niektoré rebríky, poklopy 

a zábradlia sú poškodené a treba ich nahradiť novými. 

 

 
Obr. č.2 

 

Diagnostika priepadu zahrňovala tieto práce: 

- štúdium pôvodnej projektovej dokumentácie 

- prehliadka konštrukcií, identifikácia a zdokumentovanie porúch 

- odber vzoriek betónu, jadrové vývrty 

- skúšky pre určenie pevnosti betónu 

- chemické skúšky betónu 

- vypracovanie správy o diagnostike 
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Výsledky prehliadky konštrukcií: 

a) Na ľavej strane nad priepadom, v mieste styku dvoch dilatačných celkov, je odlomená 

časť betónového múra. K odlomeniu došlo pravdepodobne posunutím oblúkovej časti 

múra a jeho zatlačením na susedný múr. Veľkosť odlomenej časti nad vodnou hladinou je 

cca 10 m
2
, resp. 4 m

3
, 

b) Trhliny pri mostnom závere a na prechodovej doske mosta, 

c) Obnažená výstuž priepadu na návodnej ľavej strane, 

d) Zdegradovaný betón s výluhami cementového mlieka na objekte strojovne, 

e) Zdegradovaný - rozdrobený betón na hornej hrane múrov, na návodnej strane, do hĺbky 

cca 40 mm, 

f) Výluhy cementového mlieka na prednej hrane priepadu nad výpustným segmentom, a na 

priľahlom múre, mostnej podpere, 

g) Zdegradovaný a vypadnutý betón na múroch pod priepadom. Veľkosť vypadnutého 

betónu na ľavej i pravej strane múrov pod priepadom je cca 15 m2 do hĺbky až 150 mm, 

h) Vychýlenie oporných múrov pod priepadom, veľkosť vybočenia až cca 70 mm je 

viditeľná v dilatačných špárach na ľavej strane, obr.20 a 21 a na západnej strane. 

i) Priesaky vody boli viditeľné v dolnej časti priepadu, najmä vo 4. poli od kraja a v dolnej 

časti stredovej podpery. Šírka trhlín je na povrchu 2 až 5 mm. V mieste priesakov 

z povrchu betónu vystupuje výstuž, 

j) Výtok vody tesne pod hornou hranou múra, oddeľujúceho vývar od bazéna 

bezpečnostného priepadu, je buď spôsobený projektovaným odvodom vody 

z technologickej šachty spodného výpustu, alebo je to priesak so šachty a treba ho 

zaslepiť. 

 

Z podrobnej vizuálnej prehliadky betónových konštrukcií vyplýva, že na priepade Zalužice sú 

tieto poruchy: 

 odlomená časť betónového oporného múra 

 trhliny 

 obnažená výstuž 

 zdegradovaný povrch betónu 

 lokálne vypadnuté časti zdegradovaného betónu 

 výluhy cementového tmelu 

 vychýlenie oporných múrov zo zvislej roviny 

 priesaky vody cez betónové konštrukcie 

 

Zo skúšok jadrových vývrtov vyplýva, že kocková pevnosť betónu je v intervale 17,6 MPa až 

48,6 MPa a hĺbka karbonatizácie je od 0 mm po 73 mm. Z chemických skúšok vyplýva, že 

v posudzovaných vzorkách betónu sú prítomné soli síranov. 

Výskyt chloridov je nízky, čo má priaznivý účinok na ochranu oceľových výstuží 

betónu. Stupeň karbonatizácie je prevažne 1. stupňa.  

  

Cieľom realizovaných geologických prác bol inžinierskogeologický prieskum základových 

pomerov s hlavným dôrazom na vyčlenenie jednotlivých litologických typov zemín do hĺbky 

20,0 m pod terénom a na základe výsledkov laboratórnych rozborov stanovenie ich vlastností 

a  ich zatriedenie podľa platnej STN. Rozsah technických prác a ich situovanie, zodpovedá 

požiadavkám projektanta stavby. V rámci prieskumu staveniska boli realizované dva 

inžinierskogeologické vrty do hĺbky 20,0 m.   

Za účelom rekonštrukcie hate bol vykonaný aj geofyzikálny prieskum a síce mikroseizmické 

merania betónovej časti hate. Z vrtných jadier v priebehu vŕtania bolo odobratých šesť 

porušených vzoriek  zemín na laboratórne rozbory. 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

Povrch skúmaného územia je prekrytý humóznym horizontom, pod ktorým sa nachádza 

navážka tvoriaca teleso hrádze. Vo vrte ZŠ-1 siahajú tieto zeminy do hĺbky 10,3 m a vo vrte 

ZŠ-2 do hĺbky 12,0 m. Zeminy hrádze klasifikujeme na základe laboratórnych skúšok ako íly 

s vysokou plasticitou CH, trieda F8.   

Pod telesom hrádze sa nachádzajú súdržné zeminy, väčšinou sú to íly  s vysokou plasticitou 

CH, trieda F8. Íly majú rôzne sfarbenie, väčšinou sú sivé, hrdzavo šmuhované alebo červeno 

šmuhované.   

V hĺbke 16,9 m sa vo vrte ZŠ-1 vyskytuje 2,0 metrová poloha ílu s veľmi vysokou plasticitou 

CV, triedy F8,  pevnej konzistencie. Podobná vrstva ílu s veľmi vysokou plasticitou bola 

zaznamenaná aj vo vrte ZŠ-2 a to v hĺbke 12,0 až 14,7 m. Íl má pevnú konzistenciu.  

Hydrogeologické pomery lokality sú jednoduché. Vzhľadom na charakter zemín 

v geologickom profile, sa tu nevyskytuje zvodnený kolektor priepustných sedimentov. 

Zeminy sú slabo priepustné až nepriepustné. V profile sa vyskytujú tenké vrstvičky piesčitých 

sedimentov, ktoré však sú z hľadiska zvodnenia málo významné.  Z hľadiska zakladania majú 

tiež malý význam, ich zvodnenie však môže spôsobovať zmenu konzistencie zemín nad nimi 

aj pod nimi. 

Pomocou geofyzikálnych metód a síce seizmickej tomografie bol overený stupeň porušenia 

betónovej časti hate. Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že betónová hať 

v Zalužiciach je veľmi málo porušená, s výnimkou čelnej steny hate. Západná časť čelnej 

steny je porušená puklinou, ktorá má však pomerne plytký dosah. Východná časť čelnej steny 

nevykazuje puklinovú porušenosť, avšak vyššiu mieru zvetrania betónu. 

5. NÁVRH REKONŠTRUKCIE A POSTUP REKONŠTRUKČNÝCH PRÁC  

Hlavnou úlohou rekonštrukcie je stabilizovať nakláňanie vtokových a výtokových krídiel 

vzhľadom na neúnosné podložie, opraviť poškodený povrch betónových konštrukcií objektov 

a opraviť kamenné opevnenie podhatia.  

 

Rozsah rekonštrukčných prác bol prerokovaný s investorom a predstavuje: 

1. Oporné múry vtokových a výtokových krídiel, ktoré vykazujú nakláňanie bude nutné 

stabilizovať. 

2. Povrch betónov vodorovných a zvislých konštrukcií, ktorý je poškodený zvetrávaním 

a vodnou eróziou bude očistený a opravený opravnými hmotami  

3. Poškodené rebríky, poklopy a zábradlia budú nahradené novými. 

4. Uvoľnené zábradlie pri schodisku na pravej strane hate bude vymenené za nové.  

5. Zariadenie na pozorovanie a meranie, ktoré bude potrebné v rámci opravy betónov 

odstrániť alebo budú pri stavebných prácach poškodené, bude nahradené zariadením 

novým. 

6. Opevnenie odpadového kanála pod haťou poškodené prúdiacou vodou bude nahradené 

novým opevnením vrátane výmoľu spôsobeného prúdením z pilierového výpustu. 

Vzhľadom na podmienky, za ktorých sa budú rekonštrukčné práce vykonávať, jednak na 

návodnej strane zo strany nádrže Zemplínska Šírava a jednak na vzdušnej strane zo strany 

odpadového kanála, sú tieto práce rozdelené na 2 etapy : 

1. etapa 

Pred realizáciou 1. etapy prác je potrebné znížiť hladinu vo vodnom diele Zemplínska šírava 

na kótu 111,00 m n.m. cez výpustné zariadenia. Pri znižovaní hladiny v nádrži je potrebné 

dodržiavať platný manipulačný poriadok. Odoberané množstvo vody do prívodného kanála 

obmedziť prevádzaním prietoku regulačným objektom vodohospodárskeho uzla Petrovce do 

toku Laborec pod uzlom.  
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Pri zníženej hladine bude vykonaná oprava poškodených betónov na pravom a ľavom 

výtokovom krídle, na čelnej stene bezpečnostného priepadu v poli č.1 a č.2 hate a na pilieroch 

hate zo strany nádrže. Oprava sa uskutoční na betónoch nad vodnou hladinou. Ďalej budú 

vybudované násypy dočasných pracovných plošín pre umiestnenie vrtnej súpravy na 

realizáciu stĺpov tryskovej injektáže Ø1,5 m v zemine pod základovou škárou oporných 

múrov. Plošiny budú sypané z lomového kameňa po úroveň pracovnej hladiny 112,65 m n.m. 

a nad touto hladinou zo zhutnených hlín po kótu 115,69 m n.m. s opevnením svahov 

kamennou rovnaninou. Ako lomový kameň bude použité pôvodné opevnenie odpadového 

kanála, kde bude realizované v rámci SO 04 nové opevnenie. Po ukončení injektáže budú 

dočasné pracovné plošiny odstránené. 

K dočasným pracovným plošinám bude potrebné podľa požiadaviek budúceho zhotoviteľa 

tryskovej injektáže vybudovať dočasné prístupové zemné rampy z miestneho materiálu.  

Pri zníženej hladine je potrebné zrealizovať aj podzemnú tesniacu stenu (PTS), ktorá sa bude 

robiť z koruny hrádze ( v mieste osi premostenia ). PTS je pripojená kolmo na bočné piliere 

hate a slúži na utesnenie styku medzi zeminou a betónom a súčasne predlžuje priesakovú 

dráhu vode z nádrže smerom do odpadového kanála. PTS sa navrhuje vybudovať 

technológiou tryskovej injektáže vytvorením radu stĺpov preinjektovanej zeminy Ø 1 m. 

Pôdorysná dĺžka PTS je na pravej strane 10 m na ľavej strane 15 m. Hĺbka je 17,4 m. 

2. etapa 

Pred realizáciou 2. etapy prác je potrebné vyprázdniť odpadový kanál pod vývarom hate 

zahradením segmentu dnového výpustu a tabuľového uzáveru pilierového výpustu. Pri 

vyprázdňovaní koryta dodržať platný manipulačný poriadok.  

Pri vyprázdnenom odpadovom kanáli budú realizované práce na SO 04 Odpadový kanál, kde 

bude odstránené pôvodné opevnenie dna a pravého svahu v navrhovanom rozsahu a následne 

vybudované opevnenie nové. Súčasne je možné vykonať práce na spevňujúcej injektáži 

podzákladia oboch výtokových krídiel vytvorením stĺpov preinjektovanej zeminy Ø1,5 m 

metódou tryskovej injektáže. Vrtná súprava bude umiestnená na teréne v úrovni koruny 

krídiel 113,84 m n.m.  

Poškodený povrch betónov objektu hate je možné opraviť nezávisle od vyššie uvedených 

prác. Práce na oprave povrchu betónových oporných múrov výtokových krídiel je potrebné 

realizovať v súlade s realizáciou tryskovej injektáže. 

 

V prípade úspešnosti pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej 

V. výzvy OPŽP bude zhotoviteľ vybraný procesom verejného obstarávania. Predpoklad 

zahájenia stavebných, resp. rekonštrukčných prác je január 2015 a projektantom odhadovaná 

doba realizácie je 12 mesiacov.  
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ASFALTOBETÓNOVÉ TESNENIE NÁVODNÝCH SVAHOV 

PRÍVODNÉHO KANÁLA VODNÉHO DIELA GABČÍKOVO 

THE BLACKTOP SEALING OF THE UPSTREAM SLOPES OF THE GABCIKOVO 

HYDROELECTRIC DAM’S FEEDER CANAL 

Ing. Rastislav Rajniak, Juraj Vanda 

Abstrakt: 

Dvadsaťdvaročná prevádzka prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo s asfaltobetónovým 

opevnením návodných svahov. Konštrukcia hrádzí prívodného kanála, vplyv plavebnej prevádzky na 

ochranné asfaltobetónové tesnenie, výskyt porúch a ich sanácia. 

 

Abstract: 

The twenty-two-year operation of the Gabcikovo hydroelectric dam’s feeder canal with the blacktop 

revetment of its upstream slopes. The construction of the feeder canal dams, the impact of the 

waterway operation on the protective blacktop sealing, the occurence of defects and their remediation. 

 

Kľúčové slová: Gabčíkovo, asfaltobetón, prívodný kanál, vodné dielo, plášťové tesnenie, 

prevádzková hladina, trhlina, hutný, rozkyv, hrádza 

ÚVOD 

Vodné dielo Gabčíkovo je od svojho spustenia do prevádzky na jeseň v roku 1992 

prevádzkované už takmer 22 rokov, čo je prakticky dĺžka veku jednej generácie. 

Jedným z najdôležitejších objektov vodného diela je samotný prívodný kanál, ktorý 

zabezpečuje prívod vody k turbínam hydroelektrárne a samozrejme plavebnú dráhu 

k plavebným komorám stupňa Gabčíkovo. 

Pre zaujímavosť uvádzame štatistiku preplavovania plavidiel cez komory stupňa Gabčíkovo, 

čím chceme demonštrovať obrovské množstvo plavidiel preplavujúcich sa prívodným 

kanálom v určitých časových úsekoch. Pri takomto množstve plavidiel plávajúcich medzi 

hrádzami prívodného kanála môže dôjsť k určitým nehodám, resp. ku kontaktu plavidiel 

s ochranným plášťom hrádzí. 
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Obr. č.1: Plavebná štatistika. Prehľad ročne preplavených plavidiel v štruktúre nákladné a osobné plavidlá 

KONŠTRUKCIA HRÁDZÍ PRÍVODNÉHO KANÁLA 

Aby sme lepšie chápali, čo môže spôsobiť náraz alebo kontakt plavidla s ochrannou hrádzou, 

popíšeme jej konštrukčné riešenie. 

Pred návrhom konštrukcie telesa ochranných hrádzí bol vykonaný geologický prieskum 

s výsledkom, že pred vybudovaním samotných telies hrádzí je potrebné uskutočniť výmenu 

podložia tak, aby bola odstránená nevhodná podkladná vrstva až po štrkopiesky. Podľa 

miestnych pomerov sa pôvodné vrstvy odstránili do hĺbky 3 až 6 m pod jestvujúci terén 

v celej línii, t.j. v dĺžke takmer 17 km budúcej ľavostrannej ochrannej hrádze a detto 

pravostrannej ochrannej hrádze. Dosýpaný štrkopieskový materiál bol počas prác na výmene 

podložia hutnený 6x pojazdom vibračnými valcami po vrstvách, v kritických úsekoch bola 

použitá metóda úderného zhutnenia s použitím dosky s hmotnosťou 15 ton, dopadovou 

výškou 17 m a so 7 údermi na jednu stopu. 

Po uskutočnení výmeny podložia bolo vybudované samotné teleso ochranných hrádzí. Násyp 

bol uskutočňovaný po vrstvách hrúbky 0,75 m so zhutňovaním jednotlivých vrstiev až po 

korunu vo výške 133,10 m B.p.v. 

Sklon návodného svahu je 1:2, sklon vzdušného svahu je v hornej časti 1:2 a v dolnej časti 

1:3. Šírka vzdušnej strany ochranných hrádzí v päte je od 49 m v hornej časti úseku až po 80 

m pred naviazaním na Stupeň vodného diela. Šírka koruny je 6 m. 

ASFALTOBETÓNOVÉ TESNENIE NÁVODNÉHO SVAHU OCHRANNÝCH 

HRÁDZÍ 

Na vybudované ochranné hrádze prívodného kanála bol navrhnutý asfaltobetónový plášť ako 

kompaktná konštrukcia, ktorá musí odolávať statickému a dynamickému namáhaniu, účinku 

hydrostatického tlaku vody, účinkom vodného tlaku pôsobením vlnobitia a nárazu plavidla na 

svah hrádze. Celková hrúbka plášťa je 180 mm. 
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Obr. č.2: Vzorový priečny profil hrádze prívodného kanála s detailom asfaltobetónového tesnenia 

 

Plášť je zhotovený z 3 vrstiev. Na zhutnený násyp svahu hrádze sa položila ložná prvá vrstva 

z vodostavebného asfaltobetónu medzerovitého (VABM) v hrúbke 50 mm, potom ďalšia 

vrstva z toho istého materiálu tiež v hrúbke 50 mm. Po zhutnení vrstiev podľa vtedy platných 

noriem a predpisov sa na tieto 2 vrstvy položila tesniaca vrstva (VABH) vodostavebného  

asfaltobetónu hutného v hrúbke 80 mm. V prvých 2 vrstvách medzerovitého asfaltobetónu sa 

nevyžadoval tesniaci účinok, v prípade vodostavebného asfaltobetónu hutného áno. Po 

zhutnení poslednej vrstvy tesnenia bol na povrch nanesený ochranný povlak Dopraflex – V a 

reflexný povlak Dopraflex - V s obsahom hliníkového prášku s antireflexnými účinkami. Pri 

konštrukcii koruny hrádze, šírka vozovky 400 cm, sa najprv podklad zastabilizoval 

cementovou stabilizáciou hrúbky 100 mm, potom sa položila podkladná vrstva z obaľovaného 

kameniva so zhutnením hrúbky 6 cm a následne bola položená krycia vrstva asfaltobetónová 

hrúbky 5 cm. 

Z dôvodu zabráneniu pádu vozidiel a mechanizmov pohybujúcich sa po korune hrádze počas 

výkonu údržby a ostatných prevádzkových činnostiach boli na návodnú stranu koruny hrádze 

inštalované oceľové cestné zvodidlá. Stĺpiky zvodidiel boli osadené v rozteči 400 cm 

a založené do hĺbky 119 cm zabaranením. Konštrukcia zvodidiel je z pozinkovaného 

materiálu. 

Na asfaltobetónový plášť boli vo vzdialenostiach každých 500 m osadené schody, vytvorené 

zo staveniskových prefabrikátov. Schody sú ukotvené z dôvodu zachytenia horizontálnej sily 

do železobetónových kotviacich blokov, ktoré boli vybudované pred úpravou komunikácie na 

korune hrádze. 

Asfaltobetónové tesnenie hrádzí prívodného kanála môžeme z pohľadu vonkajších vplyvov 

a zabezpečenia jeho funkčnosti rozdeliť do troch častí: 

a. úsek nad maximálnou prevádzkovou hladinou, ktorý je namáhaný najmä  poveternostnými 

vplyvmi 

b. úsek rozkyvu prevádzkovej hladiny, kde pôsobia poveternostné vplyvy, chemické účinky 

vody a je prítomná fauna a flóra 
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c. úsek pod minimálnou prevádzkovou hladinou, tu dochádza hlavne k mechanickému 

poškodeniu plášťového tesnenia 

Z pohľadu rozdelenia porúch asfaltobetónového návodného tesnenia sa v časti nad hladinou 

vyskytujú hlavne vodorovné a zvislé trhliny a vytečenie asfaltového spojiva, tzv. slonie uši. 

Vodorovné trhliny sú v prevažnej miere v prechodovom oblúku medzi návodným svahom 

a korunou hrádze. Ojedinele bolo na ľavostrannej hrádzi zaznamenané plošné potrhanie 

tesniaceho plášťa. Na základe vykonaných sond môžeme konštatovať, že uvedené poruchy 

končia na rozhraní VABH a VABM.  

V úseku rozkyvu prevádzkovej hladiny boli zaznamenané zvislé trhliny prechádzajúce z 

úseku nad hladinou, vytečenie asfaltového spojiva a hlavne plošná degradácia tesniacej vrstvy 

do hĺbky cca 2 cm. 

Pod minimálnou prevádzkovou hladinou boli zistené ojedinelé vydutia na plášťovom tesnení. 

V tejto časti dochádza k najvážnejším poruchám asfaltobetónového tesniaceho plášťa, ktoré 

sú zapríčinené nárazom plavidiel, pohybujúcich sa v prívodnom kanáli.  

Prvá oprava asfaltobetónového tesniaceho plášťa bola vykonaná v novembri 1996. Po náraze 

plavidla do ľavostrannej hrádze v plavebnom kilometri (plkm) 10,280 došlo k prerazeniu 

všetkých asfaltových vrstiev a plošnému poškodeniu cca 10 m
2
. Ďalšia oprava, rozsahom 

najväčšia, bola realizovaná na ľavostrannej hrádzi v plkm 21,350 v októbri 2005. Došlo 

k poškodeniu tesniaceho plášťa v dĺžke 21 m, s plošnou výmenou vrstvy VABH a jednej 

vrstvy VABM v rozsahu 60 m
2
.  
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Obr. č.3, 4, 5, 6, 7, 8: Poškodené asfaltobetónové tesnenie a oprava tesniaceho plášťa 

 

Uvedené opravy boli vykonávané podľa technologického postupu, ktorý vypracovali odborné 

firmy (VUIS – CESTY, s.r.o. a TPA, s.r.o.). Dodávateľ prác (Slovasfalt, Strabag) predložil 

preukazné skúšky na použité asfaltobetónové zmesi VABM a VABH, ktoré potvrdili súlad 

s STN 736852. Týmto spôsobom bolo sanované aj poškodenie asfaltobetónového plášťa po 

náraze plavidla do ľavostrannej hrádze v plkm 16,400 v septembri 2012. Pri uvedených 

opravách bolo potrebné použiť strojné zariadenie, umožňujúce spracovanie asfaltovej zmesi 

na svahu (zavesený vibračný valec). 

Posledná oprava poškodeného návodného tesnenia, z dôvodu nárazu plavidla, bola vykonaná 

v októbri 2013. Išlo o dve miesta na ľavej strane – plkm 10,110 a 15,400, na pravej strane 

plkm 11,000. V tomto prípade nebola potrebná plošná výmena tesniacej vrstvy. Vytvorené 

ryhy v asfaltovom plášti boli sanované dôkladným vyčistením a odstránením nesúdržného 

materiálu, vysušením a vyhriatím opravovanej plochy, aplikáciou spojovacieho postreku, 

vyplnením poškodených miest vrstvením tesniacej hmoty sendvičovým spôsobom 

(modifikovaná bitúmenová zálievka + odprášené predohriate kamenivo) a zapečatením 

povrchu hydroizolačnou vrstvou. Dodávateľom týchto prác podľa predloženého 

technologického postupu bola firma OAT, s.r.o. Bratislava. 

Z pohľadu prevádzky Vodného diela Gabčíkovo (VD GA) je potrebné počas realizácie opráv 

vykonať mimoriadne zníženie hladiny v prívodnom kanáli, čo má za následok: 

 zastavenie plavby cez VD GA 

 zastavenie prevádzky kompy Vojka - Kyselica 

 obmedzenie, resp. zastavenie prietoku do ramennej sústavy 

 obmedzenie prietoku do Mošonského ramena 

 odstavenie MVE Pálenisko a zabezpečenie technologických vôd pre Slovnaft 

Príprava a organizácia vykonávaných prác je veľmi dôležitá najmä kvôli tomu, aby bolo 

možné v čo najkratšom termíne obnoviť bežný prevádzkový režim na VD GA. Počas opráv 

takéhoto charakteru sa pri zníženej hladine súčasne vykonáva obhliadka technického stavu 

prechádzajúcich opráv a celkového stavu asfaltobetónového tesnenia. Na základe výsledkov 

týchto kontrol môžeme konštatovať, že v minulosti opravené lokality spĺňajú požadované 

technické parametre a potvrdzujú, že zvolené technologické postupy sú vhodné na opravu 

asfaltobetónového plášťa. 

Z ostatných porúch, ktoré vznikajú na asfaltobetónovom tesniacom plášti, sú pravidelne od 

roku 2001 sanované trhliny v časti nad prevádzkovou hladinou, v prípade priaznivého 

prevádzkového stavu aj v úseku rozkyvu hladín. Aj na tieto opravy bol vypracovaný 

technologický postup. Používaným materiálom na sanáciu je modifikovaná bitúmenová 

zálievková hmota + penetračno adhézny náter. 
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ZÁVER 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Bratislava, Závod Vodné dielo Gabčíkovo 

objednal vypracovanie odborných posudkov na zhodnotenie stavu asfaltobetónového 

tesniaceho plášťa prívodného kanála. Na základe záverov z uvedených posudkov plánujeme 

pristúpiť k oprave a ochrane plášťového tesnenia v úseku rozkyvu hladín a v časti nad 

maximálnou prevádzkovou hladinou. 
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HISTORICKÉ BANSKOŠTIAVNICKÉ NÁDRŽE  

REKOŠTRUKCIA VEĽKÉHO A MALÉHO KOLPAŠSKÉHO TAJCHU 

HISTORICAL RESERVOIRS OF BANSKÁ ŠTIAVNICA REGION                                    

THE RECONSTRUCTION OF RESERVOIRS VEĽKÁ AND MALÁ KOLPAŠSKÁ 

Ing. Rudolf Sýkora, PhD., Ing. Václav Koleda 

 
 

Abstrakt: 

Slávna minulosť mesta Banskej Štiavnice je úzko zviazaná s výskytom zlatých a strieborných rúd, 

rozvojom vedy a techniky, ako aj s budovaním vodných nádrží (tajchov) pre akumuláciu energetickej 

a technologickej vody pre potreby baníctva. 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. v súčasnosti spravuje 20 historicky vzácnych vodných 

nádrží, ktoré sú od roku 1993 spolu s mestom Banská Štiavnica zapísané do Zoznamu  svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.  

V rámci Projektu obnovy historických vodných stavieb správca SVP, š.p. zrealizoval rekonštrukcie už 

na 12 vodných stavbách, v rokoch 2007 až 2009 vykonal rozsiahlu opravu kolpašských tajchov a to 

VS Veľká a Malá Kolpašská, v blízkosti obce Banský Studenec. Rekonštrukcia vodných stavieb 

zabezpečila stabilitu  a  bezpečnosť hrádzových telies so zachovaním  ich historického charakteru. 

 

Kľúčové slová: Rekonštrukcia, vodná stavba, hrádza, povodie. 

 

Abstract: 

A renowned history of the town of Banská Štiavnica is closely tied up with the occurrence of gold and 

silver ore in the area, development of science and technology and constructing of reservoirs to storage 

water for energetic and technologic use in mining.  

Slovak Watermanagement Enterprise, state enterprise is currently managing 20 historic reservoirs of 

great cultural value as they were along with the town of Banská Štiavnica proclaimed by the UNESCO 

to be a World Heritage Site in 1993.  

As a part of the project Restoration of Historical Reservoirs, Slovak Watermanagement Enterprise has 

brought 12 reconstructions into effect. Between 2007 and 2009 an extensive reconstruction was done 

at reservoirs Veľká and Malá Kolpašská situated near the village of Banský Studenec. The 

reconstruction of reservoirs brought stability and security of dam objects so their historical value is 

being preserved. 

  

Key words: Reconstruction, water reservoir, dam, basin. 

1. ÚVOD 

Veľký Kolpašský tajch sa začal stavať v roku 1730 pod vedením sliezskeho majstra -staviteľa. 

Hneď po realizácii výstavby sa začali prejavovať priesaky a následne trhliny, čím sa nádrž 

znefunkčnila.  

Tento problém sa začal riešiť príchodom Samuela Mikovíniho do Banskej Štiavnice v roku 

1735. Vďaka jeho vynikajúcim schopnostiam i skúsenostiam s výstavbou hrádzí na Dunaji sa 

mohlo prikročiť k oprave a k prestavaniu tohto tajchu. Aj keď oprava z roku 1735 nebola 

úspešná, k definitívnej oprave a zvýšeniu hrádze dochádza až v roku 1746, opäť pod vedením 
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Samuela Mikovíniho, ktorý v tom čase súčasne viedol aj výstavbu priečnej hrádze na Veľkej 

Richňave. Po jej realizácii dosiahla výška hladiny vody cca 14 m a zvýšil sa aj objem vody na 

súčasných vyše 700 000 m
3
.  

Súčasne s opravou hrádze sa budovali aj prítokové jarky. Celková dĺžka prítokových jarkov 

bola viac než 10 km. Odvodňovali plochu väčšiu než 7 km
2
.  

Malý Kolpašský tajch bol vybudovaný roku 1774. Vznikol predĺžením hlavnej hrádze 

veľkého tajchu. V konzultačných protokoloch sa spomína ako Neue Golbacher Teuch. 

Priemerný ročný odber vody z oboch nádrží (pre potreby Šachty František, banskoštiavnickej 

centrálnej huty a systému stúp a úpravníckych zariadení v antolskej doline) sa blížil k dvom 

miliónom kubíkov vody. 

VS Veľká a Malá Kolpašská prešli od 1. júna 1995 do správy Povodia Hrona š. p. Banská 

Bystrica.  

Hydrologicky kolpašské tajchy patria do povodia Hrona, hoci historické využívanie 

odvádzalo vodu cez sústavu prívodných jarkov do povodia Ipľa (cez VT Štiavnica). 

Zaujímavosťou je aj zachovaný objekt akvaduktu, ktorým bola voda vedená ponad bývalú 

železničnú trať. Zaraďuje sa medzi sedem „štiavnických divov“. 

2. HLAVNÉ PARAMETRE VODNÝCH STAVIEB: 

Veľká Kolpašská:                                         Malá Kolpašská: 

Typ hrádze                   zemná homogénna            Typ hrádze                  zemná homogénna 

Výška hrádze                     14,20 m                          Výška hrádze                       6,80 m 

Dĺžka hrádze             195 m   Dĺžka hrádze                         94 m 

Šírka koruny hrádze             3,0 m              Šírka koruny hrádze             3,0 m 

Kóta koruny hrádze          600,60 m n.m          Kóta koruny hrádze          600,60 m n.m 

Max. prevádzková hladina  598,80 m n.m          Max. prevádzková hladina  598,80 m n.m 

Min. prevádzková hladina   596,80 m n.m            Min. prevádzková hladina   596,80 m n.m 

Max. retenčná hladina         599,10 m n.m             Max. retenčná hladina         599,10 m n.m 

Sklon návodného svahu 1:1,5   Sklon návodného svahu        1:1,5 

Sklon vzdušného svahu 1:1,6,1:2,25,1:5 Sklon vzdušného svahu         1:1,6 

Objem celkový             725 864 m
3
  Objem celkový            24 825 m

3
 

Objem retenčný               52 000 m
3
                   Objem retenčný                     4 350 m

3
                                                                 

N- ročné prietoky              Q100 7,5 m
3
.s-

1
                 N- ročné prietoky             Q100  6,5 m

3
.s-

1
 

3. REKONŠTRUKCIA VODNEJ STAVBY  

3.1. Generálny projektant stavby: 

VODOTIKA, a.s., Černyševského 26, Bratislava, Ing. Kedrovič Miloš 

 

Dátum začiatku prác: 13.9.2007 

Dátum ukončenia prác: december 2008 

Celkové náklady stavby: 740 660 € 

3.2. Rekonštrukcia vodnej stavby  členená na stavebné objekty: 

SO 101 Rekonštrukcia dnového výpustu 

SO 102 Bezpečnostný priepad  
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SO 103 Spojovací objekt 

SO 104  Odpadové potrubie od dnového výpustu 

SO 105 Úprava koruny a vzdušného svahu hrádze 

SO 106 Rekonštrukcia opevnenia návodného svahu hrádze 

SO 107 Odvodnenie vzdušného svahu hrádze 

SO 108 Rekonštrukcia rozdeľovacieho objektu I. 

SO 109 Rekonštrukcia rozdeľovacieho objektu II. 

SO 110 Sanácia vzdušnej päty hrádzového telesa 

SO 111  Rekonštrukcia štôlne dnového výpustu 

3.3. Vykonané opravy: 

Stavba bola navrhnutá ako rekonštrukcia, ktorej účelom bolo zvýšenie bezpečnosti stavby 

a sfunkčnenie existujúcich objektov. Stavebné práce v plnom rozsahu realizoval správca 

vodných stavieb, Slovenský vodohospodársky podnik š. p. prostredníctvom svojej Správy 

povodia stredného Hrona so sídlom vo Zvolene. 

Samotným prácam predchádzalo vypustenie nádrží. Na Malej Kolpašskej nebolo funkčné 

ovládanie dnových uzáverov. Tiahla boli zhotovené z dubových hranolov cca 8x13 cm, na 

konci napojené na kovanie tabuľového uzáveru, resp. na závitovú tyč uchytenú v stolici 

ovládania  v manipulačnom objekte na korune hrádze – mníchu. Opravou prehnitých 

a polámaných tiahiel sa podarilo otvoriť dlhodobo neovládateľné uzávery a nádrž vypustiť. 

Masívnym zanesením dna nádrže však došlo k opakovanému upchávaniu dnového potrubia 

(železná hrubostenná rúra Ø 300 mm). Opakovaným prečisťovaním potrubia tlakovou vodou 

a úplným obnažením vtokového objektu bolo možné demontovať dnové uzávery a očistiť 

robustný liatinový nohavicový segment na dne nádrže. Jeho osadenie a precízne konštrukčné 

prevedenie nebránili ďalšiemu použitiu. Ovládanie dnových uzáverov po rekonštrukcii 

kopíruje historickú predlohu. Pôvodne bol vtok do dnových vyústí na päte hrádze chránený 

drevenou klietkou. Po rekonštrukcii bude chránený železobetónovými krídlami a kovovými 

hrablicami. 

 

 
Obrázok č.1. VS Malá Kolpašská - Liatinový nohavicový segment 

 

Rekonštrukciou malého tajchu sa obnovila štôlňa na vzdušnom svahu. Klenba vstupného 

portálu bola prepadnutá a zavalená niekedy v 60-tych rokoch 20-teho storočia. V úseku medzi 

ukončením potrubia v hrádzovom telese Malej Kolpašskej a vzdušným svahom sa vybudovala 

priechodná štôlňa kvôli bezpečnej prevádzke vodnej stavby pri manipulácii s vodou v nádrži. 
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Obrázok č.2. VS Malá Kolpašská – obnaženie pôvodnej dnovej štôlne 

 

Práce pokračovali opevnením návodného svahu. Po opätovnom posúdení a konzultáciám 

s pracovníkmi miestneho pracoviska Pamiatkového úradu Banská Štiavnica, sa opevnenie 

návodného svahu vybudovalo z prefabrikátov IBT 5-10 v kombinácii s kamennou dlažbou 

z dôvodu nepriaznivých účinkov pod vplyvom kolísania hladiny na návodný svah najmä 

v zimnom období. 

 

 
Obrázok č.3. VS Veľká Kolpašská – opevnenie návodného svahu, pred a po oprave 

 

Spoločným objektom oboch nádrží je bezpečnostný priepad. Je zrealizovaný z betónových rúr 

DN 1000 uložených pod povrchom terénu na vzdušnej strane hrádzového telesa (kvôli 

bezpečnosti pracovníkov prevádzkovateľa a verejnosti). Prietoky sú odvádzané do toku 

Jasenica priamo pod nádržami. Nádrže sú prepojené spojovacím objektom s dĺžkou 16,5 

metra (jeho rekonštrukcia je samostatným stavebným objektom). Po rekonštrukcii 

bezpečnostného priepadu aj spojovacieho objektu boli pohľadové betónové časti obložené 

ryolitovým obkladom.   

Vypustenie Veľkej Kolpašskej prinieslo prekvapenie v podobe vtokového objektu na dne 

nádrže. Je vybudovaný z precízne opracovaných kamenných blokov pochádzajúcich 

pravdepodobne z neďalekého povrchového lomu pyroxenického andezitu. Po osadení dvoch 
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nových posúvačov  DN 250 na existujúce potrubie v hrádzi, zostal tento celok zachovaný 

v nezmenenej podobe.  

 

 
Obrázok č.4. VS Veľká Kolpašská – pôvodný vtokový objekt z opracovaných kamenných blokov 

 

Ovládanie nezávislých posúvačov opäť rešpektuje historickú predlohu – ručne z mnícha na 

korune hrádze. Ovládacie tiahla sú vedené na dubovej konštrukcii osadenej priamo do 

návodného svahu hrádze. 

Na pôvodných bronzových vodiacich doskách uzáverov vidieť vyrazené roky 

predchádzajúcich opráv, z rokov 1873 a 1897. 

 

 
Obrázok č.5. VS Veľká Kolpašská – bronzové vodítko pôvodného zasúvadla 

 

Vodné stavby Veľká a Malá Kolpašská neboli budované na vodnom toku, ich plnenie sa 

zabezpečovalo, ako v prípade mnohých tajchov v pôvodnom systéme, cez zberné jarky 

a rozdeľovacie objekty na nich. Súčasťou objektovej skladby bola preto aj rekonštrukcia 

schátraných (aj keď stále funkčných) rozdeľovacích objektov (I a II). 
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Obrázok č.6. Rekonštrukcia rozdeľovacieho objektu I. so stavidlom, pred a po oprave 

 

Odvodnenie územia na vzdušnom svahu si z dôvodu zvýšeného zamokrenia, ktoré sa ukázalo 

počas výkopu drenážnych rebier, vyžiadalo zrealizovať zväčšený rozsah oproti projektu. 

Pätné drény sú zvedené do prefabrikovanej mernej šachty v záhrade rodinného domu pod 

hrádzou. 

 

Veľké Kolpašské jazero bolo Všeobecne záväznou vyhláškou KÚŽP v Banskej Bystrici č. 

6/2008 vyhlásené za vody vhodné na kúpanie. Toto vzal prevádzkovateľ na zreteľ pri úprave 

koruny hrádze po ukončení stavebných prác na ostatných objektoch. Bola zrušená nespevnená 

cesta  po korune hrádze, rozšírili sa zatrávnené plochy na miesta oddychu pre mnohopočetnú 

návštevnosť rekreantov prichádzajúcich do oblasti aj zo širšieho okolia. Pre vylúčenie 

prejazdu motorových vozidiel  po korune hrádze boli na všetky vstupy osadené drevené 

zábrany. 

 

 
Obrázok č.7. VS Veľká a Malá Kolpašská – po rekonštrukcii 
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4. ZÁVER 

Tajchy dotvárajú ráz okolitej krajiny a vďaka klimatickým pomerom a prírodnej scenérii sú 

vyhľadávaným rekreačným objektom. Záujem verejnosti o túto atraktívnu lokalitu po 

rekonštrukcii výrazne stúpol (ako u všetkých doteraz zrealizovaných rekonštrukcií v zmysle 

plnenia „Čiastkového projektu obnovy“). 

Zrealizovaním rekonštrukcie akejkoľvek historickej vodnej stavby sa začína úplne nové 

obdobie v prevádzkovaní takejto stavby. 

Nastúpený súčasný trend vytvára predpoklad bezpečnej a spoľahlivej prevádzky sústavy 

v budúcnosti, ako dôstojného odkazu dnešnej vodohospodárskej generácie, spravujúcej časť 

svetového dedičstva UNESCO pre generácie ktoré prídu po nás. 

Ostáva dúfať, že hoci  pôvodne projektované na zhruba storočnú životnosť, ostanú tajchy pre 

obdiv a rozumné využívanie aj našim nasledovníkom.  
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SKÚSENOSTI ZO 61 ROČNEJ PREVÁDZKY VODNEJ STAVBY 

ORAVSKÁ PRIEHRADA 

THE 61 YEARS OF EXPERIENCES OF THE SERVICE LIFE´S WATER 

STRUCTURE ORAVA DAM 

Ing. Peter Caban, Ing. Ján Vykroč, Miloš Okál 

Abstrakt:  
Príspevok obsahuje zhodnotenie skúseností zo 61 ročnej prevádzky vodnej stavby Oravská priehrada 

s odkazmi na históriu zakladania tejto stavby a komplikovanú výstavbu s vynútenými zmenami 

projektovej dokumentácie. Venuje sa najdôležitejšiemu účelu, ktorým je akumulácia s ročným 

vyrovnávajúcim cyklom a ochranou pred povodňami vo svojom retenčnom priestore.  

Obsahuje odkazy na revíziu v roku 1990, s tým súvisiace opravy a údržby technologických častí, 

zariadení, dotesňovanie injekčnej clony,...Venuje sa aj autonómnemu systému varovania 

a vyrozumenia zrealizovanému v roku 2003, neopomína sa ani zrealizovaná modernizácia 

a automatizácia meraní TBD z roku 2009, ďalej oprava uzáverov dnových výpustí na vzdušnej strane 

priehrady v roku 2013 a aktuálne prebiehajúcu opravu celej koruny priehrady. 

Abstract:  
In the presentation we assess the experiences and technological progress from the 61 years of the 

operation of the water structure Orava Dam with reference to the history of establishment this 

structure and of complicated construction led to the forced change in project documentation. 

The paper deals with some important issues relating to the accumulation with annual balancing cycle 

and flood protection in their own retention capacity. 

The references to revision in 1990 and related repairs and maintenance of technological components, 

equipment’s and sealing of grout curtains are important knowledge of this water structure. 

This contribution is focused on the autonomous warning systems and notification realized in 2003. We 

do not forgot to mention the implementation of the modernization and automatization of 

measurements by department of Technical safety oversight in 2009, further repairing of flap gates on 

the dam’s downstream shell in 2003 and currently the preparing of whole repair of the dam crest. 

Kľúčové slová: Oravská priehrada, rekonštrukcia, modernizácia, automatizácia  

I. ÚVOD 

Orava patrí medzi najsevernejšie oblasti Slovenska s osobitým prírodným, krajinným 

a kultúrnym čarom, ktoré dotvára aj unikátna vodná stavba Oravskej priehrady postavená na 

sútoku Bielej a Čiernej Oravy. 

2. mája 1953 bola uvedená do činnosti prvá turbína Oravskej priehrady, ktorá bola prínosom 

do povojnovej elektrizačnej siete. Výstavby znamenala hlavne definitívne víťazstvo nad 

prudkými vodami rieky Oravy, ktorá celé stáročia ničila nielen úrodu ale aj majetky a životy 

ľudí. V rokoch 1557 – 1953 bolo v tejto oblasti zaznamenaných 39 veľkých povodní. Jednou 

z najväčších bola povodeň v roku 1813, pri ktorej sa utopilo 180 ľudí a zahynulo 7 000 kusov 

dobytka.  
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II. STRUČNÁ HISTÓRIA VODNEJ STAVBY  

Stavba železobetónovej priehrady sa začala 11. októbra 1941 podľa projektu, ktorý 

vypracovala švajčiarska firma  SWISSBORING v roku 1940 – 1941. Po mnohých 

komplikáciách sa 1. decembra 1943 začalo betónovanie priehrady. Po 2. svetovej vojne 

(1945) bola výstavba prerušená a pokračovala až v roku 1949. Stavba Oravskej priehrady si 

vyžiadala úplné zaplavenie 5 obcí (Ústie, Slanica, Hámry, Osada a Ľavkov) a čiastočné 

zaplavenie častí Bobrova a Námestova.  

Terajším prevádzkovateľom a správcom vodnej stavby je Slovenský vodohospodársky 

podnik, štátny podnik, Banská Štiavnica, Odštepný závod Piešťany, Správa povodia horného 

Váhu Ružomberok, ktorý podľa Manipulačného poriadku zabezpečuje akumuláciu vody 

s ročným vyrovnávacím cyklom na nadlepšovanie prietokov, ďalej pre energetické využitie                  

(2 Kaplanove turbíny s hltnosťou 2 x 50 m
3
/s s inštalovaným výkonom 21,75 MW) a zníženie 

povodňových prietokov. Ďalším účelom priehrady je nadlepšovanie prietokov pre priemysel 

a poľnohospodárstvo. Ďalej ponúka aj šport a rekreáciu. 

III. OPRAVY A REVÍZIE 

- Vodná stavba prešla komplexnou revíziou v roku 1990. Pri úplnom vypustení vody sa 

realizovali prevažne opravy a údržba tých častí, ktoré sú počas prevádzky zaplavené (dnové 

výpuste, dotesnenie injekčnej clony, prívodné potrubie k vodnej elektrárni (ďalej len VE), 

dotesnenie dilatačných špár, odstránenie nánosov pred vtokmi).  

- V rokoch 1998 – 2003 bola vykonaná rekonštrukcia prevádzkovej budovy „Labuť“, v ktorej 

sa riešila jej nadstavba a prístavba. V rámci týchto prác bolo zateplené obvodové murivo, 

vymenené plastové okná. Rekonštruovaný objekt bol napojený na obecný vodovod 

a kanalizácia bola zaústená do samostatnej čistiarne odpadových vôd (ďalej len ČOV). 

Celkový náklad na rekonštrukciu bol 930 000 €. 

- V tom istom období prebiehalo aj vybudovanie autonómneho systému varovania 

a vyrozumenia (ďalej len ASVaV) v dvoch etapách. V rámci tejto stavby bol vybudovaný 

centrálny pult varovania, náhradný zdroj elektrickej energie a 7 sirén vyrozumenia na obciach 

pod vodnou stavbou Oravská priehrada. Náklad bol 398 000 €. 

- V rokoch 2008 -  2009 bola realizovaná rekonštrukcia jestvujúceho automatického systému 

varovania a vyrozumenia a týkala sa nasledovných komunikačných trás:   

v prípade vodnej stavby Orava to boli: automatizácia meraní pre TBD (technicko-

bezpečnostný dohľad), kamerový systém, rekonštrukcia elektroinštalácie, rekonštrukcia 

osvetlenia, automatizovaný systém riadenia technologických procesov (ďalej len ASRTP) 

a pre vodnú stavbu Tvrdošín t.j. vyrovnávaciu nádrž vodnej stavby Orava sa jednalo o: 

automatizáciu meraní pre TBD, kamerový systém, rekonštrukciu elektroinštalácie, 

rekonštrukciu osvetlenia a automatizovaný systém riadenia technologických procesov 

(ASRTP) 

Celkové náklady boli 1 300 000 €. 

-   V rokoch 2007 – 2013 bola vykonaná komplexná rekonštrukcia troch budov dielní 

vrátane sociálnych zariadení. Zateplené boli obvodové múry budov, opravené strechy, 

elektroinštalácia, znížené stropy a napojená kanalizácie na vlastnú ČOV. Náklady dosiahli 

492 000 €. 
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-   V roku 2013 bola zrealizovaná oprava 2 dnových výpustí (segmentov). V rámci tejto 

opravy boli odstránené skorodované časti tesniacich plôch segmentov s následnou opravou 

zvarov za použitia nových, obvodových, stykových, materiálov. Celkový náklad predstavoval 

20 000 €. 

-  V máji roku 2014 začala rekonštrukcia koruny gravitačnej priehrady a jej železobetónovej 

rímsy. Rekonštrukcia je rozčlenená na nasledovné stavebné objekty: dopravné napojenie, 

rekonštrukcia koruny priehrady a rekonštrukcia verejného osvetlenia. Účelom stavby je 

rekonštrukcia vozovky, ríms, záchytných a bezpečnostných zariadení, verejného osvetlenia 

a blízkeho okolia komunikácie vedenej po korune VS Orava. Cieľ rekonštrukcie bude 

dosiahnutý odstránením a odbúraním všetkých nevyhovujúcich častí koruny, ktoré sa 

nahradia novými konštrukciami. Stavbou sa nijako nezasiahne do gravitačných vyľahčených 

blokov priehrady. Celkové náklady predstavujú 1 004 000 €.  

 

 

Po rekonštrukcii koruny priehrady a rímsy bude táto komunikácia cez korunu hrádze 

prejazdná aj pre širokú verejnosť. Hmotnosť vozidiel nesmie presiahnuť 3,5 t. 

Na vodnej stavbe sa permanentne vykonáva  modernizácia a automatizácia meraní technicko-

bezpečnostného dohľadu (meranie vztlakov, hladín, priesakov a náklonov blokov). Merania 

vykonávajú zamestnanci správcu vodnej stavby, v rozsahu stanovenom aktualizovaným 

programom dohľadu. Získané údaje následne spracováva poverená organizácia 

Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava odbor TBD. Môžeme konštatovať, že z hľadiska 

TBD je vodná stavba Oravská priehrada bezpečná. 
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IV. ZÁVER 

Oravská priehrada nie je len účelovou vodohospodárskou a energetickou stavbou, ale vytvára 

aj široký priestor pre tisícky turistov a rekreantov, najmä v letnej sezóne. Veľkou atrakciou je 

aj možnosť plavby vyhliadkovou loďou na Slanický ostrov umenia, kde je v rímsko-

katolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža z 18.storočia, inštalovaná stála expozícia ľudového 

umenia a v exteriéry sú umiestnené skulptúry.  

V roku 2010 bola vodná stavba Oravská priehrada vyhlásená Komorou stavebných inžinierov 

Vyšegradskej štvorky za technickú pamiatku. 
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VD PLUMLOV – REKONSTRUKCE NÁVODNÍHO LÍCE A KORUNY 

HRÁZE  

PLUMLOV DAM – RECONSTRUCTION OF THE UPSTREAM FACE 

AND THE DAM CREST 

Milan Drahoš 

Abstrakt: 

Stavba byla provedena v 09/2012-10/2013, jednalo se o největší stavební zásah do hráze VD od 

uvedení do provozu v r. 1936. 

Hlavním účelem rekonstrukce VD Plumlov byla realizace opatření pro zajištění stability návodního 

svahu hráze. Původní hráz nevyhovovala především z důvodu nedostatečně stabilního návodního 

svahu při náhlém poklesu hladiny v nádrži.  

Součástí stavby byla také rekonstrukce koruny hráze vč. rekonstrukce mostu nad odpadem od 

bezpečnostního přelivu. Při rekonstrukci koruny hráze došlo k navýšení úrovně těsnícího prvku 

propojením nového ŽB vlnolamu s návodním jílovým těsněním. Vodní dílo by tak mělo být zajištěno 

na průchod kontrolní povodňové vlny KPV10000.  

Příspěvek obsahuje popis hlavních stavebních prvků, řešení problematiky zakládání kamenitého 

přísypu a postup provádění stavby.  

 

Abstract: 

The reconstruction took place was from 09/2012 to 10/2013.  It was the most extensive construction 

work carried out on the dam since it was put into operation in 1936. 

The main purpose of Plumlov dam reconstruction was a realisation of the measures ensuring upstream 

slope stability. The original dam was unsuitable mainly because of insufficient upstream slope stability 

during a quick water level drawdown in the reservoir. 

Another part of the project was the reconstruction of the dam crest including reconstruction of the 

bridge over the spillway channel. Elevation of the dam sealing was increased by connecting the new 

reinforced concrete breakwater with the inner upstream clay sealing. After the reconstruction the dam 

should be able to withstand the 10 thousand year control flood wave. 

This report contains a description of the main structural elements, solution of the problematic 

foundation under the rockfill embankment dam and the process of the reconstruction. 

 

Klíčová slova: Plumlov, Hloučela, rekonstukce 

1 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA VODNÍHO DÍLA 

Přehrada Plumlov se nachází cca 3 km východně od města Prostějov, na toku Hloučela v km 

toku 9,7. Původním účelem přehrady byla především protipovodňová ochrana města 

Prostějov a území podél Hloučely. Stavba přehrady byla vyvolána po velkých povodních 

v roce 1903 a především v roce 1908 (kulminační průtok v toku Q = 67 m
3
.s

-1
, > Q100).  

Vodní dílo Plumlov bylo budováno v letech 1911 až 1933. Nádrž byla napuštěna v r. 1934, do 

trvalého provozu bylo VD uvedeno v r. 1936. Účel vodního díla v současnosti je především 

ochrana před povodněmi, dále pak zajištění minimálního zůstatkového průtoku v toku pod 

přehradou, odběry vody drobnými odběrateli, rekreace a vodní sporty, rybí hospodářství 
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a energetické využití v MVE. Z hlediska provádění technickobezpečnostního dohledu je VD 

zařazeno do I. kategorie. 

Nádrž má celkový objem 5,566 mil. m
3
, přičemž retenční prostor pro snížení povodní tvoří 

2,486 mil. m
3
. Hráz byla postavena v místě původní hráze Stichovského rybníka – původní 

hráz je umístěna při vzdušní patě přehradní hráze.  

2 POPIS HRÁZE – STAV PŘED STAVBOU 

Hráz má délku v koruně 465,5 m, výška hráze nad základovou spárou je 19,9 m, šířka 

v koruně 5,0 m. Hráz je zemní s návodním jílovým těsněním, střední část je ze zemin 

obdobného charakteru, vzdušní stabilizační část byla sypána ze zahliněných štěrků.  

Návodní svah hráze je rozdělen třemi lavičkami š. 0,5 – 0,7 m, sklon je 1:2, 1:1,8, 1:1,4 

a 1:0,6 v horní části hráze. Opevnění návodního svahu je v horní části provedeno z kamenné 

dlažby do cementové malty, ve spodní části betonovou deskou. V návodní patě hráze je 

těsnící betonová zeď, prostřednictvím které je hráz zavázána do podloží. Podloží je z velké 

části skalní (břidlice). Pouze v levobřežní části hráze je tvořeno tuhými jíly, ve kterých je zeď 

založena. Pod tělesem hráze jsou jílovité štěrky o mocnosti 3,5 až 6 m. 

Z dnešního pohledu netypické je odvodnění tělesa hráze soustavou příčných a podélných 

drénů umístěných nad základovou spárou tělesa hráze. Cílem tohoto řešení bylo odvodnit 

prostor před ponechanou hrází Stichovského rybníka. Příčné drény sahají téměř až k návodní 

patě, cca 4 m od návodního líce. Z některých drénů stále roní voda a tedy stále – sice v malé 

míře – odvádí vodu z tělesa hráze. O stavu drenážního potrubí a jeho bezprostředního okolí po 

78 letech provozu nejsou podrobnější znalosti. 

 

 
 

 

 

 

Vizuální stav vodního díla před rekonstrukcí takřka odpovídal stavu po dokončení v roce 

1936. Během cca 75 let jeho provozu nebyly na VD provedeny významné stavební zásahy. 

3 ÚČEL STAVBY 

Hlavním účelem změny stavby VD byla realizace opatření pro zajištění stability návodního 

svahu hráze VD Plumlov. Z výsledků stabilitních výpočtů vyplývalo, že návodní svah – 

vzhledem ke stávající konstrukci hráze – nebyl dostatečně stabilní dle požadavků ČSN 75 

Obr. 1 Schéma příčného profilu hráze VD Plumlov, stav před stavbou 

1 – návodní jílovité těsnění, 2 – střední jílovitá část, 3 – stabilizační čast, 4 – návodní zeď, 5 – hlinitý 

přísyp, 6 – původní hráz, 7 – drenážní systém v tělese hráze, 8 – patní drén, 9 – kamenná dlažba 
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2310 Sypané hráze. Hráz nevyhovovala především z důvodu nestabilního návodního svahu 

při náhlém poklesu hladiny v nádrži.   

Součástí stavby byla také rekonstrukce koruny hráze vč. rekonstrukce mostu nad odpadem od 

bezpečnostního přelivu. Stav koruny hráze – návodní a vzdušní zdi, vozovky na koruně hráze 

- byl v nevyhovujícím až havarijním stavu. Nutnost rekonstrukce mostu vycházela z dovršení 

jeho životnosti - technického stavu a jeho snížené únosnosti. 

Dalším účelem bylo zajištění VD na kontrolní povodeň KPV10 000 navýšením těsnícího prvku 

hráze. 

4 POPIS REKONSTRUKCE STAVBY 

4.1 Základní údaje o rekonstrukci VD: 

Název stavby:  VD Plumlov - rekonstrukce návodního líce a koruny hráze 

Dodavatel stavby: IMOS Brno, a.s., D.I.S., spol. s r.o. 

Projektant:  VODNÍ DÍLA – TBD, a.s. 

Doba trvání stavby: 09/2012 – 10/2013 

4.2 Specifické problémy při návrhu a jejich řešení 

1. Neúnosné podloží před hrází 

Popis problému: 
Podloží před návodní zdí, tedy v prostoru uvažovaného stabilizačního násypu hráze, bylo 

tvořeno málo únosnými zeminami - zajílovanými štěrky měkké konzistence. Pravděpodobně 

se jednalo o málo hutněný nebo nehutněný zpětný zásyp rýhy po betonáži patní zdi při stavbě 

přehrady ve 20. letech. Realizace stabilizačního násypu by nebyla za těchto podmínek možná 

z důvodu následného značného sedání při konsolidaci podloží. Rovněž by byl problematický 

pojezd dopravních prostředků v prostoru uvažovaného staveniště. 

 

Řešení: 

Před prováděním hlavních prací byla provedena hloubková sanace podloží raženými 

štěrkopískovými pilíři (ŠTP) technologií Franki. Jedná se o tradiční technologii, při které je 

pažnice přes štěrkopískovou zátku zarážena do podloží pomocí beranu. Zemina je při tom 

roztlačována do stran a odpadá tak nutnost likvidace vytěženého materiálu. Při zarážení 

pažnice je sledován odpor zeminy a po dosažení předepsaného energetického kriteria lze 

ukončit ražení pilot.  

 
 

 
1 – Vytvoření štěrkové zátky 

2 – Beranění pomocí beranu přes zátku na dně 

3 – Vyražení zátky, vytvoření paty 

4 – Vytahování pažnice při současném nasypávání štěrku 

a hutnění 

5 – Hotová štěrková pilota 

 

Obr. 2 Schéma provádění štěrkopískových pilířů (Zdroj: Spezialbau ) 
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V pásu před návodní zdí byly tedy realizovány štěrkopískové pilíře v celé délce hráze, počet 

ŠTP byl 980 ks. Pilíře byly provedeny v  rozteči 2,0 x 2,0 m na zatížení 80 kN/m
2
, průměr 

pilíře cca 800 mm, průměrná délka pilířů cca 5,0 m. Tímto způsobem bylo sanováno podloží 

v šířce pásu cca 10 m a ploše 3 920 m
2
. Realizace ŠTP byla provedena za 28 dní, v průběhu 

stavby byly nasazeny 3 soupravy.  

 

 

 
 

 

 

  
 

 

2. Drenážní systém v tělese hráze 

Popis problému: 

Jedná se o drény umístěné v dolní části násypu, těsně nad základovou spárou. Soustava 

drenáží je tvořena osmi příčnými drény - do nich jsou napojeny vždy po čtyřech podélných 

drénech z obou stran. Vyústění příčných drénů je v šachtách v patě vzdušního svahu. 

Nejbližší řada podélných drénů byla ve vzdálenosti cca 3 m od návodního líce hráze (po 

odtěžení návodního přísypu). Vzhledem k blízkosti drénu existovalo potenciální riziko vzniku 

poruchy v důsledku průsakové eroze hráze vlivem vysokého hydraulického gradientu.  

  

Řešení: 

Pro snížení tohoto rizika byla provedena ve spodní části hráze těsnící fólie z PVC tl. 2,5 mm 

s oboustrannou ochrannou geotextilií. Bylo rozhodnuto, že ve spodní části hráze bude 

ponechána stávající betonová deska v tl. cca 0,4 m tvořící ochranu návodního líce. Pro zjištění 

stavu zemního násypu (návodního těsnění) pod návodním opevněním byl proveden 

georadarový průzkum. Na vytipovaných místech byly rovněž provedeny odvrty do hloubky až 

Obr. 3 Detail návodní paty hráze, štěrkopískové pilíře v prostoru předhrází 

 

Obr. 4 Realizace ŠTP 
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0,9 m pod spodní okraj desky. Při průzkumných pracech nebyly zjištěny dutiny, kaverny 

popř. rozvolněný materiál pod deskou. Výsledky ukázaly na přítomnost kompaktních tuhých 

jílů pod betonovou deskou   

 

 
 

 

 

Fólie byla položena na betonovou desku, částečně pak na zemní násyp hráze s ukotvením do 

koruny návodní opěrné zdi. Na levé straně hráze byla fólie zatažena do bočního svahu. Na 

pravé straně hráze byla fólie napojena na betonovou konstrukci vypouštěcí věže.  

 

  
 

 

4.3 Realizace stabilizačního násypu 

V rámci projektových prací byl proveden výpočet stability návodního líce navrhovaného 

řešení. Navržený návodní líc hráze vykazoval požadované stupně bezpečnosti (s rezervou) při 

všech zatěžovacích stavech dle normových požadavků. 

Stabilizační násyp byl proveden na celou výšku hráze. Na stávající násyp hráze (návodní 

těsnění) byly sypány přechodové filtry 2 x 0,35 m (drcené kamenivo frakce 0/4 mm a 0/63 

mm) z lomu Kobeřice (dopravní vzdálenost cca 22 km). Vlastní stabilizační část byla sypána 

a hutněna z kamenitého materiálu z lomu Kobeřice. Koruna stabilizačního kamenitého násypu 

byla na kótě 275,40 m n.m., tj. 3,2 m pod korunou hráze. 

Tloušťka zhutňované vrstvy sypaniny byla dle předepsaného technologického předpisu max. 

1,0 m (max. zrno 500 mm). Pro zhutňování kamenité sypaniny byl použit těžký vibrační válec 

CAT CS 663E (celková hmotnost 17,1 t). V rámci stavby byly prováděny kontrolní zkoušky 

zhutnění přechodových vrstev a kamenitého násypu. 

Obr. 4 Detail návodní paty hráze, fóliové těsnění 

 

Obr. 5 Detail návodní paty hráze, fóliové těsnění 
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Návodní líc je tvořen kamennou sypaninou – od paty hráze po kótu 271,40 m n.m. Nad kótou 

271,40 m n.m. až po korunu hráze je návodní líc opevněn kamennou dlažbou do betonu (vč. 

vyspárování CM). Zachoval se tak původní ráz opevnění návodní strany hráze. 

 

 
 

 

 

Parametry stabilizačního násypu: 

 

Parametry stabilizačního násypu hráze: 

Sklon svahu  

- mezi kótami 266,50 m n.m. až 268,70 m n.m. 1:3 

- mezi kótami 268,70 m n.m. až 271,40 m n.m. 1:2,2 

- mezi kótami 271,40 m n.m. až 275,40 m n.m. 1:1,9 

- mezi kótami 275,40 m n.m. až 278,00 m n.m. 1:1,9 

Svahy byly rozděleny lavičkami s uvedenou šířkou  

- na kótě 268,70 m n.m. 2,2 m 

- na kótě 271,40 m n.m. a 275,40 m n.m. 0,8 m 

Kubatura násypu celkem 54 550 m
3 

- fóliové těsnění 6 010 m
2
 

- stabilizační část (rockfil) 33 800 m
3
 

- přechodové filtry 10 400 m
3
 

- kamenná dlažba do cementové malty s vyspárováním 7 100 m
2
 

 

 

  

Obr. 6 Schéma příčného profilu hráze VD Plumlov, stav po realizaci 

1 – jílovité zeminy s příměsí štěrku, 2 – zahliněné štěrky, 3 – humózní zemina+zatravnění, 4 – jílovité 

zeminy (původní hráz), 5 – podložní jílovité štěrky, 6 – skalní podloží (břidlice), 7 – bet. konstrukce, 8 – 

kamenná dlažba do betonu, 9 – kamenitý násyp hutněný, 10 – přechodové filtry, 11 – hydroizolační fólie, 

12 – štěrkopískové pilíře 
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4.4 Realizace koruny hráze 

Stávající konstrukce koruny hráze byla rozebrána, vč. vybourání betonových zdí, a to na kótu 

276,80 m n. m. (tj. cca 1,7 m pod úrovní stávající koruny hráze). Koruna těsnícího násypu 

byla přes zimní období chráněna geotextilií před negativními klimatickými účinky. 

Práce na koruně hráze byly započaty po provedení stabilizačního násypu na návodním líci na 

kótu cca 268 m n. m. Pláň koruny těsnícího násypu byla obnažována a upravována po 

úsecích. 

Před započetím stavebních prací bylo provedeno zhutnění pláně jílovitohlinitého násypu 

střední části hráze. Na takto upraveném podkladu byla realizována stavba betonových zdí – 

vlnolamu na návodním líci a vzdušní zdi.    

Úprava koruny hráze byla zrealizována v dl. 469,5 m. Koruna hráze v ose byla provedena  

v souladu s projektovanými hodnotami na kótě 278,63 m n.m. Na návodní straně hráze je  

monolit. ŽB zeď s funkcí vlnolamu s kótou koruny 278,85 m n.m. (tj. 0,22 m nad vozovkou 

v ose). Koruna vlnolamu byla navržena na základě výpočtu výběhové vlny při kontrolní 

maximální hladině KMH = 277,67 m n.m.  

Betonové zdi vymezují pás asfaltové vozovky š. 5,0 m. Konstrukce vozovky v upravovaném 

úseku komunikace byla provedena dle TP 170 – Návrh vozovek pozemních komunikací. Při 

návrhu bylo uvažováno s dopravním významem pozemní komunikace dle ČSN – Silnice III. 

třídy. Konstrukce vozovky byla provedena jako konstrukce novostaveb z netuhých vozovek, 

tl. konstrukčních vrstev 480 mm. Vozovka má jednostranný příčný sklon vozovky 2,5 % se 

směrem ke vzdušními líci hráze, podélný sklon hráze je 0 %.  

Obr. 7 Postup prací na stabilizačním násypu 
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Na návodní zdi bylo přikotveno ocelové zábradlí trubkové (mostní), výšky 1,1 m - v souladu 

s ČSN 73 6201. Na vzdušní straně hráze bylo přikotveno ocelové trubkové zábradlí (silniční), 

výšky 1,1 m. 

 

  

  

  
 

 

 

 

A 

C D 

E F 

B 

Obr. 8 Postup prací na koruně hráze 

A – původní stav, B – koruna hráze po rozebrání, C – betonáž bočních zdí, D – hotové boční zdi, E – hutněný 

násyp z kameniva 0/63 mm s výztužnými geomřížemi, F – koruna hráze po stavbě 

 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

 
 

 

Rekonstrukce mostu 

 

 

4.5 Realizace mostu nad odpadem od bezpečnostního přelivu 

Stávající mostní konstrukce byla kompletně rozebrána. Nová nosná konstrukce mostu je 

navržena ve stejné poloze stávajícího mostu. Nosná konstrukce je navržena jako jednopolová 

válcová klenba z monolitického železobetonu o světlosti 15,0 m, šířkou 6,50 m a tloušťkou 

0,55m ve vetknutí a 0,35m v jejím vrcholu.  

Na mostě je provedena asfaltobetonová konstrukce vozovky v celkové tloušťce 480 mm 

(stejná jako na koruně hráze). Na římsách mostu je osazeno ocelové mostní zábradlí výšky 

1,10 m. 

 

 

 

A 

Obr. 9 Schéma koruny hráze, stav po realizaci 

1 – návodní ŽB zeď, 2 – návodní ŽB zeď, 3 – hutněný násyp těsnící zeminy, 4 – hutněný násyp (jíl. 

hlína s příměsí štěrku), 5 -  hutněný násyp kameniva 0/63 mm s výstužnými geomřížemi, 6 – konstrukce 

vozovky 
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5 ZÁVĚR 

Při provádění stavby byly na vodním díle Plumlov zaznamenány dvě menší povodňové 

situace způsobené náhlým jarním táním v r. 2013. V obou případech se jednalo o kulminační 

průtoky s dobou opakování N  1 roků. Zvýšené přítoky byly přes VD provedeny zcela 

bezpečně, se značnými rezervami v kapacitě výpustných zařízení a bez ohrožení sypané hráze 

popř. stavby. 

V současné době (k 05/2014) probíhá napouštění nádrže. Schází cca 1,3 m k dosažení hladiny 

zásobního prostoru. Při provádění TBD nebyly zjištěny žádné anomálie vývoje průsakového 

režimu popř. negativního vývoje deformací na hrázovém tělese. 
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Obr. 10 Pohled na most od nádrže 

A – původní stav, B – nový stav 
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REKONŠTRUKCIA VODNEJ NÁDRŽE KLAUZY 

RECONSTRUCTION OF THE WATER RESERVOIR KLAUZY 

Ladislav Fabian, Barbara Kopčáková 

Abstrakt: 

Povodne v rokoch 2008 a 2010 opakovane spôsobili veľké škody na objektoch a telese hrádze vodnej 

nádrže Klauzy. Vlastník stavby, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, v rokoch 2012 - 2013 

realizoval rekonštrukciu tejto vodnej stavby, ktorej podrobnosti uvádzame v príspevku. Napriek tomu, 

že stavebné práce prebiehali za neľahkých prístupových podmienok na území Národného parku 

Slovenský raj, výstavba bola úspešne dokončená koncom roka 2013. 

 

Abstract: 

The floods in 2008 and 2010 caused a lot of damages on the Klauzy reservoirs objects. Within the 

years 2012 and 2013 the owner, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, realized the reconstruction 

of the dam. Despite the fact that the Klauzy reservoir is situated in protected area of the National park 

with limited access, the reconstruction was completed at the end of the 2013. 
 

 

Obr. č. 1 Pohľad na návodnú stranu vodnej nádrže Klauzy, jún 2013 

 

Obr. č. 2 Pohľad na návodnú stranu vodnej nádrže Klauzy po rekonštrukcii, apríl 2014 

 

Kľúčové slová: VN Klauzy, rekonštrukcia bezpečnostného priepadu 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

ÚVOD 

 

Vodná nádrž Klauzy sa nachádza v Národnom parku Slovenský raj v povodí Bieleho potoka. 

Prvé zmienky o vodnej stavbe v tejto oblasti siahajú do 19. storočia. Nádrž bola vybudovaná 

na splavovanie vyťaženého dreva z miestnych lesov k ústiu rieky Hornád a ďalej až do obce 

Smižany k Smižianskej Maši. Zmenou systému dopravy dreva stratilo vodné dielo svoj 

pôvodný význam. Priehrada bola v 70-tych rokoch zrekonštruovaná ako betónová 

monolitická s prisypaním vzdušnej strany zemným násypom a dreveným sklzom, 

prispôsobená na chov rýb. Pozostáva z dvoch nádrží, prvej prietočnej nádrže s dreveným 

nehradeným priepadom a druhej akumulačnej nádrže s priehradným telesom. Od roku 1985 je 

vodná nádrž Klauzy národnou kultúrnou pamiatkou. Vlastníkom vodnej stavby sú LESY SR, 

štátny podnik. 

 

 

Obr. č. 3 Pohľad na teleso hrádze po rekonštrukcii – jún 2009 a po povodni – júl 2010  

 

Extrémne zrážky a povodne v rokoch 2008 a 2010 v doline Bieleho potoka spôsobili škody na 

lesnom poraste, prístupových lesných komunikáciách, priepustoch a na objektoch vodnej 

stavby. Po rekonštrukcii v roku 2009 boli opravené objekty opäť vystavené povodňovým 

prietokom v roku 2010. Nedostatočná kapacita bezpečnostného priepadu zapríčinila preliatie 

priehrady, povodňový prietok spolu s plaveným porastom zničil drevenú konštrukciu žľabu 

a odplavil zemný násyp na vzdušnej strane priehrady. Priestor pod priehradou obsahoval 

zvyšky drevených a betónových konštrukcií a naplaveného materiálu. 
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Obr. č. 4 Schéma stavu telesa hrádze pred rekonštrukciou, apríl 2012 

Charakteristické údaje o vodnej stavbe  rok 2010  po rekonštr. 2013 

Kóta koruny hrádze     629,00 m n. m. 629,30 m n. m. 

Kóta bezpečnostného priepadu   628,30 m n. m. 628,30 m n. m. 

Objem       17 000 m
3
  26 000 m

3
 

Zátopová plocha na kóte 628,30 m n. m.  9 000 m
2
  12 000 m

2
 

Dĺžka hrádze      35,12 m  35,12 m 

Šírka koruny hrádze max.    1,2 m   1,73 m  

Max. hĺbka      7,0 m   7,3 m 

 

REKONŠTRUKCIA V ROKOCH 2012-2013 

 

V apríli v roku 2012 bola vypracovaná Vodohospodárska štúdia odtokových pomerov a 

Projekt pasportizácie fa TERRAPROJEKT a.s., Bratislava. Na základe týchto dokumentov 

boli stanovené návrhové prietoky a hydraulické schémy, ktoré boli podkladom pre 

vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu a k realizácii stavby 

rekonštrukcie bezpečnostného priepadu na vodnej stavbe Klauzy.[1] Rekonštrukcia 

pozostávala z opravy vtokového objektu, zväčšenia kapacity bezpečnostného priepadu, 

výstavby prístrešku nad obslužným objektom, sklzu a vývaru. Cieľom rekonštrukcie bolo 

prevedenie prietoku Q100 = 26 m
3
.s

-1
 cez bezpečnostný priepad s postupným utlmením energie 

až do prirodzeného koryta Bieleho potoka.  

 

Vtokový objekt 

Na mieste jestvujúceho vtokového objektu bol osadený monolitický objekt s dvomi úrovňami 

prietokovej časti, v spodnej časti s kruhovým profilom z betónovej rúry DN 800 a v hornej 

časti s piatimi obdĺžnikovými prierezmi s rozmermi 0,75 m x 0,95 m s celkovou kapacitou 

17,4 m
3
.s

-1
. Pred zvislými nosnými časťami rámového priepustu boli osadené nárazové prvky 
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z drôtokamenných košov. Vtokový objekt slúži aj na zachytenie plavením pri vtoku do nádrže 

a tiež ako priepust na lesnej komunikácii.[2]  

 

 

Obr. č. 5 Rekonštrukcia vtokového objektu, august 2013 

 

Obr. č. 6 Vtokový objekt po rekonštrukcii, pri max. prevádzkovej hladine, apríl 2014 

 

Bezpečnostný priepad, obslužný objekt a sklz 

Bezpečnostný priepad na hrádzovom telese slúži na prepúšťanie povodňových prietokov, 

ktoré nie sú schopné sa akumulovať v priestore nádrže a odtekať regulovaným stálym 

odtokom. Pôvodný bezpečnostný priepad nebol dostatočný, preto bola koruna hrádze zvýšená 

o 0,3 m a profil bezpečnostného priepadu upravený na parametre zloženého lichobežníkového 

prierezu so šírkou 3,0 m, sklonom svahov 1:1 do výšky 0,7 m. Od tejto výšky sa profil zväčšil 

v šírke 2,5 m na obe strany so sklonom 1:1,5 do výšky 0,25 m, čím sa dosiahla celková výška 

profilu 0,95 m a kapacita Q=26 m
3
.s

-1
.[2] 
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Obr. č. 7 Bezpečnostný priepad, obslužný objekt, manipulačná šachta dnového priepadu 

 po rekonštrukcii, apríl 2014 

 

Realizované riešenie rekonštrukcie bezpečnostného priepadu bolo v maximálnej miere 

prispôsobené pôvodnému vzhľadu, ponechané bolo jeho pôvodné umiestnenie v strede 

koruny hrádze. Nad zvýšenou korunou hrádze bol osadený obslužný objekt – lávka, ktorá 

vedie ponad bezpečnostný priepad v celej prietočnej šírke. Pozostáva z drevenej konštrukcie 

zábradlia na korune hrádzového telesa a dreveného prístrešku nad manipulačnou šachtou 

výpustného objektu. Nosnú časť lávky tvoria 3 nosníky dĺžky 10,86 m z „I“ profilov HE-A 

260, priečniky z IPE 100 a stužidlá z „L“ 60 x60x8. Vo vnútri prístrešku sa nachádzajú 

lavičky na sedenie.  

 

 

Obr. č. 8 Schéma uloženia základových pásov - prahov 
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Konštrukciu pod bezpečnostným priepadom tvorí zostava nosných základových pásov 

a železobetónová doska – sklz. Základové pásy (3 prahy a 2 krídla) prenášajú zaťaženie zo 

sklzu do základovej škáry, ktorú tvorí skladné podložie. Prahy sú umiestnené rovnobežne 

s hradením toku a krídla kolmo na hradenie toku. Sú to betónové konštrukcie, v priečnom 

reze lichobežníkového tvaru, ktoré sú obsypané netriedeným štrkopieskovým miestnym 

materiálom.[2] 

 

Obr. č. 9 Rekonštrukčné práce, výstavba základových pásov, jún 2013, august 2013 

 

Prietoky odtekajúce z priestoru nádrže cez bezpečnostný priepad do koryta pod nádržou sú 

odvedené sklzom lichobežníkového tvaru prierezu šírky 7 m, výšky 0,3 m so sklonom svahov 

1:1,5. Železobetónová doska sklzu je osadená po celom obvode na základových pásoch. Na 

povrchu je uložená dlažba z kameňa hrúbky 0,3 m, ktorá má čiastočne tlmiaci účinok na 

energiu vodného prúdu. Sklon sklzu je i = 0,36, drsnosť n = 0,015 a maximálny prietok 

Q = 27,4 m
3
.s

-1
 pri maximálnej hladine 0,25 m. Sklz je ukončený na spodnom prahu, na ktorý 

priamo nadväzuje konštrukcia vývaru.[2] 

 

Obr. č. 10 Práce na výstavbe sklzu bezpečnostného priepadu, október 2013 

 

Vývar 

Na tlmenie energie vodného prúdu bol vybudovaný vývar obdĺžnikového tvaru, dĺžky 10,6 m, 

šírky 12,05 m a hĺbky 2,0 m. Konštrukcia vývaru sa skladá z dvoch častí. V prvej časti, kde 

dochádza k najväčšiemu pôsobeniu energie vodného prúdu, je vybudovaná železobetónová 

doska dĺžky 4 m s dlažbou z lomového kameňa s betónovou zálievkou. V druhej časti, ktorá 

je prechodom do prirodzeného koryta, je dno dĺžky 6,6 m tvorené lomovým kameňom s min. 
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rozmerom 0,25 m a dvomi radmi rozrážačov 0,5 m x 0,9 m. Po celom obvode vývaru sú 

vybudované bočné steny a ukončený je koncovým stabilizačným prahom.[2] 

 

 

Obr. č. 11 Schéma objektu vývaru s rozrážačmi a napojenia na jestvujúce koryto 

 

Obr. č. 12 Vodná nádrž Klauzy po ukončení rekonštrukčných prác, apríl 2014 

 

ZÁVER 

 

Pre vodnú stavbu boli vypracované VODOHOSPODÁRSKOU VÝSTAVBOU, ŠTÁTNYM 

PODNIKOM, Kategorizačný posudok v auguste 2004 a Vyjadrenie o rozsahu technicko-

bezpečnostného dohľadu počas rekonštrukcie vodnej stavby v decembri 2012. Technicko-

bezpečnostný dohľad vykonávame na vodnej stavbe od začiatku rekonštrukcie, od konca roka 

2012. Rekonštrukčné práce prebiehali za zníženej hladiny vody v nádrži. Počas tohto obdobia 

neboli zistené žiadne javy a skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť stavebné práce alebo 

ohroziť objekty na vodnej stavbe. Vodná stavba je postavená priamo na vodnom toku, 
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spomaľuje odtok z povodia a znižuje kulmináciu prietokovej vlny v povodí. Keďže vodná 

stavba bola v minulosti viackrát skúšaná povodňovými prietokmi, veríme, že po zväčšení 

kapacity bezpečnostného priepadu, statickom zabezpečení a opevnení sklzu a výstavbe 

vývaru si bude vodná stavba spoľahlivo plniť svoju funkciu. Rekonštrukcia bola úspešne 

dokončená koncom roka 2013 a svojím vzhľadom zapadá do okolitého prírodného prostredia.  
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VODNÍ DÍLO SUCHOMASTY – ZABEZPEČENÍ PŘED ÚČINKY 

VELKÝCH VOD 

THE SUCHOMASTY DAM – PROTECTION AGAINST THE EFFECTS OF 

FLOODS  

Ondřej Hrazdira 

Abstrakt:  
Účelem stavby je zabezpečit vodní dílo Suchomasty před účinky extrémních povodňových průtoků. 

V případě průchodu kontrolní povodně hrozí havárie a vznik zvláštní povodně. 

Řešení spočívalo ve zvýšení průtočné kapacity bezpečnostního přelivu a skluzu a úpravě vlnolamu na 

koruně hráze. Toto opatření umožnilo zvýšení mezní bezpečné hladiny nad úroveň kontrolní 

maximální povodně. V rámci stavby byla dále provedena výměna technologie spodních výpustí, 

reprofilace veškerých železobetonových konstrukcí a odtěžení sedimentů ze dna nádrže. 

 

Abstract: 

The aim of this construction is to protect the Suchomasty Dam against the effects of extreme flood 

discharges. In case of passage of a control flood, it threatens an accident and the emergence of 

a special flood.The solution consisted in the encreasing of discharge capacity of the safety overflow 

and the chute and in the modification of the cut-water on the dam. This measure enabled to increase 

the limit of safe level over the level of a maximal control flood. During the construction, it was 

replaced the technological equipment of the bottom outlets, the reprofiling of all the structures of 

reinforced concrete, and removal of sediments from the  bottom of the reservoir. 
 

 
obr. 1: poloha vodního díla 

Klíčová slova: mezní bezpečná hladina, max. kontrolní hladina, bezpečnostní přeliv, vlnolam, 

modelový výzkum 
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1. ÚVOD 

Tento článek popisuje rekonstrukci vodního díla Suchomasty zajišťující jeho zabezpečení na 

kontrolní povodeň. Článek je zpracováván v době probíhající rekonstrukce a zaměřuje se 

zejména na vývoj ve fázi návrhu řešení a na vlastní realizaci. 

2. POPIS VODNÍHO DÍLA 

Vodní dílo Suchomasty (dále též jen VD) leží na Suchomastském potoce v říčním kilometru 

1,47.  Suchomastský potok je pravostranným přítokem Litavky, která v rámci povodí 

Berounky protéká významnými aglomeracemi Středočeského kraje, a to Královým Dvorem a 

Berounem. VD je vodárenskou nádrží ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, uvedená do 

provozu v r. 1960 za účelem akumulace vody pro zajištění průmyslového odběru 

Králodvorských železáren, zajištění doporučeného minimálního odtoku v profilu pod hrází a 

částečného snížení velkých vod na Suchomastském potoce neovladatelným retenčním 

prostorem. Dalšími účely jsou rekreační využití vodního díla (sportovní rybolov) a 

manipulace ke zlepšení hygienických podmínek a kvality vody a k likvidaci následků 

čistotářských havárií. 

 

2.1. Hlavní charakteristiky VD 
 

 Hydrologická data 

M – denní průtoky QMd v l . s
-1

 

30 90 150 210 300 355 364 dní 

221 99 59 37 17 6,5 3,5 l. s
-1

 

N – leté průtoky QN v m
3
 . s

-1
 

1 2 5 10 20 50 100 1000 roků 

4,1 6,9 12,0 16,9 22,9 32,4 41,0 94,2 m
3
.s

-1
 

 Rozdělení prostoru nádrže: 

Prostor Od                  

(m n.m.) 

Do                 

(m n.m.) 

Objem                

(m
3
) 

Plocha  

(ha) 

Stálé nadržení 248,10 249,80 2 300 0,28 

Zásobní prostor  249,80 260,10 408 400 8,91 

Celkový ovladatelný prostor  248,10 260,10 410 700 9,19 

Ochranný neovladatelný prostor  260,10 260,90 73,100 9,32 

Nádrž 248,10 260,90 483 800 9,32 

 

 

 Technický popis VD: 

Vzdouvací objekt tvoří přímá zemní sypaná hráz s délkou v koruně 85 m, úrovní koruny na 

kótě 261,60 m n.m. (B.p.v.), max. výškou hráze nad dnem 13,50 m. Sklon návodního svahu 

jen 1:2, 1:2,5 a 1,3 rozdělen třemi lavičkami. Sklon vzdušního svahu je 1:2 a 1:2,5 se dvěma 

lavičkami. Šířka hráze v patě je cca 80,0 m, v koruně 3,8 m. Celková kubatura hráze je 

32,30.10
3
 m

3
. Těsnící část je tvořena sprašovým klínem při návodním líci. Stabilizační část 

hráze je nasypána z odlišného materiálu smíšeného z místních zdrojů. Paty návodního a 
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vzdušního svahu jsou tvořeny nespecifikovaným zatěžovacím materiálem. Hráz je protknuta 

odvodňovacími žebry z kamenitého materiálu. Přechodové vrstvy jsou provedeny z písku jako 

dvojitý obrácený filtr. Návodní svah je opevněn dlažbou z lomového kamene na sucho. 

Vzdušní svah je ohumusován a oset. 

Bezpečnostní přeliv je železobetonový, nehrazený boční se zaoblenou hranou. Nachází se na 

pravé straně hráze v zavázání tělesa ke svahu. Kóta přelivné hrany je 260,10 m n.m. a délka 

činí 30,60 m. Kapacita bezpečnostního přelivu při hladině 260,90 m n.m. (plný neovladatelný 

retenční prostor nádrže) činí 35 m
3
/s. Spadiště je z železobetonu s šířkou ve dně 3,0 m. Dno je 

opevněno dlažbou. Za spadištěm následuje skluz o proměnlivém sklonu se dnem opevněným 

dlažbou a opěrnými zdmi ze železobetonu. Šířka skluzu je proměnlivá od 3,0 m do 3,5 m. Na 

konci skluzu je vývar, do kterého se zleva napojuje i voda vypouštěná spodních výpustí. 

Vývařiště je rovněž opevněno kamennou dlažbou. Na vývar navazuje odpadní koryto s 

výchozím dnem na kótě 245,26 m n. m. 

Spodní výpusti je tvořeny dvěma litinovými hrdlovými potrubími DN 300, délky 101,0 m 

umístěnými v chodbě a zaúsěnými do vývaru bezpečnostního přelivu. Na jedné ze spodních 

výpustí je umístěno odběrné potrubí s měřícím zařízením technologické vody pro železárny 

v Králově Dvoře. 

 

 
obr.2: pohled na hráz VD před rekonstrukcí 
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obr.3: pohled do nádrže VD 

3. PODNĚT K REKONSTRUKCI VD 

Zásadním dokumentem, který odstartoval přípravu rekonstrukce VD byl „Posudek 

bezpečnosti vodního díla Suchomasty při povodních“ zpracovaný v červnu 2006 firmou 

VODNÍ DÍLA – TBD, a.s. v souladu s TNV 75 29 35 – „Posuzování bezpečnosti přehrad při 

povodních“. Vodní dílo Suchomasty je podle významu a potenciálního rizika ohrožení území 

pod vodním dílem zařazeno pro účely odborného technickobezpečnostního dohledu ve smyslu 

vyhlášky č. 471/2001 Sb. do III. kategorie. Z podrobnějšího řešení účinků zvláštních 

povodní při hypotetické destrukci hráze vodního díla vyplývá nebezpečí ohrožení lidských 

životů v řádu jednotek osob. Na základě uvedených skutečností byla posudkem stanovena 

požadovaná míra ochrany vyjádřená dobou opakování kontrolní povodňové vlny,  

N=1000 let (tj. s pravděpodobností překročení p=0,001). 

Hydrologické podklady byly poskytnuty ČHMÚ v roce 2006 formou hydrologické studie. 

Průběhy teoretických povodňových vln PV1000 byly odvozeny v několika variantách 

deterministickým a ověřeny statistickým přístupem. Jako výsledná teoretická povodňová vlna 

s dobou opakování 1000 let byla zpracovatelem hydrologických podkladů vybrána vlna 

z jednodenní návrhové srážky. Základní parametry této vlny jsou: Q1000  = 94,2 m
3
.s

-1
, objem 

W PV 1000 = 2,34 mil. m
3
. 

Kontrolní maximální hladina (KMH) byla zpracovatelem posudku stanovena na kótě    

262,28 m n.m.. 

Mezní bezpečná hladina (MBH) byla s ohledem na technický stav, stabilitu tělesa hráze, 

konstrukční uspořádání koruny a k naměřeným celkovým svislým posunům kontrolních bodů 
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na koruně hráze redukována o 0,04 m oproti úrovni těsnicího prvku dle projektové 

dokumentace. MBH tak byla stanovena na kótě 261,11 m n.m.. 

Závěr posudku „Vodní dílo Suchomasty nevyhovuje požadavkům bezpečnosti při 

povodních (MBH – KMH = 261,11 m n.m. – 262,28 m n.m. = – 1,17 m) byl impulzem pro 

zahájení projektových prací. 

4. PROJEKTOVÉ PRÁCE 

4.1. Studie proveditelnosti 

 

V roce 2008 bylo firmě Hydroprojekt CZ a.s. (dnes Sweco Hydroprojekt, a.s.) zadáno 

zpracování studie proveditelnosti nápravných opatření vedoucích k zajištění bezpečnosti 

vodního díla. Zásadním požadavkem ze strany objednatele bylo řešení, které při minimálních 

investičních ale také provozních nákladech rekonstrukce zajistí splnění rovnice                 

MBH > KMH, a to jakýmkoli způsobem. Tedy buďto snížením KMH zvýšením odtoku při 

povodni, nebo zvýšením MBH konstrukcí umožňující zvýšení možné úrovně hladiny vody 

v nádrži, nebo kombinací výše uvedených možností. 

Již na počátku řešení byly z důvodu vysokých nákladů zavrženy varianty nových výpustných 

zařízení a také varianty „zvýšení koruny hráze“. Výsledné varianty byly vždy kombinací 

zvýšení MBH (u všech variant formou vodotěsné konstrukce vlnolamu zavázané do zemního 

těsnícího prvku hráze) a snížení KMH zkapacitněním původního bezpečnostního přelivu. 

Jako nejvýhodnější varianta byla státním podnikem Povodí Vltavy jako objednatelem studie 

a budoucím investorem rekonstrukce po odevzdání studie proveditelnosti v 11/2008 vybrána 

varianta s železobetonovým vlnolamem na koruně hráze a zkapacitněním bezpečnostního 

přelivu jeho rozšířením do pravého zavázání hráze s tím, že toto zkapacitnění bude provedeno 

formou vyvýšené bermy pro převádění pouze větších povodňových průtoků. Berma bude 

realizována přírodě blízkým způsobem pouze odtěžením části svahu a jeho opevněním. 

 

4.2. Dokumentace pro územní rozhodnutí a územní rozhodnutí 

 

Výsledná varianta studie proveditelnosti byla jedním z podkladů pro zadání dokumentace pro 

územní řízení v březnu 2009. Předmět rekonstrukce byl po dohodě mezi 

objednatelem, provozovatelem vodního díla, projektantem a zástupci technicko-

bezpečnostního dohledu rozšířen o rekonstrukci spodních výpustí, které byly do doby 

rekonstrukce ovládány manuálně, dále o úpravy na skluzu bezpečnostního přelivu (konkrétně 

o zvýšení kontrolní lávky přes skluz nad návrhovou hladinu, odtěžení dnových sedimentů 

z nádrže a opravu veškerých původních betonových konstrukcí.  

Po zpracování dokumentace byla zahájena inženýrská činnost pro zajištění územního 

rozhodnutí. Pro zjednodušení komunikace s dotčenými orgány státní správy a s účastníky 

řízení byla zpracována vizualizace, která dokázala přiblížit navrhovaná stavební opatření 

mnohdy laické veřejnosti.  
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obr.4: vizualizace – pohled na korunu hráze před a po rekonstrukci 

 

 
obr.5: vizualizace – pohled na vzdušní líc s přelivem před a po rekonstrukci 

 

 
obr.6: vizualizace – pohled na vzdušní líc s přelivem před a po rekonstrukci 

 

V rámci dokumentace pro územní řízení byl zajištěn také Podrobný geologický průzkum 

a pro případnou možnost budoucí realizace akce z některého z dotačního programu 

Ministerstva zemědělství „129 120 Prevence před povodněmi II“ bylo zadáno zpracování tzv. 

„Specifikace povodňových škod a povodňových rizik“ sloužící pro výpočet efektivity 

projektu. 
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4.3. Fyzikální model, zjištění množství sedimentů 

 

Vzhledem k relativně hladkému průběhu územního řízení (vč. nutného řešení 

majetkoprávních vztahů a zásahů do ochranného pásma lesa, apod.) byly již v tomto čase 

zadány další práce pro zajiěštění veškerých nutných podkladů pro zpracování dalšího stupně 

projektové dokumentace a pro následné zadání veřejné zakázky, a to zejména: 

 

 Fyzikální model 
Ověření ve studii proveditelnosti a v dokumentaci pro územní řízení navrženého opatření na 

fyzikálním modelu bylo provedeno z důvodu nejistoty matematických výpočtů (turbulentní 

proudění, příčné vlnění, apod.), dále z důvodů případné optimalizace řešení a případného 

dořešení detailů konstrukcí. 

Testování na fyzikálním modelu tělesa hráze v měřítku 1:18 bylo prováděno Výzkumným 

ústavem vodohospodářským T.G. Masarika, v.v.i v prosinci 2010. Po sestavení a kalibraci 

modelu byla ověřena kapacita původního bezpečnostního přelivu a následně testován stav VD 

po rekonstrukci s následným zjištěním: 

- navržené opatření zajistí snížení KMH na požadovanou úroveň 262,28 m n.m., 

- rozšíření bermy ve spodní části skluzu je předimenzované, vzhledem ke zvýšení 

rychlosti v dolní části skluzu dochází ke zvýšení jeho kapacity a je možné bermu ve 

spodní části zúžit, 

- pilířem kontrolní lávky dochází ke vzdouvání vody ve skluzu – doporučení k jeho 

odstranění, 

- přestože byla berma v rámci návrhu koncipována pro převádění průtoků od Q100 výše, 

je berma zatápěna již při průtoku cca Q5 – k tomu dochází v místě spadiště a je tedy 

nutné navýšit pravou zeď spadiště tak, aby k zaplavování docházelo při růtocích 

alespoň Q50 a vyšších. Návrh je nutné znovu otestovat na modelu. 

Výše uvedená zjištění ukazují na oprávněnost a potřebu modelového výzkumu, přičemž druhé 

ze zjištění je zároveň optimalizací návrhu, která vedla ke snížení investičních nákladů. 

 

 
 obr.6: hydaulický model před a po optimalizaci návrhu 
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obr.7: hydaulický model – celkový pohled 

 

 

 Zjištění množství sedimentů 
Vzhledem k tomu, že informace o množství sedimentů v nádrži byly v rámci projekčních 

prací zajištěny jednak od provozovatele a jednak od uživatele nádrže – Českého rybářského 

svazu velice obecné a velice rozdílné, bylo rozhodnuto o nutnosti jednoznačného výpočtu 

kubatury sedimentu. Jako vstupní podklad byl použit vrstevnicový plán nádrže z dokumentace 

skutečného provedení stavby (r. 1960). Dále bylo provedeno zaměření sedimentů v nádrži 

vyměřovacím člunem Joska (Ultrazvuková měřící aparatura firmy Meridata ty MD500 

pořizuje data v souřadnicích x, y, z, která jsou transformována do systému S-JTSK) státního 

podniku Povodí Vltavy. Břehové části s malou hloubkou byly doměřeny po snížení hladiny o 

cca 1,6m geodeticky technologií tzv. plošného scanování firmou Control System Ingeneering, 

s.r.o. Naměřené úrovně dna byly porovnány s vektorizovaným vrstevnicovým plánem. 

Výsledkem pak byla mapa mocnosti vrstvy sedimentu a stanovení jeho celkové kubatury. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

 

 

obr.8: Zjištění množství sedimentů: Vyměřovací člun Joska, plošné 3D scanování břehů, mapa kubatur 

 

 

4.4. Dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby 

 

Po vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí (únor 2011) byly zahájeny projekční 

práce na dokumentaci pro stavební povolení. V této dokumentaci již byly zohledněny 

výsledky výše uvedených přípravných činností a další potřeby provozovatel, jako vybavení 

VD měrným profilem v dolní vodě, měření hladiny v horní vodě, změna polohy kontrolní 

lávky a stavební úpravy na spadišti a skluzu bezpečnostního přelivu vycházející 

z modelového výzkumu. 

Stavební povolení ke změně dokončeného vodního díla a souhlas s ohlášením udržovacích 

prací pro stavební objekt odtěžení sedimentů byly vydány v lednu 2012. 

Podmínky stavebního povolení byly následně zapracovány do dokumentace pro provedení 

stavby, která byla vydána jako podklad pro zadání veřejné zakázky v září 2012. 

Konečný rozsah projektu dle výše zmíněné dokumentace: 

 SO 01 - Úprava štoly a spodních výpustí: 

Navržena reprofilace povrchu betonu štoly a výměna vstupních vrat. 

 SO 02.1 - Berma bezpečnostního přelivu 

Zásadní stavební objekt rekonstrukce VD. Řeší zkapacitnění skluzu a spadiště bezpečnostního 

přelivu jeho rozšířením do pravého břehu, a to „měkkým“ způsobem, tj. zářezem do skalního 

výchozu. 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

 

obr.9: SO 02.1 – Berma bezpečnostního přelivu – příčný řez  

 

 SO 02.2 – Oplocení 

Jako podmínka stavebního úřadu bylo navrženo zajištění bezpečnosti proti 

pádu osob a zvěře na bermě bezpečnostního přelivu. 

 

 SO 03.1 - Kontrolní lávka 

Kontrolní lávka byla přesunuta z přemostění skluzu pod vodní dílo – bezprostředně za vývar 

přelivu. Úroveň mostovky je dána Q100 s bezpečnostním převýšením. Lávka zajišťuje přístup 

provozovatele na bermu přelivu. 
 

 

 
obr.10: SO 02.1 – SO 03.1 – Kontrolní lávka  
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 SO 03.2 – Vybavení měrných profilů 

Navržen měrný profil v dolní vodě (u kontrolní lávky). V horní vodě 

stavební příprava pro osazení čidla měření hladiny. Profily vybaveny 

vodočetnými latěmi. 
  

 SO 04 - Navýšení levé zdi skluzu 

Stavební objekt související s převedením Q1000 bezpečnostním přelivem. 

Levá zeď skluzu musela být navýšena, a to o 1000 až 1800 mm. 

 

 
obr.11: SO 04 - Navýšení levé zdi skluzu – příčný řez  
 

 SO 05 - Úprava koruny hráze 

Druhý zásadní stavební objekt. Jedná se primárně o vybudování železobetonového vlnolamu 

na koruně hráze. Ten svým spojením s těsnícím jádrem hráze umožňuje zvýšení úrovně 

MBH. Zároveň slouží k eliminaci účinků větrových vln. V neposlední řadě svým návrhem 

výšky nad korunou hráze zajišťuje bezpečnost práce (zamezení pádu z koruny na svah 

návodního líce). V rámci tohoto SO bylo navrženo částečné předláždění koruny hráze a 

návodního líce. 
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obr.12: SO 05 – Úpravy koruny hráze 

 

 SO 06 - Odtěžení dnových sedimentů 

Odtěžení sedimentů z prostoru nádrže. Předpokládaný objem 18.000 m
3
 

  

 SO 07 - Oprava stávajících betonových konstrukcí 

Navržena reprofilace veškerých původních železobetonových a betonových konstrukcí 

(přelivná hrana, spadiště, skluz a vývar). 

 

 PS 01 – Spodní výpusti 

Totální výměna technologie spodních výpustí, tj. 2 ks potrubí DN 300 vč. 

uzávěrů. Elektrifikace štoly spodních výpustí vč. samotných uzávěrů. 

Zajištění osvětlení štoly spodních výpustí. 
  

 PS 02 Vybavení měrných profilů 

Tento provozní soubor obsahuje dodávku a montáž vodočetných latí, chrániček pro hladinová 

čidla a přípojku elektro k profilu v dolní vodě. 

5. REALIZACE 

V prosinci 2012 byl ukončeno zadání veřejné zakázky. V otevřeném řízení zvítězila firma 

Rovina, a.s. s nejnižší nabídkovou cenou 20.550.000,- Kč bez DPH (tj. 761.100 Euro).         

18. prosince 2012 byla uzavřena smlouva o dílo a v březnu 2013 byly zahájeny práce. 

V květnu 2014 byla stavba dokončena předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli. 

Celkové stavební náklady stavby byly dodrženy, stavba byla realizována s finančními náklady 

ve výši 19 891.179,- Kč bez DPH (vícepráce spojené s větším množstvím likvidace sedimentů 
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byly kompenzovány zejména méněpracemi na zajištění skalního masivu a dalšími úsporami 

v rámci realizace stavby). 

Stavba byla realizována v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 120 

Prevence před povodněmi II, a to za finanční spoluúčasti Povodí Vltavy, státní podnik. 

Prezentace vlastní realizace v rámci tohoto příspěvku je níže formou fotodokumentace: 

obr.13: Realizace – příprava území (kácení, přístupová komunikace) 
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obr.14: Realizace – rozšíření spadiště a skluzu přelivu – těžení skály v pravobřežním zavázání hráze 

obr.15: Realizace – v pozadí práce narozšíření skluzu přelivu, vpředu demolice na koruně hráze jako příprava 

pro nový vlnolam 
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obr.16: Realizace – rozšíření skluzu přelivu – zajištění zvětralých vrstev gabionovou zdí 

 
obr.17: Realizace – bourání části levé zdi skluzu pro napojení ŽB konstrukce navýšení skluzu 
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obr.18: Realizace navýšení pravé zdi spadiště pro zamezení vnikání vody na bermu při průtocích                           

menších než Q50 

obr. 19: Realizace - příprava bednění konstrukce vlnolamu na 

koruně hráze 
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obr.20: Realizace – betonáž bloků vlnolamu, v popředí těsnící bumový profil v budoucí dilatační spáře 

 

obr.21: Realizace – ohumusování a osetí bermy (pod ornicí kamenný zához a betonová žebra), převádění vody 

násoskami z důvodu výměny potrubí a uzávěrů spodních výpustí 
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obr.22: Realizace – nové spodní výpusti vč. elektrifikace a osvětlení štoly spodních výpustí 

 

obr.23: Realizace – nové elektricky ovládané spodní výpusti 
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obr.24: Realizace – dokončení vlnolamu a opevnění návodního líce 

 

 
obr.25: Realizace dokončené skapacitnění skluzu bezpečnostního přelivu 
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obr.26: Realizace – sběr plžů a drobných živočichů při vypuštění nádrže 

 

 
obr.27: Realizace – dokončení vypouštění nádrže - výlov ryb 
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obr.28: Realizace – odtěžení sedimentů ze dna nádrže – patrné původní koryto vč. stupně a zbytků po kácení 

 

 
obr.29: Realizace – odtěžení sedimentů ze dna nádrže  
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obr.30: Realizace – oprava vývaru, v pozadí nová kontrolní lávka a měrný profil na odtoku z VD 

 

 

obr. 31: Realizace – oprava vývaru 
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obr.32: Realizace – oprava betonů vývaru, oprava dlažeb, v pozadí zkapacitnění skluzu přelivu 

 

 
obr.33: Realizace – dokončené části zkapacitnění přelivu a vlnolamu na koruně hráze 
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6. ZÁVĚR 

Tento příspěvek je pokusem o představení rekonstrukce vodního díla k jeho zabezpečení před 

velkými vodami, resp. před návrhovou povodní. Tento typ rekonstrukce byl, je nebo se 

připravuje na desítce vodních děl ve správě státního podniku Povodí Vltavy. nejedná se sice 

o stavbu finančně ani technicky nejnáročnější, je však na její prezentaci dobře patrný vývoj od 

začátku přípravy až po dokončení stavby.  

 

Projekt ukazuje na význam kvalitní přípravy akce, kdy např. fyzikální model sice potvrdí 

projekční návrh, ukazuje však na nutnost úpravy řešení a zároveň vede k úspoře nákladů. Dále 

se v rámci projektu osvědčilo vytvoření vizualizace ve fázi územního řízení a stavebního 

povolení, díky které bylo možné představit jednoduše projekt orgánům státní správy a dalším 

účastníkům řízení. 

 

Také v rámci realizace akce bylo využito moderních technologií, zejména použití plošného 

3D scanování, jako geodetického podkladu pro výpočet kubatur těženého skalního masivu 

a těžených sedimentů ze dna nádrže. Tímto rychlým a ekonomickým geodetickým zaměřením 

a následným výpočtem byl získán jednoznačný údaj o množství těženého materiálu. 
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VODNÍ DÍLO HUSINEC – REKONSTRUKCE KORUNY HRÁZE 

THE HUSINEC DAM – RECONSTRUCTION OF DAM CREST 

Ing. Martin Poláček 

Abstrakt:  
Vodní dílo Husinec leží na toku Blanice nedaleko Prachatic v Jihočeském kraji. Gravitační hráz 

s obkladem z kamenného zdiva byla vystavěna v letech 1934 – 1939. Po koruně hráze VD Husinec 

prochází komunikace III. třídy. Ta je v místě mimo bezpečnostní přelivy vedena po oboustranné 

masivní železobetonové galerii, která je kotvena do kamenného zdiva hráze, přes bezpečnostní přelivy 

je komunikace vedena po železobetonovém trámovém mostě o pěti polích. 

Výsledky stavebně-technického průzkumu odhalily špatnou kvalitu nosné konstrukce mostu a 

železobetonové spodní stavby z hlediska životnosti a korozní odolnosti původního betonu, proto bylo 

rozhodnuto o kompletní výměně železobetonových nosných konstrukcí na koruně hráze. 

V rámci rekonstrukce provedené v období 07/2013 – 06/2014 byla odstraněna původní vozovka, 

železobetonové římsy a most přes přelivy včetně opěr. Nově byla zhotovena železobetonová 

monolitická deska s konzolami, bezpečnostní přelivy byly přemostěny nosnou konstrukcí z 

předpjatých nosníků tvaru T se spřaženou deskou. Součástí rekonstrukce byla též: úprava komunikace 

na předpolích hráze a její odvodnění, nové osvětlení hráze a kabelové rozvody nn, úprava přípojky 

vedení nn, provizorní kabelové rozvody. 

 

Abstract: 

The Husinec Dam is located on the Blanice stream, not far from Prachatice in the region of South 

Bohemia. This gravitation dam with a revetement of stone masonry was built during years 1934 – 

1939. There runs a 3rd-class road over the crest of the Husinec Dam. In the place beside the safety 

overflows, the road is led along a massive two-sided gallery of reinforced concrete, which is 

anchoraged into the stone masonry of the dam, then the road is led over the safety overflows along a 

beam bridge of reinforced concrete with five segments. 

The results of a construction technical survey, revealed the bad quality of both the supporting structure 

of the bridge and of the lower construction of reinforced concrete, in terms of durability and corrosion 

resistance of the original concrete. Therefore, it was decided to completely change the supporting 

structures of reinforced concrete on the dam crest.  

Within the frame of the reconstruction carried-out from July 2013 till June 2014, it was removed the 

original roadway, as well as the cornices of reinforced concrete and the bridge over the spillways, 

including the supports. It was newly made a monolitic board of reinforced concrete with brackets. The 

safety overflows were bridged with a supporting structure of T-shaped prestressed girders with a 

composite plate. Part of the reconstruction consisted also of a modification of the road in the 

proximities of the dam and its drainage, new lighting of the dam and cable distribution systems, an 

adjustment of the hookup of wiring, and a temporary cable distribution. 

Klíčová slova: vodní dílo, rekonstrukce, hráz 

1. ÚVOD 

Vodní dílo Husinec bylo vybudováno v letech 1934 – 1939 na řece Blanici cca 3 kilometry 

nad stejnojmennou obcí v jihočeském kraji. Původním účelem vodního díla byla ochrana před 

povodněmi a retence vody v období sucha, v 50. letech byla dobudována hydrolektrárna 
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a v 60.letech vodárenský odběr a nádrž tak získala další funkce. V současné době tak plní VD 

následující funkce: 

 odběr surové vody z nádrže pro úpravnu vody Husinec ve smyslu povolení k 

nakládání s vodami 

 zajištění minimálního nalepšeného průtoku v profilu pod hrází v hodnotách určených 

pro jednotlivé měsíce 

 využití hydroenergetického potenciálu v MVE Husinec 

 snížení velkých vod na Blanici a částečná ochrana území pod vodním dílem před 

účinky povodní 

 umožnění manipulace ke zlepšení hygienických podmínek a kvality vody v Blanici a k 

likvidaci následků ekologických havárií 

Hráz je gravitační, zděná z lomového kamene, s žulovým obkladem z tvarových kamenů, 

půdorysně zakřivená do oblouku o poloměru 240m. Konstrukci přemostění přelivů tvoří 

železobetonový monolitický trámový most, mimo bezpečnostní přelivy oboustranná masivní 

železobetonová galerie, která je zakotvena do kamenného zdiva hráze. 

Po koruně hráze VD Husinec prochází komunikace III. třídy č. 14531. 

Základní údaje o VD Husinec před rekonstrukcí: délka hráze v koruně (v ose) je 191,35m, 

šířka vozovky na koruně (mezi obrubami) 5,0m, oboustranný chodník šířky 0,4m, volná šířka 

5,8m, šířka hráze v koruně 6,4m, maximální výška nade dnem 27,2m, šířka hráze v patě 

23,4m, maximální výška nad základovou spárou 34,1m. Hráz je opatřena korunovým 

bezpečnostním přelivem o pěti polích délky 5 x 9,25m s celkovou maximální kapacitou 161,1 

m
3
.s

-1
, spodní výpusti jsou ocelové 2 x DN 1400 a 1 x DN 600, celková max. kapacita 54,28 

m
3
.s

-1
. Délka vzdutí nádrže je 3,5km, zatopená plocha 61ha, plocha povodí 212,5 km

2
. 

2. REKONSTRUKCE KORUNY HRÁZE 

2.1 Přípravné a průzkumné práce 

V březnu 2010 byl společností MV projekt spol. s r.o. proveden pro provozovatele vodního 

díla stavebně technický průzkum vybraných konstrukcí VD Husinec. V rámci tohoto 

průzkumu byla mimo jiné zkoumána kvalita materiálu zábradlí a říms koruny hráze. 

Z výsledků průzkumu vyplynulo, že dříve provedenou celoplošnou sanací betonů byla 

výrazně omezena schopnost difuze vodních par a v důsledku toho došlo k urychlení koroze 

betonových konstrukcí. Byla doporučena další sanace s omezenou životností (předpoklad 5 – 

10 let), případně destrukce stávajících betonových konstrukcí a jejich nahrazení novými. 

Na základě těchto výsledků bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 

koruny hráze VD Husinec. Současně byl Kloknerovu ústavu ČVUT Praha zadán rozšířený 

stavebně technický průzkum stavu nosných konstrukcí koruny hráze vodního díla se 

zaměřením zejména na zjištění stavu nosné konstrukce mostu přes přelivy. V rámci tohoto 

průzkumu byla provedena vizuální prohlídka, destruktivní a nedestruktivní stanovení pevnosti 

betonu v tlaku, měření hloubky karbonatace, pevnosti povrchových vrstev v prostém tahu, 

chemický rozbor betonu a ultrazvukové zkoušky. Závěry ze stavebně technického průzkumu: 

 Povrchy nosné konstrukce jsou ze spodního líce opatřeny vrstvou cementodisperzního 

nátěru, který byl patrně součástí opravy provedené v nedávné minulosti. Nátěr vytváří 

zdání celkově relativně dobrého stavu konstrukce, nicméně při bližší prohlídce je 

zjevné, že dochází ke skrytému procesu koroze výztuže a na konstrukci je možno 

zaznamenat velké množství trhlin, které tuto velmi nebezpečnou korozi signalizují. 

 Přes nátěr jsou na površích nosné konstrukce (spodní líc a boky) patrné lokálně 

výkvěty, degradující beton a korodující výztuž vlivem působení vlhkosti a povětrnosti. 
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 Dochází k degradaci betonu v místech dilatačních spár. Do těchto spár zatéká a 

dochází k silné degradaci betonu působením mrazu. Beton v těchto oblastech vykazuje 

kromě rozpadání i značné množství trhlin. 

 U vývrtů a to zejména do ŽB desky mostovky byl sondami odhalen mezerovitý beton 

s makropóry velikosti cca 10mm. 

 U poloviny náhodně odebraných vývrtů z podélných trámů byly nalezeny trhliny 

probíhající skrz celý průřez trámu. Tyto trhliny mohou signalizovat statickou 

nedostatečnost nebo spíše degradaci a narušení vnitřní struktury nemrazuvzdorného 

betonu dlouhodobým působením vlhkosti a mrazu. 

 Pevnost betonu se pohybuje ve velmi variabilním rozmezí. S ohledem na rozsah 

provedených zkoušek a jejich vyhodnocení, doporučujeme pro statické posouzení 

konstrukce uvažovat pevnostní třídu betonu: deska mostovky – C16/20, podélné a 

příčné trámy – C16/20, úložné prahy – C25/30. 

 Průměrná hodnota napětí v tahu povrchových vrstev je 1,48 MPa, při relativně velkém 

rozptylu hodnot jednotlivých měření (0, 28 – 2,8 MPa). 

 V betonu zkoumaných železobetonových prvků je obsah chloridových iontů v celém 

rozsahu hloubky odběru vzorku (0 – 30mm) nízký a splňuje požadavky ČSN EN 206-

1. 

 Obecně lze říci, že zjištěné hloubky karbonatace betonu jak trámů, tak mostovky jsou 

vysoké. Jednotlivé hodnoty se pohybují v rozmezí 10 až více než 100mm. 

 Zjištěné tloušťky betonové krycí vrstvy měkké výztuže jsou velmi variabilní, 

jednotlivé hodnoty se pohybují v rozmezí 2 - 40mm. 

 Z výše uvedených skutečností vyplývá, že valná část měkké výztuže jak třmínků tak 

hlavní měkké výztuže se nachází v oblasti zkarbonatovaného betonu a již není na líci 

konstrukce betonem pasivována a chráněna proti korozi. Na konstrukci lze 

zaznamenat jak viditelné korozní trhliny, tak značné množství korozních trhlin. 

 Výsledky průzkumu odhalily mj. špatnou kvalitu NK mostu (beton C16/20) a spodní 

stavby (beton C25/30) a dále nevyhovující mrazuvzdornost konstrukcí. Z výsledků 

průzkumu dále vyplývá, že kvalita betonu je velmi problematická z hlediska životnosti 

a korozní odolnosti, a proto je velmi pravděpodobné, že jakákoli klasická oprava 

povrchů konstrukce reprofilačními hmotami na cementové bázi a nátěry nebude mít 

dostatečnou a dlouhodobou ochrannou funkci ani trvání. 

 Na základě zkoušky mrazuvzdornosti na třech vzorcích lze konstatovat, že beton není 

elementárně mrazuvzdorný. Některé testované vzorky se začaly rozpadat již při 8 

cyklech, přičemž pro vodohospodářské objekty či objekty mostní bylo požadována 

odolnost 100 i více zmrazovacích cyklů. 

 Malou odolnost proti cyklickému zmrazování a rozmrazování potvrzuje i poměrně 

vysoká hodnota nasákavosti (6,9%). 

Na základě výsledků stavebně-technického průzkumu a doporučení jeho zpracovatele správce 

vodního díla rozhodl o snesení stávající nosné konstrukce mostu a její nahrazení konstrukcí 

zcela novou, jež bude splňovat aktuálně platné požadavky na nosnost a trvanlivost. Tento 

požadavek byl rozšířen na celou korunu hráze. S ohledem na značný pohyb chodců bylo 

rovněž rozhodnuto o rozšíření koruny hráze o jednostranný chodník nad vzdušním lícem 

hráze. Nutné překlopení příčného sklonu vozovky (původní koruna hráze byla klopena nikoliv 

do vnitřní, ale vnější strany oblouku) znamenalo rozšíření zadání o vyřešení navazujících 

úseků komunikace na předpolích hráze, a to včetně odvodnění. 
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2.2 Projekt 

Zpracováním projektové dokumentace byla pověřena projekční kancelář TOP CON SERVIS 

s.r.o. Konečné projektové řešení, které bylo zpracováno ve stupni pro stavební povolení, bylo 

investorovi předáno v roce 2012.  

V rámci přípravy projektu byly provedeny průzkumy a měření: 

1. Vizuální prohlídka VD Husinec (TOP CON SERVIS s.r.o., 11/2011) 

2. Polohopisné a výškopisné zaměření VD Husinec (Ing. Diadovský, 02/2010) 

3. Polohopisné a výškopisné zaměření VD Husinec (Ing. Vávrová, 03/2012) 

4. Výběr z archivní dokumentace v majetku Povodí Vltavy, s.p. 

5. VD Husinec – rekonstrukce koruny hráze – T-ES (MV projekt spol. s r.o., 03/2010) 

6. Stavebně-technický průzkum mostního objektu přes přelivná pole na koruně hráze VD 

Husinec (Kloknerův ústav ČVUT, 01/2012) 

 

 Celkový popis navržené rekonstrukce 

Účelem rekonstrukce je především zamezení vnikání vody do konstrukce hráze povrchem 

vozovky se současným zajištěním bezproblémového odtoku povrchových vod z koruny hráze 

mimo její těleso. Zároveň je jejím cílem zlepšení pohybu chodců a obsluhy VD vybudováním 

nového normového levostranného chodníku. Rekonstrukce představuje odstranění stávajících 

vozovkových vrstev a ŽB říms vč. zábradlí. V novém stavu se zvětšuje šířka vozovky na 5,5 

m tak, aby byla na koruně hráze dodržena šířka kategorie S 6,5. 

Součástí této rekonstrukce budou též: úprava komunikace na předpolích VD a její odvodnění, 

nové osvětlení hráze a kabelové rozvody nn, úprava přípojky vedení nn, provizorní kabelové 

rozvody. 

Základní údaje objektu v nově navrženém stavu: délka hráze v koruně (v ose) 198,74m, šířka 

vozovky na koruně (mezi obrubami): 5,5m (rozšířeno o 0,5m oproti původnímu stavu), šířka 

chodníku: 1,25m vlevo a 0,5m vpravo (rozšířeno vlevo o 0,85m a vpravo o 0,1m oproti 

původnímu stavu), volná šířka 7,25m (rozšířeno o 1,45m oproti původnímu stavu), šířka hráze 

v koruně 7,85m (rozšířeno o 1,45m oproti původnímu stavu). 

Projektová dokumentace zahrnuje stavební objekty: 

B.1 SO 901 - DIO 

D.1.1 SO 101 - Úprava komunikace na hrázi a předpolí 

D.1.2 SO 201 - Vozovka na koruně hráze 

D.1.3 SO 202 - Rekonstrukce NK koruny hráze 

D.1.4 SO 301 - Odvodnění komunikace na předpolí 

D.1.5 SO 401 – Přeložky IS 

Podrobnější popis návrhu jednotlivých stavebních objektů je uveden v následujících 

odstavcích. 

 

 SO 101 Úprava komunikace na hrázi a předpolí 
Objekt řeší napojení vozovky rekonstruované koruny hráze vodního díla Husinec na stávající 

vozovky silnice III/14531 spojující Husinec a Prachatice. 

Směrové vedení trasy respektuje původní hrany vozovek na předpolích v šířce cca 6m, na 

samotné hrázi je pak komunikace rozšířena ze stávajících cca 5,0m na 5,5m. Komunikace je 

navržena v jednostranném dostředném příčném sklonu. Na nájezdu na straně husinecké je 

navržen příčný sklon 4% při poloměru v ose R=20m, na prachatické straně 2,5% při poloměru 

R=15m. Na samotné hrázi je navržen příčný sklon 2,5% směrem ke vzdušnému líci při 

poloměru R=240m. 

Výškové vedení trasy je odvozeno od požadavku na dostředné příčné sklony ve směrových 

obloucích a na odvodnění komunikace. Z husinecké strany navržená niveleta klesá na hráz ve 
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sklonu 7,78%, na hrázi poté stoupá ve sklonu 0,5% až k mostu přes bezpečnostní přelivy, na 

kterém klesá skonem 0,5%. Poté opět stoupá sklonem 0,5% a 1,56% z hráze směrem na 

Prachatice. 

Na hráz je v současné době zakázán vjezd vozidlům s hmotností nad 13 t (mimo bus), tento 

zákaz zůstává i v navrhovaném stavu. Vzhledem k místní dopravní zátěži je navržena 

vozovka pro V. třídu dopravního zatížení, tj. pro zatížení do 100 TNVk/24hod. 

Na základě výše uvedených parametrů je navržena následující skladba vozovky: typ D1-N-6, 

ACO 11 (ABS II) 40mm, ACL 16+ (OKS I) 60mm, SC C8/10 (KSC I) 150mm, štěrkodrť 

(ŠD) 150mm, štěrkodrť (ŠD) 150mm, tedy celkem 550mm. 

 

 SO 201 Vozovka na koruně hráze 
Vozovka na koruně VD Husinec je nově navržena ve skladbě: obrusná vrstva ACO 11 S, 

PMB 25/55-55 tl. 40mm, spojovací postřik PS-PMB 0,35 kg/m
2
, ložní vrstva asfaltový beton 

pro ložní vrstvu vozovky s modifikovaným asfaltem dle ČSN EN 13108-1, ochranná vrstva 

litý asfalt MA 11 IV tl. 40mm, izolační souvrství membrána stříkaná jednovrstvá min. tl. 

2mm, celková tloušťka souvrství 132mm. 

Vozovka má na koruně hráze příčný sklon 2,5% směrem ke vzdušnému líci při poloměru 

R=240m. Na hrázi niveleta stoupá ve sklonu 0,5% až k mostu přes bezpečnostní přelivy, na 

kterém klesá sklonem 0,5%, poté opět stoupá ve sklonu 0,5%. Běžná šířka vozovky mezi 

zvýšenými obrubami je 5,5m, na prachatické straně postupně narůstá až na 9,0m. 

 

 SO 202 Rekonstrukce nosné konstrukce koruny hráze 
Veškeré nosné konstrukce původní koruny hráze budou odbourány. 

Původní ŽB úložné prahy mostu přes přelivy s kamenným obkladem budou odbourány do 

požadované výšky. Odbouraný povrch bude vyrovnán a bude na něj provedena vrstva 

podkladního betonu tl. 100mm. Nové úložné prahy jsou navrženy jako ŽB monolitické. Na 

opěrách jsou výšky 0,8m, šířky 0,95m a délky 6,6m provedení se závěrnou zídkou šířky 0,3m, 

která je ukončená pod ŽB deskou. Na pilířích jsou úložné prahy výšky 0,8m, proměnné šířky 

1,65 – 1,70mm, konstantní délky 6,90m. Spolupůsobení s kamennou částí stávajících podpěr 

je navrženo pomocí spřahujících trnů vlepených do vyvrtaných otvorů, provedených za rubem 

kamenného obkladu v dostatečné vzdálenosti od kamene tak, aby nedošlo k poškození 

obkladu. Beton úložných prahů: C30/37-XF2, betonářská výztuž: B500B (10 505 (R)), 

vázaná. 

Po odbourání stávajících konstrukcí koruny VD v úsecích mimo přelivy po danou výškovou 

úroveň budou ponechané části NK sanovány klasickými způsoby oprav povrchů konstrukce 

reprofilačními hmotami na cementové bázi a nátěry (vypreparování povrchu a svislých líců 

vysokotlakým vodním paprskem, tlakem 1000 barů, odrezení odhalené korodující výztuže 

pískováním a ošetření antikorozním nátěrem, reprofilace tl. do 20mm, reprofilace tl. do 

10mm, nanesení adhezního můstku, vyrovnávací stěrka, ochranný paropropustný nátěr). 

Novou nosnou konstrukci mimo bezpečnostní přelivy představuje ŽB monolitická deska, nad 

bezpečnostními přelivy je navržena nosná konstrukce z předpjatých nosníků tvaru T se 

spřaženou deskou ze železového betonu. 

Mimo bezpečnostní přelivy bude po odstranění stávajících konstrukcí koruny VD po danou 

výškovou úroveň uložena vrstva podkladního betonu tl. cca 100mm. Na takto vyrovnaný 

podklad bude provedena nová ŽB deska tl. 400mm, která bude oboustranně vykonzolována 

(vyložení na vzdušné straně je 1575mm, na návodní 925mm), její tloušťka se v místě konzol 

konstantně zmenšuje na 250mm. Beton desky C30/37 XF2, betonářská výztuž: B500B (10 

505 (R)), vázaná. 

Nová nosná konstrukce mostu nad bezpečnostními přelivy v příčném směru sestává ze 4 

podélných prefabrikovaných nosníků tvaru T, z dodatečně předpjatého betonu, spřažených s 
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monolitickou železobetonovou deskou mostovky. Spřažení je provedeno standardním 

způsobem – pomocí spřahující třmínkové betonářské výztuže vyčnívající z povrchu nosníků. 

V podélném směru má nosná konstrukce pět polí, rozpětí krajních polí činí 10,20m, rozpětí 

vnitřních polí je 10,05m, délka nosníků je vzhledem ke směrovému oblouku a segmentovému 

uložení nosíků proměnná. U vnitřních polí se pohybuje od 10,57m do 10,82m, u krajních polí 

od 10,74m do 11,00m. Nosníky v podélném směru tvoří soustavu pěti prostých polí bez 

nadpodporových příčníků. Z důvodů vyloučení dilatačních spár nad vnitřními podpěrami 

mostu je konstrukce spřažené desky spojena v jeden dilatační celek. Bezdilatační spojení je 

navrženo prostřednictvím tzv. pérové desky. Beton nosníků C45/55-XF2, beton desky 

C30/37-XF2, betonářská výztuž: B500B (10 505 (R)), vázaná. 

Nosná konstrukce mostu nad bezpečnostními přelivy je na spodní stavbu uložena 

prostřednictvím elastomerových ložisek. Na každé podpěře je vždy jedno ložisko pod každým 

nosníkem. Pevné body budou pod druhým nosníkem (pohled ve směru staničení) na pilíři P2, 

pod zbývajícími nosníky budou na tomto pilíři ložiska podélně pevná. Na zbylých podpěrách 

jsou navržena pod druhým nosníkem ložiska příčně pevná a pod zbývajícími nosníky. Druhá 

dvě ložiska na pilíři budou jednosměrně pohyblivá, na každé opěře bude pod každou nosnou 

konstrukcí vždy jedno jednosměrně a jedno všesměrně pohyblivé ložisko. Pod vnitřními 

nosníky budou osazena ložiska pevná, resp. příčně pevná, pod vnějšími nosníky jsou navržena 

ložiska všesměrná. 

Mezi ložiskem a ložiskovým blokem bude izolační vrstva z polymerbetonu. 

Na povrch desky bude celoplošně aplikována jednovrstvá izolační membrána tl. min. 2mm. 

V místě dilatačních spár se předpokládá použití PVC těsnicích profilů s izolační dilatační 

páskou a nanesení izolační membrány bez přerušení i v místech dilatačních styků ŽB desek. 

Povrch ŽB desky bude před pokládkou izolace upraven otryskáním ocelovými kuličkami a 

opatřen primárním nátěrem. 

Horní povrch chodníku a říms bude opatřen přímo pochozím stěrkovým izolačním 

vícevrstvým systémem tl. 2 mm se zdrsněním povrchu (prosyp křemičitým pískem). ŽB 

povrch bude před pokládkou izolace upraven otryskáním ocelovými kuličkami a opatřen 

primárním nátěrem. 

Ochrana izolace pod vozovkou a je tvořena vrstvou litého asfaltu tloušťky 40mm. 

Dilatační pohyby na obou koncích mostu umožňují povrchové těsněné mostní závěry s 

ocelovými profily pro celkový posun 80mm. Mostní závěry jsou půdorysně kolmé a výškově 

lomené, takže svým tvarem sledují příčné sklony vozovky a říms. Na obou stranách mostu 

jsou protažené na celou výšku svislé plochy říms. 

Po pravé straně koruny VD prochází římsa šířky 0,80m, vlevo její šířka činí 1,55m. Římsy 

jsou monolitické, železobetonové, s použitím lícových prefabrikátů. Pohledová plocha říms je 

tvořena lícovým prefabrikátem výšky 0,65m a tloušťky 0,12m. Výška obrubníku nad 

povrchem vozovky je 0,18m, obruba je zkosena v poměru 5:1. Příčný sklon horního povrchu 

říms je 4%, příčný sklon chodníku je 2,5%. Kotvení říms a chodníků k nosné konstrukci je 

navrženo pomocí talířových kotev (kotva M20 po 1,0m), osazených do kotevních přípravků 

zabetonovaných do mostovky NK. Kotvy jsou navrženy jako integrované, slouží zároveň jako 

kotevní přípravky pro římsový prefabrikát. 

Pro upevnění sloupů V.O. resp. sloupů kamerového systému budou do bednění říms osazeny 

ocelové kotevní přípravky. Sloupky zábradlí budou kotveny prostřednictvím kotevních šroubů 

vlepených do předem vyvrtaných otvorů v římsách. Beton říms C30/37-XF4, betonářská 

výztuž: B500B (10 505 (R)), vázaná. 

Odvodnění povrchu komunikace je navrženo prostřednictvím kompozitního obrubníkového 

odvodňovacího systému. Srážková voda je odvedena pomocí příčného sklonu vozovky k 

obrubníku, který je tvořen dutým obrubníkovým žlabem z recyklovaného kompozitu a dále 

pomocí podélného sklonu 0,5% k ležatým svodům odvodnění DN 250mm, jejichž pomocí je 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

převedena do zásobního prostoru nádrže. Podélný odvodňovací systém má celkovou délku 

162m a je tvořen díly typickými, čistícími, dilatačními a díly, které umožňují napojení do 

příčných odvodňovačů. Světlé rozměry odvodňovací tvárnice jsou 150x225mm. Liniové 

odvodnění je navrženo u pravé římsy. Na prachatické straně u levé římsy vzniká vlivem 

řešení úpravy komunikace oblast, kterou je zapotřebí rovněž odvodnit. Vzhledem k 

odvodňovanému povodí jsou navrženy 3 ks obrubníkových mostních odvodňovačů, které jsou 

od sebe vzdáleny cca 10m. Jsou navrženy odvodňovače z tvárné litiny, výšky 180mm nad 

povrchem vozovky, jejich šířka činí 500mm, varianta bez lapače splavenin. Odvodňovače 

jsou zaústěny do krátkých svislých svodů DN 150mm, které jsou vyústěnu přímo do 

zásobního prostoru VD. 

Izolace vozovky bude odvodněna odvodňovacími trubičkami z korozivzdorné oceli třídy 

1.4401 nebo 1.4571 dle ČSN EN 10027-2 max. po 6,0m. Trubičky jsou v podélném směru 

propojeny drenážní vrstvou z drenážního plastbetonu š. 150mm. Voda z trubiček je zaústěna 

do podélného svodu odvodnění mostu. 

Na římsách je navrženo ocelové zábradlí z otevřených profilů se svislou výplní. Zábradlí bude 

do říms kotveno pomocí matic, patních plechů a kotevních šroubů vlepených do vyvrtaných 

otvorů v betonu říms. Vyrovnání mezi spodním lícem patních desek a horním povrchem říms 

bude podlitím polymermaltou tl. cca 10mm. Konstrukce zábradlí bude žárově zinkována a 

opatřena trojvrstvým ochranným nátěrem. 

 

 SO 301 Odvodnění komunikace na předpolí 
K zamezení přítoku srážkových vod z předpolí na korunu hráze je navrženo kombinované 

příčné a podélné odvodnění. 

Soustava příčných žlabů z vibrolisovaného vysokopevnostního betonu, které jsou překryty 

litinovou mříží (třída zatížení D 400) fixovanou pomocí šroubů do litinových zárubní ve 

žlabu, má za úkol odvést většinu vody z povrchu vozovky do podpovrchového svodu 

odvodnění DN 300mm. Svod bude zaústěn do horské vpusti, na kterou navazuje propustek 

pod komunikací a z další horské vpusti je voda odvedena do recipientu. Srážková voda, která 

nebude odvedena příčnými žlaby, je odvedena prostřednictvím příčného sklonu vozovky do 

povrchových žlabů umístěných podél komunikace a dále rovněž do horských vpustí, které 

jsou vyústěny do zásobního prostoru VD. 

Převod vody pod komunikacemi (III/14531 a obslužná komunikace) je navržen pomocí ŽB 

trub DN 500mm. Budou použity železobetonové trouby válcové, přímé, hrdlové, se 

zabudovaným integrovaným těsněním. 

Na obou předpolích koruny hráze budou realizovány nové povrchové i štěrbinové žlaby dle 

výkresové části PD. 

 

 SO 401 Přeložky inženýrských sítí 
Součástí tohoto stavebního objektu je provedení dočasných a trvalých přeložek stavbou 

dotčených inženýrských sítí. Jednotlivé dílčí objekty: 

 Provizorní přeložka napájecích vedení nn  

 Provizorní přeložka sdělovacích vedení 

 Napájecí vedení nn včetně osvětlení hráze 

 Kamerový systém 

 Monitoring TBD a provozních veličin 

Podrobný popis jednotlivých objektů není s ohledem na rozsah příspěvku uváděn. 
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Obr.1 Příčný řez korunou hráze nad přelivy – původní stav 

 
Obr.2 Příčný řez korunou hráze nad přelivy – nový stav 
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2.3 Realizace stavby 

Zhotovitelem stavby se na základě výsledků veřejné soutěže stala firma EUROVIA CS, a.s. 

Stavba byla zahájena předáním staveniště v červenci 2013. Z důvodu nutného projednání 

objízdných tras a realizace dopravně-inženýrského opatření byly vlastní stavební práce 

zahájeny v srpnu 2013. Nejdříve byla odstraněna původní vozovka z žulové dlažby na koruně 

hráze, včetně zbytků izolačního souvrství. Konstrukce vozovky na obou předpolích hráze byla 

odfrézována. 

Následně byla zahájena demolice původní nosné konstrukce koruny hráze. Bylo nutno 

přijmout taková opatření, aby při bouracích pracích nedošlo ke spadu suti na návodní líc hráze 

(kde hrozí poškození strojovny spodních výpustí a dalších zařízení) ani do nádrže. Z toho 

důvodu byly původní vykonzolované římsy příčně řezány na transportovatelné kusy, následně 

byly zavěšeny na jeřáb a odříznuty podélně. Odřezané části byly nakládány na dopravní 

prostředky a transportovány do Prachatic na meziskládku, kde byly dále drceny k následné 

recyklaci. Projektová dokumentace vychází z předchozího stupně PD (DSP). Po dokončení 

demolice říms byla těžkými bouracími kladivy celoplošně odbourána deska na tělese hráze 

mimo přelivy a ubourán (snížen) podélný ztužující betonový pás na návodním i vzdušním líci. 

Mezi těmito pásy bylo odhaleno kamenohlinité jádro hráze. Po dokončení demolic a vyčištění 

povrchu od zbytku suti bylo sypané jádro hráze povrchově zhutněno. Na takto připravenou 

pláň byla položena vrstva podkladního betonu v tloušťce 10cm. Následně bylo na oba líce 

hráze přikotveno konzolové lešení PERI, které sloužilo jako pracovní plošina a zároveň neslo 

bednění konzol na vzdušním i návodním líci. Po vybednění konzol probíhala plošná montáž 

armatury rozdělená do dilatačních celků. Po převzetí výztuže a doplnění vystrojení 

(odvodňovací otvory atd…) se betonovala spádovaná nosná železobetonová deska postupně 

na obou předpolích mostu přes přelivy. Betonáže všech dilatačních dílů byly dokončeny 

v listopadu 2013. 

S ohledem na příznivé klimatické podmínky bez podstatné zimní přestávky pokračovaly práce 

kontinuálně, a to demolicí mostu přes přelivy. Vlastní demolice mostu se ukázala jako jedna 

z technologicky nejnáročnějších operací při realizaci této stavby. S ohledem na specifické 

místní podmínky bylo nutné veškeré demoliční práce provést shora, z úrovně mostovky, a 

přitom nesmělo dojít k ohrožení funkce zařízení vodního díla, tzn. k pádu suti na návodní 

nebo vzdušní líc hráze. Zároveň musel být splněn požadavek objednatele na zachování 

volného průtočného profilu přelivy přehrady v každém okamžiku stavby, což vylučovalo 

možnost jakéhokoliv dočasného podskružení mostní konstrukce. Navíc poměrně úzká koruna 

hráze jednoznačně limituje velikost mobilních jeřábů použitelných při stavbě, neboť efektivní 

šířka koruny hráze využitelná pro patkování autojeřábu je kolem 5,5 metru. Součet těchto 

omezujících podmínek vedl k tomu, že konstrukce původního mostu musela být rozřezána 

diamantovou pilou na díly a transportována jeřábem na dopravní prostředek. Ze všech 

mostních polí byly vyřezány desky mezi trámy včetně příčníků, poté byly rozřezány 

jednotlivé nosné trámy a nakonec příčné prvky na pilířích. Demolice mostu tímto způsobem 

vyžadovala desítky metrů jádrových vrtů, stovky metrů čtverečních řezů diamantovou pilou a 

trvala celkem dva měsíce. 

Po odbourání původních opěr byly na očištěnou horní plochu pilířů a opěr nabetonovány nové 

železobetonové úložné prahy včetně bločků pro ložiska. Po osazení ložisek probíhala montáž 

prefabrikovaných mostních nosníků průřezu T, které byly na staveniště transportovány z prefy 

v Brandýse nad Labem. Montáž nosníků proběhla ve dvou etapách, přičemž v první etapě 

v dubnu 2014 proběhla montáž tří polí (dvě pole z prachatické strany, jedno pole z husinecké 

strany). Na tyto tři mostní pole byla namontována armatura spřažené desky a deska byla ihned 

vybetonována. Deset dní po betonáži pak začátkem května 2014 proběhla montáž zbývajících 

dvou vnitřních polí, která opět z důvodu omezené šířky mostovky pro patkování jeřábu 
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musela být provedena autojeřábem o nosnosti 50t, což znamenalo nutnost montovat z každé 

strany jedno mostní pole. 

Po dokončení montáže mostních nosníků byly vybetonovány zbývající dilatační úseky nosné 

spřažené desky. 

V době odevzdání tohoto příspěvku (polovina května 2014) je celá nosná konstrukce koruny 

hráze připravena pro celoplošnou pokládku stříkané hydroizolace. Následně bude třeba 

vybetonovat chodníky, položit vozovku na hrázi i předpolích, namontovat zábradlí na koruně 

hráze a provést další dokončovací práce (kabelové přeložky, veřejné osvětlení, kamerový 

systém). 

3. ZÁVĚR 

Stavba „VD Husinec – rekonstrukce koruny hráze“ je specifická jak svým rozsahem (byla 

provedena kompletní výměna celé nosné konstrukce koruny hráze), tak i omezenými 

prostorovými podmínkami a ztíženým přístupem pro techniku. To se projevilo zejména ve 

fázi demolice původního mostu přes přelivy a následně rovněž při montáži nosníků mostu 

nového. 

Výsledkem rekonstrukce koruny hráze bude kromě zamezení vnikání srážkových vod do 

tělesa hráze a výrazného prodloužení životnosti vodního díla rovněž značný přínos pro 

bezpečný silniční i pěší provoz v důsledku významného rozšíření koruny hráze VD Husinec. 

Věřím, že v době konání konference Přehradní dny 2014 před koncem června budu moci 

informovat o skutečnosti, že stavba je před dokončením a spěje ke konečné přejímce. 

4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

 Název stavby: 
VD Husinec – rekonstrukce koruny hráze 

 Investor: 
Povodí Vltavy státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 

technický dozor investora: Ing. Martin Poláček 

 Projektant: 
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 56, 182 00 Praha 8 

odpovědný projektant: Ing. Matěj Mikšovský 

 Zhotovitel stavby: 
EUROVIA CS a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1 

závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice 

stavbyvedoucí: Ing. Lukáš Lhota 

 Termín realizace: 
Zahájení stavby: 07/2013 

Dokončení stavby: 06/2014 

 Celkové stavební náklady: 

23,85 mil.Kč 
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5. FOTODOKUMENTACE 

 
Obr.3 Demolice původní nosné konstrukce koruny hráze 

 
Obr.4 Montáž armatury nové nosné konstrukce koruny hráze 
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Obr.5 Detail demolice původního mostu řezáním 

 
Obr.6 Odbedňování konzol nové nosné konstrukce koruny hráze 
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Obr.7 Pilíře před demolicí původních opěr 

 
Obr.8 Celkový pohled na hráz po demolici mostních polí 
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Obr.9 Pilíře po betonáži opěr a ložiskových bločků 

 
Obr.10 Osazování nosníků 3.mostního pole 
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Obr.11 Osazování nosníků 2.mostního pole 
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VD ŽLUTICE – PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA KOMUNIKAČNÍ 

ŠTOLY 

THE ŽLUTICE DAM – PROTECTING THE COMMUNICATION GALLERY 

AGAINST FLOODS 

Jan Šimůnek 

Abstrakt:  
Objekt odpadní a komunikační štoly je součástí VD Žlutice a jeho hlavním účelem je odvedení vody 

od spodních výpustí, resp. MVE a zajištění přístupu do strojovny uzávěrů a MVE, resp. injekční štoly. 

Štola byla zaplavována vzdutím hladiny v odpadním korytě již při dosažení průtoku 14 m
3
.s

-1
, což 

odpovídá přibližně Q1-Q2. Technického řešení ochrany komunikační štoly vychází z požadavku 

zabezpečení komunikační štoly proti jejímu zaplavení do úrovně hladiny při Q100 s bezpečnostním 

navýšením 0,3 m. Konstrukční uspořádání protipovodňové ochrany se skládá z nadzemní části a 

z podzemní spodní stavby, kterou tvoří injekční těsnicí clona. Horní stavba je řešena formou trvalých 

železobetonových zdí v kombinaci s prvky mobilního hrazení. Vlastní uzavření odpadní štoly je 

řešeno pomocí tabulového uzávěru, těsněného po celém obvodu, s elektrickým zvedacím 

mechanismem.  
 

Abstract: 

The tail-race and communication gallery is part of the Žlutice Dam and its main purpose is to drainage 

water from the bottom outlets, or from the small hydroelectric power plant, and to enable access to the 

valves machine-room and to the small hydroelectric power plant, or to the grouting gallery. The 

gallery was flooded by the surface backwater in the outfall channel already when discharge achieved 

14 m
3
.s

-1
, that corresponds approximately to Q1-Q2.The technical solution of the protection of the 

communication gallery is based on the requirement to protect it against floods at a level corresponding 

to Q100, with a safety encrease of 0,3 m. The design of the flood protection is formed by an above-

ground and a underground construction, created by a sealing grouted curtain. The superior 

construction is formed by permanent walls of reinforced concrete, combined with a mobile flashboard. 

The closing of the outfall channel itself is designed as a gate valve, sealed around the whole perimeter 

and equiped with an electric lifting mechanism. 
 

Obr. 1: Poloha vodního díla 
 

Klíčová slova: protipovodňová ochrana, injektáž, mobilní hrazení, stavidlo, bezpečnostní přeliv 
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1. ÚVOD 

Tento článek popisuje výstavbu protipovodňové ochrany vodního díla Žlutice zajišťující jeho 

ochranu před účinky velkých vod. Článek je zpracováván v době po dokončení výstavby 

a zaměřuje se zejména na vývoj ve fázi přípravy návrhu technického řešení a na vlastní 

realizaci. 

2. POPIS VODNÍHO DÍLA 

Vodní dílo Žlutice (dále jen VD Žlutice) leží na vodním toku Střela, která pramení jižně od 

města Toužim v prostoru Tepelské vrchoviny v Prachometech cca 30 km nad hrází nádrže 

Žlutice v nadmořské výšce cca 674 m.  Střela ústí do Berounky z levé strany v Lublině. VD 

Žlutice je vodárenskou nádrží ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Vodní dílo zajišťuje 

svou funkcí a hospodařením s vodou následující účely. Zajištění odběru surové vody pro 

úpravnu vody, zajištění minimálního asanačního průtoku pod hrází, využití 

hydroenergetického potenciálu, částečné snížení velkých vod na Střele a částečnou ochranu 

území pod vodním dílem před účinky povodní. Dalším účelem jsou manipulace ke zlepšení 

hygienických podmínek a kvality vody v toku Střely a nalepšení pro vodácké sporty pod VD. 

Obr.2: Letecký pohle na VD Žlutice 
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2.1. Hlavní charakteristiky VD 
 

 Hydrologická data 

M – denní průtoky QMd v l . s
-1

 

30 60 90 120 150 180 210 Dní 

2,96 1,92 1,42 1,12 0,90 0,74 0,61 m
3
. s

-1
 

        240 270 300 330 355 364  Dní 

0,50 0,40 0,31 0,22 0,13 0,07  m
3
. s

-1
 

 

N – leté průtoky QN v m
3
.s

-1
 

1 2 5 10 20 50 100 1 000 Roků 

8,79 15,7 28,8 42,1 58,5 85,6 110  227 m
3
.s

-1
 

 Rozdělení prostoru nádrže: 

Prostor Od (m 

n.m.) 

Do (m 

n.m.) 

Objem (mil m
3
) Plocha 

(ha) 

Stálé nadržení ode dna 493,60 1,038   30,61 

Zásobní prostor 493,60 507,05 10,462  140,70 

Ochranný ovladatelný prostor 507,05 507,95 1,302 150,00 

Celkový ovladatelný prostor ode dna 507,95 12,802  150,00 

Ochranný neovladatelný prostor 507,95 509,72  2,805   167,39 

nádrž ode dna 509,72 15,607  167,39 

 

Vzdouvací objekt vodního díla tvoří hráz vybudovaná v letech 1965-1968. Hráz je přímá, 

sypaná ze svorových rul. Těleso hráze je tvořeno ze dvou částí, a to ze stabilizační a těsnící. 

Návodní zemní těsnění je ze sprašových hlín kryté štěrkopískovými filtry. Stabilizační části 

hráze jsou z navětraných svorových rul, zhutňovaných vibračními válci. Založení hráze v 

údolí je na úrovni hlinitých písků a štěrků. V místě patního drénu a injekční štoly dosahuje 

základová spára úroveň skalního podloží. Podloží hráze je těsněno injekční clonou, styk mezi 

skalním podložím a injekční štolou zabezpečují fortifikační vrty. Drenážní systém na vzdušné 

straně vyúsťuje do odpadní štoly. 

 

Objekt spodních výpustí navazuje na přívodní koryto nad hrází, prochází napříč hrází, kolmo 

na osu hráze a napojuje se na vývar skluzu a odpadní koryto pod hrází. V komoře spodních 

výpustí jsou umístěny dvě potrubí profilu DN 600. Na levé i pravé straně spodní výpusti  je 

umístěno jedno uzavírací třmenové šoupě DN 600. Jako regulační uzávěr obou větví je 

použita klapka. 

 

Malá vodní elektrárna. V roce 1996 byla na každou spodní výpusť osazena turbina typu 

Bánki. Maximální hltnost turbíny č.1 je 0,9 m
3
.s

-1
 respektive 0,63 m

3
.s

-1
 turbíny č.2 a 

maximální výkon turbíny č.1 je 130 kW a turbíny č.2 je 89 kW. 

 

Odpadní štola je dvoupatrová, vedena kolmo na osu hráze. Horní část slouží pro přístup do 

komory uzávěrů a malé vodní elektrárny. Spodní část slouží k odvádění vody od spodních 

výpustí nebo malé vodní elektrárny. Vlastní odpadní štola je čtvercová o rozměrech 1 200 x 1 
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200 mm. Štola je ukončena portálem, za kterým je odpadní štola zaústěna do vývaru. Horní 

komunikační část štoly je obloukovitá, světlosti 3,0 x 2,05 m. Slouží jako komunikační cesta 

(včetně dopravy) do strojovny uzávěrů. V této části je uloženo odběrné potrubí do úpravny 

vody. 

 

Bezpečnostní přeliv se skluzem a vývarem je umístěn na pravé straně hráze, založený na 

rostlém terénu. Je čelní, nehrazený, korunový s přepadovou hranou na kótě 507,95 m n.m. 

Celý objekt se skládá z předjezí, přelivného objektu, skluzu a vývaru. Přelivný objekt 

navazuje půdorysně i konstrukčně na injekční štolu. Vzdálenost osy přelivného objektu od 

osy hráze je 13,0 m. Osa přelivného objektu je rovnoběžná s osou hráze. Tvar objektu z vnější 

strany je dán tvarem injekční štoly, která probíhá v celé délce přelivu. Délka vlastní přelivné 

hrany je 35,0 m. Přelivná plocha je bezpodtlaková. Skluz s vývarem slouží k převedení 

velkých vod pod hráz. Skluz je betonový s maximálním spádem 37% na počáteční kótě 

504,95 m n.m. Maximální šířka skluzu je 35,0 m (u přelivu), minimální šířka 10,0 m ( u 

přechodu do vývaru). Dno vývaru na kótě 479,60 m n.m. je vodorovné do délky 5,0 m, dále je 

v protispádu 5,88% na délku 17,0 m. Celková délka vývaru je 22,0 m, šířka 13,0 m, hloubka 

4,0 m. Výstupní práh vývaru se připojuje na dno úpravy koryta na kótě 483,60 m n.m. 

 

Kapacita přelivu v m
3
.s

-1
 

Hladina v nádrži (m n.m.) 508,60 509,20 510,00 

Průtok přes přeliv (m
3
.s

-1
) 35, 70 95,30 200,00 

 

Odpadní koryto přechází na lichoběžníkový profil, ve dně šířky 6,0 m se sklonem svahů 1:2. 

Dno koryta za vývarem je na kótě 483,60 m n.m. V délce 21,6 m je opevněno betonovou 

dlažbou. Dlažba je  ukončena betonovým prahem. Z levé strany cca 12,5 m za vývarem 

skluzu je do odpadního koryta zaústěno odpadní koryto od spodních výpustí. 

3. PODNĚT K VÝSTAVBĚ 

Prvním podmětem k zajištění ochrany VD byl „Posudek bezpečnosti při povodních VD 

Žlutice“ zpracovaný v prosinci 2003 firmou VODNÍ DÍLA-TBD a.s v souladu s TNV 75 29 

35 – „Posuzování bezpečnosti přehrad při povodních“. Vodní dílo Žlutice je podle významu a 

potenciálního rizika ohrožení území pod vodním dílem zařazeno pro účely odborného 

technickobezpečnostního dohledu ve smyslu vyhlášky č. 471/2001 Sb. do II. kategorie. 

Podle platné kategorie VD a hlediska očekávaných ztrát na lidských životech byla bezpečnost 

VD Žlutice posuzována pro kontrolní povodňovou vlnu (KPV) s dobou opakování 10 000 let. 

Ze dvou variant KPV, odvozených ČHMÚ Praha deterministickým přístupem, byla pro 

posouzení nepříznivější větší vlna s parametry Q10 000 = 364 m
3
.s

-1
 a WPV10 000 = 20,1 mil.m

3
. 

Mezní bezpečná hladina (MBH) byla zpracovatel stanovena na kótě 509,62 m n.m. po 

odečtení 10cm předpokladu sedání tělesa hráze. Vypočtená kontrolní maximální hladina 

(KMH) byla 510,51 m n.m. a tedy podle kritéria MBH>KMH převyšuje MBH o 0,89 m. 

Závěr posudku „Vodní dílo Žlutice nevyhovuje požadavkům bezpečnosti při povodních 

(MBH – KMH = 509,62 m n.m. – 510,51 m n.m. = – 0,89 m).  Posudek doporučil ověřit 

skutečnou výškovou úroveň zakončení návodní těsnící vrstvy, zajistit geotechnikou 

charakteristiku materiálu nad těsnícím prvkem, prověřit stabilitu hráze a zadat studii úpravy 

odtokových poměrů v odpadním korytě pod VD.  

 

V druhé etapě posudku bezpečnosti při povodních zpracovaného v březnu 2005 firmou 

VODNÍ DÍLA-TBD a.s byla na základě doplněných podkladů prověřena úroveň těsnícího 
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prvku, přešetřena stabilita hráze se závěrem možnosti zvýšit mezní bezpečnou hladinu až o 

0,98 m a prověřena filtrační stabilita oblasti nad těsnícím prvkem. Výsledkem bylo stanovení 

nové MBH na úroveň kóty 510,70 m n.m.. Výsledkem posouzení je, že VD Žlutice 

bezpečně převede teoretickou kontrolní povodeň  (364 m
3
.s

-1
 / 20,1 mil.m

3
).  

 

Vedlejším negativním účinkem převedení KPV je souvislé zatopení prostoru podhrází 

vystavením hladiny dolní vody až do kóty 490,00 m n.m. s hloubkou vody u vstupu do 

komunikační štoly až 3,75 m. Důsledkem toho jsou stejně jako při nižších přirozených 

povodních provozní obtíže ze zatopení a nepřístupnosti injekční chodby, komory uzávěrů a 

MVE.  

 

Zásadním impulzem byla také povodeň, která postihla VD Žlutice v lednu 2011. V té době 

probíhala stavba reinjektáže těsnící clony v injekční štole. Hladina vody zaplavila přístupovou 

komunikační chodbu pro přístup do injekční štoly, donutila zhotovitele přemístit zařízení 

staveniště a vrtací stroj do bezpečné úrovně. Přítok do nádrže dosáhl v kulminaci hodnoty = 

48,4 m
3
.s

-1
, transformovaný odtok byl = 31 m

3
.s

-1
, odpovídá Q10-20. Maximální dosažená 

hladina v nádrži byla 508,48 m n.m.. Komunikační chodba byla téměř v celé délce zatopená, 

díky stoupajícímu podélnému sklonu směrem do hráze voda nezaplavila injekční štolu ani 

komoru uzávěrů a MVE. K přepadu vody do injekční štoly zbývalo cca 5 cm. 

 

 
Obr. 3: Zaplavení manipulační plochy a vstupu do komunikační chodby po kulminaci v lednu 

2011 
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Obr. 4: Bezpečnostní přeliv po kulminaci v lednu 2011 

PROJEKTOVÉ PRÁCE 

4.1. Studie proveditelnosti 

Na základě doporučení posudku bezpečnosti při povodních byla zpracována studie 

proveditelnosti „VD Žlutice – zvýšení bezpečnosti vodního díla“ firmou HG Partner, s.r.o. 

v listopadu 2009. Studie řešila několik problematických oblastí VD zejména ochranu 

komunikační štoly a tím i komory uzávěrů a MVE, dále obnovu funkce injekční clony a 

výměnu regulačních uzávěrů. S ohledem na zaměření článku se budu dále zabývat pouze 

ochranou komunikační štoly. Obnova injekční clony byla realizována na přelomu roku 

2010/2011 formou injektáže jílocementovou směsí do hloubky až 10m v celé délce injekční 

chodby. Výměna uzávěrů zatím nebyla realizována. 

 

Studie konstatovala, že ochrana formou prohloubení toku pod hrází a úpravy průtočného 

profilu je vůči mírnému snížení hladiny příliš ekonomicky náročný. Proto se dále zabývala 

návrhem variant technického protipovodňového opatření u portálu vstupu do komunikační 

chodby. Vznikly čtyři varianty, které se lišily půdorysným uspořádáním. Příprava, ale dále 

nepokračovala. 

 

Současně od stejného autora byla vypracována v srpnu 2009 dokumentace „Opatření pro 

převedení extrémní povodňové situace na VD Žlutice“, která navrhovala zvýšení levé zdi 

bezpečnostního přelivu a skluzu o 1,1 m. Podkladem byl výše zmíněný posudek bezpečnosti 

při povodni, který upozorňoval na problém s převedením KPV s dobou opakování 10 000 let, 

kdy by došlo k přelití levostranné zdi bezpečnostního přelivu.  
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4.2. Dokumentace pro stavební povolení a povolení stavby 

 

Dokumentace pro stavební povolení „VD Žlutice – navýšení levostranné zdi bezpečnostního 

přelivu“ byla vypracována v srpnu 2010 shodným projektantem. Stavební povolení bylo 

vydáno v dubnu 2011. Navýšení zdi bylo navrženo jako betonová nadezdívka stávající 

betonové zdi výšky 1,1 m, šíře 0,3 m po celé délce skluzu tedy 78,8 m. Degradovaný beton 

koruny stávající zdi byl odbourán až do hloubky 20 cm, následně byly provedeny kotevní trny 

pro navázání nové konstrukce zdi.  

 

S ohledem na povodeň v lednu 2011 se opět intenzivněji zahájili práce na přípravě 

protipovodňové ochrany komunikační štoly, dopracovala se dokumentace pro stavební 

povolení „VD Žlutice – protipovodňová ochran komunikační štoly“ v únoru 2012 firmou HG 

Partner s.r.o.. Rozhodnutí o povolení stavby bylo vydáno v červenci 2012. Dokumentace byla 

rozdělena na dva stavební a jeden provozní objekt:  

 

SO 01 PPO - Technické řešení zahrnovalo vybudování železobetonové zdi s podzemní těsnící 

stěnou řešenou tryskovou injektáží. Zeď byla doplněna mobilním hrazením z hliníkových 

prvků. Ochrana byla navržena na úroveň Q100 + bezpečnostní převýšení 0,3 m. Pevná část zdi 

bez nutnosti osazení mobilního hrazení byla navržena na úroveň hladiny Q20.  

 

SO 02 Oprava manipulační plochy – Zahrnovala odstranění nevhodných železobetonových 

překladů kryjících odtok od spodních výpustí, které již vykazovali velké poruchy a nahrazení 

novou celistvou železobetonovou deskou. Realizaci nové hydroizolace a doplnění drenáže za 

rub zdi. 

 

PS 02 -  Tabulový uzávěr spodních výpustí – obsahoval dodávku a osazení tabulového 

uzávěru na výtoku odpadní štoly, který zamezí při povodni vtoku vody zpět do komunikační 

chodby. 

 

 
Obr.5: Podrobná situace 
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Obr. 6: Příčné řezy  

 

Obě dokumentace byli doplněny podrobným výkazem výměr a použity pro výběr zhotovitele 

jako jedna zakázka. 

4. REALIZACE 

Jako zhotovitel byla vybrána firma STAVMONTA spol. s r.o. s nabídkovou cenou 

7.278.274,- Kč , smlouva byla uzavřena v říjnu 2012. Předání staveniště proběhlo 3. prosince 

2012. Práce byly zahájeny na injektáži podzemní těsnící clony a odbourání koruny stávajících 

zdí. Následně byly provedeny betonáže nových zdí s osazením kotevních prvků pro mobilní 

hrazení. Betonáž byla prováděna pouze v dobrých klimatických podmínkách, což s ohledem 

na období výstavby bylo omezujícím prvkem. Problematické byla doprava betonové směsi do 

šikmé části navyšované zdi skluzu, kde bylo nutné použít větší pumpy. Dále byla odstraněna 

mostovka z překladů manipulační plochy a vybetonována nová železobetonová deska a 

proveden nový asfaltový kryt. Po dokončení byla provedena zkušební montáž mobilního 

hrazení. Nakonec byl osazen stavidlový uzávěr s elektrickým pohonem. 

 

Práce byly dokončeny v červenci 2013 a hotové dílo bylo předáno objednateli. Celkové 

stavební náklady nebyly překročeny, konečná cena díla byla 7.230.558,- Kč. Dodatečné práce 

požadované objednatelem byly zejména odstranění původního a dodání nového schodiště a 

jiný způsob převedení minimálního sanačního průtoku pod dobu osazení stavidla. Tyto práce 

navíc byly kompenzovány úsporou v podobě menšího rozsahu bouracích prací a nerealizací 

dočasného přemostění. 
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Níže uvádím výběr fotografií z výstavby, které nejlépe vystihují průběh prací a zejména 

ztížené podmínky přístupu k budovaným částem díla. 

 

 
Obr. 7: Provádění tryskové injektáže cementovou směsí 

 

  
Obr. 8: Odbourání horní části koruny, Montáž bednění v šikmé části navýšení zdi skluzu 
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Obr. 9: Celkový pohled na vývar a vstupní portál z koruny hráze v době montáže bednění 

 

 
Obr. 10: Odbouraná mostovka manipulační plochy 
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Obr. 11: Dokončené betonové konstrukce  

 

 
Obr. 12: Tabulový uzávěr na výtoku z odpadní štoly a mobilní hrazení 
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Obr. 13: Dokončené navýšení levostranné zdi bezpečnostního přelivu 

 

 
Obr. 14: Pohled na dokončený vstupní portál a manipulační plochu s osazeným mobilním 

hrazením 
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5. ZÁVER 

Tento příspěvek pojednává o přípravě a vlastní realizaci zabezpečení vodního díla před 

účinky velkých vod. Tento typ opatření se připravuje, realizuje či je již dokončen na více 

vodních dílech ve správě státního podniku Povodí Vltavy. Každá tato stavba je však 

individuální a je nutné řešit problémy spojené např. s projednáním stavby, zajištění provozu 

vodního díla bez ovlivnění účelu VD po dobu stavby (vodárenský odběr, sanační průtok), 

přístup k VD, atd.. Proto je důležité věnovat velkou pozornost přípravě stavby, zejména při 

zpracování prováděcí projektové dokumentace a počítat i s místními ztíženými podmínkami 

při zadávání zakázky. 

 

Protipovodňová ochrana vodního díla Žlutice byla úspěšně dokončena a její funkce zatím 

nebyla povodní ověřena. Dodatečně bylo pořízeno přenosné čerpadlo k přečerpávání drenážní 

vody a průsaku po dobu zahrazení výtoku z odpadní štoly. Kombinace mobilního hrazení 

s železobetonovou zdí je v tomto případě vhodné řešení s ohledem na dostatečný čas pro 

montáž hrazení daný transformačním účinkem nádrže. Do úrovně hladiny Q20 je chodba 

chráněna bez nutnosti instalace mobilního hrazení pouze s uzavřením stavidlového uzávěru. 

Realizovaná ochrana dobře zapadla do celkového pohledu a nijak zvlášť neruší pohled 

z podhrází. 

 

 
Obr. 15: Pohled na realizovanou stavbu z podhrází 
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VD ŠANCE - DRENÁŽNÍ ŠTOLA 

HYDROELECTRIC DAM ŠANCE - DRAINAGE TUNNEL 

Ing. Jan Staš, Ing. Tomáš Skokan 

Abstrakt:  

Příspěvek se zabývá již realizovanou stavbou s názvem VD Šance – drenážní štola, která probíhala v období 

od 11.2012 do 10.2013, kdy byla uvedena do provozu. Účelem stavby nové drenážní štoly je omezení 

přítoku svahových vod v nepříznivých geologických podmínkách karpatského flyše do prostoru násypu 

sypané kamenité přehrady se šikmým návodním jílovým těsněním, resp. na vzdušní stranu injekční chodby 

v levém zavázání hráze VD Šance. Zachycením a neškodným odvedením svahových vody se výrazně 

omezilo riziko poškození napojení těsnicího jádra na injekční chodbu i možné deformace hráze a podloží.  

 

Abstract:  

This article focus on realised building called Hydroelectric Dam Šance - drainage tunnel, which was built 

between 11.2012 and 10.2013, when was put into the process. The purpose of a new drainage tunnel 

building is reduction of  slope water inflow in bad geological conditions of  Carpathian flysch into the area 

embankment dam with an inclined upstream a clay seal. Capture and harmless take out water slope 

significantly reduce the risk of damage to the connection of the sealing on connecting dam the tunnel as the 

possible deformation of the dam and its foundation.  

Klíčová slova: Drenážní štola, portál, mikropilotový deštník, torkretový zástřik, kotvení 

1. ÚVOD 

V roce 2013 správce přehrady Povodí Odry státní podnik, zahájil jako investor stavbu nazvanou 

Vodní dílo Šance - Drenážní štola. Stavba by měla odstranit  problémy s možným poškozením 

šikmého těsnícího jádra v levém zavázání vodního díla svahovými vodami. Součástí stavby 

drenážní štoly byla i  další opatření jako například obnova injekční clony, která byla budována 

v souběhu s touto stavbou. Zahájení stavby předcházelo zpracování studie proveditelnosti 

s názvem: VD Šance drenážní štola – st.č. 5609 studie proveditelnosti, zpracovaná v květnu 2011 

v Brně, Prof. Ing. Jaromírem Říhou, CSc, která s ohledem na geologické podmínky a původní 

technické řešení přehrady navrhla její technické řešení. 

2. SITUACE STAVBY 

Předmětná stavba se nachází v prostoru hráze vodního díla Šance a v jejím bezprostředním okolí, 

území je součástí CHKO Beskydy v nezastavěné části obce Staré Hamry a Ostravice. Vodní dílo 

(VD) Šance na řece Ostravici bylo vybudováno v letech 1965 až 1969. Je provozováno v rámci 

víceúčelové vodohospodářské soustavy povodí Odry. Hráz je kamenitá se šikmým středním 

hlinitým těsněním a jednovrstvým filtrem. Návodní líc je ve sklonu po úsecích 1 : 1,5, 1 : 2,0 a 1 : 

2,5, vzdušní líc je v jednotném sklonu 1 : 1,4. Hráz byla sypána z místních materiálů. Stabilizační 

kamenité zóny hráze byly sypány po vrstvách 1,5 m a hutněny vibračním válcem, ve výkresové 

zpětné dokumentaci je zmíněno dusání deskou. Hlinitokamenité sutě v zóně při návodní straně 

hráze byly sypány po vrstvách 0,4 m a byly hutněny statickým válcem nebo vibračním válcem. 

http://slovnik.seznam.cz/en-cz/?q=connecting
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V podloží hráze od štoly ke vzdušnímu líci byly ponechány údolní štěrky. Líce hráze tvoří 

neupravená kamenitá sypanina, na návodní straně při koruně je kámen urovnán.  

 

  
Obrázek č. 1 – Situace stavby 

 

3. ÚČEL STAVBY 

Účelem navrhované stavby nové drenážní štoly je omezení přítoku vody do prostoru na vzdušní 

straně levobřežní větve injekční chodby VD Šance. Jímáním a odvedením vody se sníží riziko 

poškození napojení těsnicího jádra na injekční chodbu. Toto riziko vyplývá ze současných průsaků 

v levobřežním úžlabí na vzdušní straně injekční chodby. Cílem opatření je zvýšení bezpečnosti 

hráze. 

 

4. GEOLOGIE 

Lokalita se nachází v pásmu vnějšího karpatského flyše zastoupeném spodnokřídovým spodním a 

středním oddílem godulských vrstev, které z hlediska příkrovové stavby Karpat se řadí do slezské 

tektonické jednotky. Toto souvrství vytváří flyšovité střídání pískovců a jílovců, s převahou 

pískovců nad jílovci. Pískovce jsou z větší části jemnozrnné s charakteristickou deskovitou až 

lavicovitou odlučností. Mineralogicky v pískovcích výrazně převládá křemen nad živci, 

muskovitem a glaukonitem. Podloží označováno jako předkvartérní, je v   hrázovém profilu 

tvořeno výše uvedenými horninami karpatského flyše. Ve východní části zájmového prostoru je 

uváděno celkové rozvolnění masívu způsobené starou svahovou deformací. Kvartérní pokryv 

v údolí o mocnosti cca 6 m představují hlinité štěrky překryté náplavovými hlínami. Pokryv na 

svazích je zastoupen svahovými hlinitokamenitými sutěmi, které v zájmovém prostoru dosahují 

mocností kolem cca 4 m. Na obrázku č. 2, je patrná geologická skladba levobřežního horninového 

masivu, který díky šikmým vrstvám vede vodu proti směru vodního toku právě do 

inkriminovaného místa levobřežního zavázání. 
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Obrázek č. 2 – Geologická skladba levého svahu 

 

V souvislosti s přípravou navrhované stavby byl zpracován průzkum s názvem:  

Vodní dílo Šance, drenážní štola – st.č. 5609, inženýrsko – geologický průzkum, ALGOMAN - 

ZH s.r.o., 11/2009 až 07/2010  

 

 

5. DOPLNĚNÍ ZAŘÍZENÍ  TBD 

Pro zvýšení bezpečnosti přehrady se před započetím ražby doplnila zařízení TBD pro měření a 

sledování celé oblasti, a to o úrovňové digitální seismografy Seismax – DRS na sedmi stanovištích. 

Pět jich bylo umístěno v průzkumné štole, jeden v injekční štole a jeden byl umístěn přímo na 

samotném pilíři estakády nad raženou štolou. Dále se zavedla měření nivelace koruny hráze, 

povrchu nad štolou, injekční a drenážní štoly, trigonometrie, měření hladiny podzemní vody, 

měření tlaku vody, měření průsaků vody, inklinometrie, deformetrická měření viz. obrázek č. 3. 

Před zahájením samotné ražby drenážní štoly byly po dohodě s ŘSD obsazeny na pilíře estakády 

náklonoměry a teploměry. 
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Obrázek č. 3 – Doplnění TBD zařízení 

 

 

6. PRŮBĚH STAVBY  

Ražení štoly probíhalo v několika etapách. První části stavby bylo vyřezání otvoru o velikosti 2,0 x 

1,2 m ve stropě injekční chodby pro umožnění manipulace s odtěženým výlomem z ražby. 

Samotná ražba pak probíhala ve dvou lokalitách. Krok ražby byl volen na základě konkrétních IG 

podmínek od 1 do 3,4 m, pro zvětralé horniny pak 1,7 m. První část nazvaná přístupová štola, byla 

ražena z injekční chodby délky 20,55m. Příčný profil (světlý) přístupové štoly se navrhuje stejný 

jako drenážní štoly tj. ve tvaru podkovy s šířkou v úrovni podlahy 2,22 m, maximální šířky 2,60 m 

a výšky 2,70 m. Přístupová štola je pak ukončena kavernou tvořenou světlým příčným profilem ve 

tvaru podkovy s šířkou v úrovni podlahy 4,20 m, maximální šířky 4,40 m a výšky 3,50 m na délce 

6,0 m. Z této kaverny se následně razila svislá drenážní šachta s příčným profilem ve tvaru kruhu o 

světlém průměru 2,20 m. Tento profil umožnil bezproblémové dodatečné provedení 

odvodňovacích vrtů průměru do 120 mm délky do 20 m pro zvýšení efektivnosti odvodu svahové 

vody.  Současně pak probíhala příprava na ražbu drenážní štoly výstavbou záporového pažení 

v místě budoucího portálu ve spodní části levého svahu. Bylo provedeno pažení a odkop portálu a 

následně vybudován ochranný mikropilotový deštník, který se skládá z 11 kusů pilot o rozměrech 

114 x 10 mm, délky 20 m v poloměru oblouku 1850 mm. Po osazení mikropilotového deštníku 

započala ražba drenážní štoly.  
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Obrázek č. 4 – Mikropilotový deštník 

 

Při ražbě drenážní štoly se oproti předpokladům projektu skutečnost dosti podstatně lišila. Projekt 

předpokládal skalní masiv a mírně zvětralou horninu už po 20 metrech ražby. Ve skutečnosti však 

byla hornina stále silně zvětralá a zahliněná až do staničení cca 50 m. Při ražbě mimo 

mikropilotový deštník tj. za jeho dosahem, se začal objevovat při ražbě velký nadvýlom a bylo 

nutné dozajištění výrubu pomocí samo-zavrtávacích svorníků (jehel) injektovaných rychle tuhnoucí 

pryskyřicovou směsí pro zajištění záklenku štoly a dalšího postupu ražby. Bylo provedeno 12 

postupů po 15 svornících délky 4 metrů do staničení čelby 47,5 m. Následně bylo možné přejít zpět 

k  navržené ražbě dle projektové dokumentace, kde se již začaly objevovat horniny předpokládané 

projektem tj. horniny slabě navětralé až zdravé. Vyražená přístupová štola, kaverna a spodní část 

drenážní štoly byla opatřena torkretovým zástřikem - stříkaný beton C30/37 tl. 0-40 mm a 

příhradovými oblouky výšky 170 mm sestaveny ze 4 prutů bet. oceli ø20 (B505B). Drenážní část 

byla zajištěna svorníky lepenými sklolaminátovými kotvami (K60 – 25) a sítěmi z kompozitních 

profilů ø8 x 8 / 100 x100 mm. 

 

 

7. ZÁVĚR 

Stavba byla vybudována v období 15. 11. 2012  -  31. 10. 2013 a probíhala za plného provozu 

vodního díla při dočasném snížení hladiny z běžné provozní hladiny 501,61 m n. m na 492 m n.m. 

V průběhu výstavby byl garantován vodárenský odběr. Z prvních pozorování měření průsaků lze 

konstatovat, že drenážní štola plní drenážní efekt odvedení vody z inkriminovaných míst dle 

předpokladů. Při srážkách v průběhu května 2014 došlo k nárůstu průsaků drenážní štolou 

z běžných hodnot na cca 30 l/s. Další hodnocení účinnosti nové drenážního prvku na přehradě 

Šance bude možné až po komplexním hodnocení TBD.  
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VD JANOV - REKONSTRUKCE 

JANOV DAM - RECONSTRUCTION 

David Richtr, Jan Svejkovský 

Abstrakt:  
VD Janov vystavěné v letech 1911 – 1914 prochází od roku 2002 generální opravou a rekonstrukcí 

některých částí vzdouvacího prvku - hráze. Aktuálně byl dokončen stavební objekt sanace průsaků 

podložím včetně automatického monitoringu.  

V době výstavby se ještě neprováděly injektáže podloží pro snížení průsaků a vztlaků na těleso hráze 

jako preventivní opatření, ale jen jako náprava vzniklých stavů. Sanace podloží se nyní prováděla 

ve dvou etapách formou ražby injekční štoly hornickým způsobem, vedené na rozhraní tělesa hráze 

a skalního podloží. Z této štoly byla provedena injektáž puklinového skalního prostředí. Součástí 

stavby byly i vztlakoměrné vrty pro měření účinnosti injekční clony a celé vodní dílo bylo vystrojeno 

automatickým monitorovacím systémem veličin TBD. 

Stavba I. etapy probíhala od července 2007 do listopadu 2010, II. etapa probíhala od října 2011 

do června 2013. Článek pohovoří o přípravě, realizaci a zhodnocení stavby. 

Abstract: 

Janov Dam, which was bulit in 1911 – 1914, has been undergoing an overall renovation since 2002. 

In the current stage of the project the leakage remedial repairs have been carried out and an automated 

leakage detection and monitoring system was introduced. 

The grouting barrier installation in the dam foundations eliminates leakage. It was initially being 

constructed after the issue was recognized, nowadays the works are done as a precautionary measure.  

Grouting was constructed in two stages covering two areas of the dam. The works consisted of drilling 

a tunnel between the dam and the bedrock. This tunnel was then used for the drilling and grouting 

works of the rock below. The project consisted also of the installation of the ground water level 

monitoring system within the dam body as well as the dam structure monitoring system. 

The first stage was carried out from July 2007 to November 2010, the second stage took place 

from October 2011 to June 2013. 

The paper concerns the preparation, construction and assessment of the project. 

Klíčová slova: ražba injekční štoly, injekční clona, podloží, průsaky 

1. ÚVOD 

Přehrada Janov je zatím poslední přehradou na území České republiky, kde bylo v nedávné 

době dokončeno dodatečné těsnění průsaků podložím výstavbou injekční štoly a injekční 

clony. Hráz byla postavena v letech 1911 – 1914. Od roku 2002 je postupně prováděna 

rekonstrukce hráze. Správcem přehrady a investorem její rekonstrukce je Povodí Ohře, státní 

podnik. 

Cílem tohoto příspěvku je informovat o posledních fázích rozsáhlé rekonstrukce přehrady, 

kdy ve dvou etapách staveb došlo k dodatečnému těsnění průsaků podložím. Příspěvek je 

zaměřen na celkovou koncepci akce „Sanace průsaků podložím“ z pohledu technicko-

bezpečnostního dohledu (TBD) a projektanta.  



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

Obr. 1 Přehrada Janov 

 

2. STRUČNÝ POPIS PŘEHRADY JANOV 

Hlavním účelem vodního díla je akumulace vody pro zásobení pitnou vodou a zajištění 

minimálního průtoku 12 l.s
-1

 v toku Loupnice. Nádrž vodního díla zajišťovala zásobu vody 

pro obyvatele i průmysl. V současné době již není potřeba odběru vody z tohoto vodního díla 

z důvodu systému distribuce pitné vody v severočeském regionu a jeho dostatečné kapacity. 

Významná je i retenční funkce vodního díla, které částečně chrání území pod hrází před 

povodněmi. 

 

Kóta koruny hráze ……………………………………………. 493,52 m n. m. 

Výška hráze nad základovou spárou ……………………… 53,0 m 

Šířka hráze v koruně ……………………………………………. 4,5 m 

Délka hráze v koruně …………………………………………… 225,0 m 

Poloměr křivosti hráze v ose koruny ……………………………. 250,0 m 

Objem tělesa hráze   …………………………………………… 113 000 m
3
 

Max. objem nádrže …………………………………………… 1 670 000 m
3
 

 

Přehrada Janov je evidována 

u Národního památkového ústavu, 

pracoviště v Ústí nad Labem, jako 

kulturní památka ČR. Hráz 

z lomového kamene při své výšce 

53 m nad základovou spárou je 

nevyšší zděnou hrází v ČR. Hráz je 

založena na světlé rule s větším 

množstvím živce, rozpukané 

do značné hloubky. 

 

Zdivo hráze je vybaveno návodním 

(vertikálním) a základovým 

(horizontálním) drenážním 

systémem. Vertikální drenáž je 

umístěna 1,0 až 1,5 m od návodního 

líce. Drenáž byla provedena z kameninových trubek o průměru 100 mm v rozteči 2,0 m. 

Základová drenáž je tvořena sítí drénů o průměru 50 mm a roztečích 6 – 8 m umístěných 

ve zdivu hráze cca 1m nad základovou spárou. Tyto drény jsou zaústěny do sběrných drénů 

o průměru 150 a 200 mm. Vertikální i základová drenáž byly před stavebními zásahy značně 

zaneseny. 

 

Vodní dílo Janov prochází od roku 2002 generální opravou a rekonstrukcí některých částí 

vzdouvacího prvku. K opravě se přistoupilo na základě výsledků dlouhodobého 

systematického technickobezpečnostního dohledu a znalostí již nevyhovujícího technického 

stavu vodního díla provozovaného již téměř 90 let (platí pro období přípravy rekonstrukce 

nyní již 100 let). Nevyhovující technický stav vodního díla Janov byl především důsledkem 

přirozeného procesu stárnutí použitých materiálů i funkčních celků. Z dnešního pohledu jsou 

nevyhovující i tehdejší přístupy k úpravě podložní horniny a nasazení technických prostředků 

k omezení účinků vztlaku. V době výstavby se ještě neprováděly injektáže podloží pro snížení 

průsaků a vztlaků na těleso hráze jako preventivní opatření, ale jen jako náprava vzniklých 

stavů. Právě na přehradě Janov bylo, jako na první přehradě na území dnešní České republiky, 

provedeno dodatečné těsnění podloží poté, co se při prvním napuštění nádrže v roce 1914 
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Obr. 3 Dodatečné utěsňovací práce v levém 

svahu v letech 1914 - 1915 

 

Obr. 2   Průsaky v levobřežním zavázání se 

objevily brzy po prvním napuštění  nádrže 

v roce 2014 

 

objevily rozsáhlé průsaky v levobřežním zavázání. Značné výrony vody (až 133 l.s
-1

) se 

objevily již při částečném napuštění nádrže. 

 

3. SANACE PRŮSAKŮ PODLOŽÍM – PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

I když byly již krátce po výstavbě hráze nejvýznamnější průsaky zatěsněny, nebylo podloží 

pod přehradou utěsněno systematicky, ale jen lokálně. Další lokální utěsňovací práce byly 

provedeny ještě v padesátých a sedmdesátých letech minulého století. Dalo by se říci, že 

utěsněny byly jen ty lokality, kde průsaky viditelně vystupovaly na povrch. Přitom 

pravděpodobně existovalo ještě mnoho míst, kde byly vyšší průsaky podložím, ale průsaková 

voda se ztrácela až v podhrází, kde byla zaústěna do toku nebo jímána původními systémy 

drenáží. 

 

Voda prosakující podložím působí vztlakem na těleso hráze a snižuje tak jeho stabilitu. Dále 

dochází ke ztrátám vody v nádrži (což bylo zaznamenáno při vodohospodářských bilancích). 

Nepříznivé účinky prosakující vody mohou vést k dalšímu vyplavování jemných částí 

z puklin podloží a dalšímu zvyšování propustnosti. To vše vytváří efekt postupného 

zhoršování situace v čase. 

 

V roce 2004 byl proveden podrobný inženýrsko-geologický (IG) průzkum u návodní paty 

hráze pro specifikování rozsahu a hloubky porušení podložní horniny. Výsledky provedeného 

IG průzkumu jen potvrdily nevyhovující stav podloží a nutnost realizace sanace průsaků 

podložím. Výsledky IG průzkumu i dalších souvisejících průzkumných prací byly společností 

VODNÍ DÍLA – TBD a.s. komplexně zhodnoceny z hlediska bezpečnosti a stability vodního 

díla i jeho dalšího provozu. Součástí tohoto zhodnocení byl i návrh opatření k nápravě 

a dalšího postupu. Jednoznačným požadavkem pro zajištění dlouhodobé bezpečnosti 

a provozuschopnosti vodního díla Janov byla v prvé řadě nutnost sanace průsaků podložím 

v pravé části hráze. Provedený IG průzkum potvrdil zvýšenou propustnost v oblasti základové 

spáry tělesa hráze a v zastižených partiích podložní horniny. Výsledky vodních tlakových 

zkoušek i vrtných prací poukázaly na propustné oblasti, kterými dochází k únikům vody 

z nádrže. Závěrem bylo konstatováno, že v podélném profilu hráze existuje několik výrazných 

průsakových cest narušenou podložní horninou. 
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Obr. 4   Schéma nově vybudovaných podzemních objektů na 

VD Janov 

 

Obr. 5   Podélný řez hrází, schéma injekčních prací, pohled 

po vodě 

 

Obr. 6   Schéma sanace průsaků 

podložím VD Janov, příčný řez 

hrází:  

1. zdivo hráze,  

2. injekční štola,  

3. drenážní štola,  

4. injekční clona 

 

Podle výsledků vodních tlakových zkoušek vycházely nejvyšší propustnosti v horizontech 

podloží pod základovou spárou. Žádná z testovaných etáží nevyhověla Jähdeho kritériu 

přípustné propustnosti (0,1 až 0,5 l/min/m/0,3 MPa).  

 

Bylo navrženo dotěsnění horninového masivu. Dotěsnění bylo považováno za nejnaléhavější 

v pravé části hráze. V levé části bylo již dotěsnění horninového masivu v minulosti provedeno 

a ve stření části hráze byl alespoň částečně funkční drenážní systém. Sanace průsaků 

podložím ve střední a částečně levé části byla proto připravována až v II. etapě. V budoucnu 

však nelze úplně vyloučit i potřebu dotěsnění horninového masivu v dříve (1914, 1956 - 59) 

injektované levé části hráze. 

Sanační zásah byl tedy rozdělen na dvě etapy: 

I. etapa - pravá část hráze (realizace 2007 – 2010) 

II. etapa - střední a levá část hráze (realizace 2011 – 2013) 

 

 

 

 

 

4. SANACE PRŮSAKŮ PODLOŽÍM – I. ETAPA – PRAVÁ ČÁST HRÁZE 

Sanace podloží VD Janov se provádí formou ražby injekční štoly hornickým způsobem, 

vedené na rozhraní tělesa hráze a skalního podloží. Z této štoly je prováděna injektáž 

puklinového skalního prostředí. I. etapa stavby začala v červenci 2007 a dokončena byla 

v listopadu 2010. Dodavatelem stavebních prací bylo sdružení firem EREBOS podpovrchová 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

výstavba, spol. s r. o. a ALGOMAN, s. r. o., projektantem společnost VODNÍ DÍLA - TBD 

a.s. a investorem Povodí Ohře, státní podnik. 

 

Pro vlastní výstavbu injekční štoly bylo nutné vybudovat přístupovou (těžní) šachtu 

a přístupovou štolu. Přístupová šachta hloubky 16 m je situovaná u vzdušní paty hráze. 

Z přístupové šachty byla vyražená přístupová štola délky 29,9 m směrem k návodnímu líci 

v úrovni základů hráze. Přístupová štola je větších rozměrů (6,18 m
2
/ 2,45 x 2,8 m) než je 

obvyklé z důvodu zabezpečení potřebného profilu definitivní obezdívky pro pokračování 

těsnících prací ve střední a levé části hráze (injekční štoly a clony) v II. etapě.  

 

Z přístupové štoly byla provedena rozrážka části injekční štoly, která byla ražena jako 

dovrchní. Injekční štola je rozměrů 3,649 m
2
 (1,86 x 2,2 m) a šikmé délky 97,6 m. Nejstrmější 

úsek injekční štoly je ve sklonu až 32,7°. S původní revizní chodbou je podzemní dílo spojeno 

krátkou spojovací štolou. 

 

Z počvy injekční štoly byla po jejím dokončení prováděna injekční clona na požadovanou 

hloubku 2/3 výšky hráze nad základovou spárou v daném profilu. Podle výsledků IG 

průzkumu a průzkumné injektáže ve zkušebním poli (z injekční štoly) byla navržena realizace 

jednořadé injekční clony provedené ve třech pořadích s konečným rozestupem vrtů cca 2,0 m.  

Součástí injekční clony jsou krátké šikmé připojovací (fortifikační) vrty délky 6 m ze dna 

štoly prováděné ve sklonu 20° směrem na návodní i vzdušnou stranu. 

 

Vrty injekční clony průměru 56 mm byly hloubeny jádrovým vrtáním. Jsou vedeny jako 

kolmé z podlahy štoly. Přesnost vrtání je dána max. přípustnou odchylkou od svislice 2 % 

z délky vrtu (tj. pro 36 m vrt … 72 cm). Přesnost byla ověřována inklinomertickým měřením 

u třech nejhlubších vrtů s pozitivním výsledkem. V průběhu vrtných prací byly vždy po cca 

3 m realizovány vodní tlakové zkoušky (VTZ) v sestupném uspořádání. 

 

Injekční clona byla prováděna metodou zahušťování podle jednotlivých pořadí. Injektáž byla 

provedena přednostně jako vzestupná po 3 m. K utěsnění skalních puklin byla použita 

jílocementová směs. 

 

Pro kontrolu těsnící funkce byly provedeny VTZ na kontrolních vrtech a dále byly zřízeny 

vztlakoměrné vrty. Projektem dané požadavky na kritéria přípustné propustnosti (pro horní 

polovinu clony 0,5 l/min/m při tlaku 0,3 MPa a pro dolní část 1,0 l/min/m při stejném tlaku) 

byly u většiny kontrolních vrtů splněny. V případě nevyhovujícího výsledku VTZ bylo 

provedeno lokální zahuštění clony. To se provádělo v části pravého zavázání, kde bylo nutno 

doplnit vrty IV. pořadí. Potom byl již výsledek vyhovující. 

5. SANACE PRŮSAKŮ PODLOŽÍM – II. ETAPA – STŘEDNÍ A LEVÁ ČÁST 

HRÁZE 

II. etapa stavby začala v říjnu 2011 a dokončena byla v červnu 2013. Princip sanace byl 

obdobný jako při I. etapě. Byla vybudována injekční štola délky 80 m a krátká drenážní štola 

délky 3 m (pro usnadnění čistění drenáží). Z injekční štoly byla vybudována injekční clona a 

drenážní vrty podle stejných zásad jako v I. etapě. Dodavatelem stavebních prací bylo 

sdružení firem Subterra, a. s. a Zakládání staveb, a. s. 
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Na počátku stavby bylo potřeba nejprve zpřístupnit po první etapě zakrytou přístupovou 

šachtu a vybavit ji lezným oddělením. Odstrojeno bylo i vybavení přístupové štoly. Na konci 

přístupové štoly pak byla provedena rozrážka do nové injekční štoly II. etapy. 

 

Injekční štola byla ražena jako mírně dovrchní v podélném sklonu 1% a délce 55,10 m a dále 

pak jako dovrchní ve sklonu 55,22 % a šikmé délce 24,90 m. Posledních pár metrů na konci 

štoly bylo opět v sklonu 1%. Štola v definitivním vystrojení je stejných rozměrů jako v první 

etapě. 

 

Ve středu hráze byla v místě pod spodními výpustmi z injekční štoly směrem ke vzdušnímu 

líci provedna rozrážka drenážní štoly. Úkolem této krátké drenážní štoly (cca 5,5 m) bylo 

zachycení křížení páteřního svodného a sběrného drénu základové drenáže a vytvoření 

podmínek pro zajištění možnosti kontroly a vyčištění drénu, jak během stavby, tak i v dalším 

provozu. 

 

Z počvy injekční štoly byla po jejím dokončení prováděna injekční clona na požadovanou 

hloubku 2/3 výšky hráze nad základovou spárou v daném profilu. Nejhlubší injekční vrty ve 

střední části hráze pak byly hluboké 36 m. Podle výsledků IG průzkumu i zkušenosti z I. 

etapy byla navržena realizace jednořadé injekční clony provedené ve třech pořadích 

s konečným rozestupem vrtů cca 2,0 m. 

 

Součástí injekční clony jsou krátké šikmé připojovací (fortifikační) vrty ze dna štoly 

prováděné směrem na návodní i vzdušnou stranu. Účelem těchto vrtů je omezit možný únik 

injekční směsi mimo zájmový prostor při následném provádění vlastní clony. Tyto vrty 

zajišťují i injektáž základové spáry štoly a horniny bezprostředně pod ní. Jejich sklon je 15°, 

délka 6 m. Injektovány byly vzestupně po etážích délky 3m. 

 

Vrty injekční clony průměru 56 mm byly hloubeny jádrovým vrtáním. Pro vrty II. a III. 

pořadí bylo připuštěno vrtání na plnou čelbu. Vrty jsou vedeny jako kolmé z podlahy štoly. 

Přesnost vrtání byla dána max. přípustnou odchylkou od svislice 2 % z délky vrtu (tj. pro 36 

m vrt … 72 cm). V průběhu vrtných prací byly vždy po cca 3m realizovány vodní tlakové 

zkoušky (VTZ) v sestupném uspořádání. Prováděním VTZ před injektáží je mimo jiné 

sledováno žádoucí „propláchnutí“ puklin. 

 

Injekční clona byla prováděna metodou zahušťování podle jednotlivých pořadí. Injektáž byla 

provedena přednostně jako vzestupná po 3 m. Injektážní tlaky vycházely z výsledků VTZ a 

hloubky vrtů i zkušeností z I. etapy. Injekční tlaky nepřesáhly hodnotu 2,4 MPa. Injektování 

každé etáže bylo prováděno do nulové spotřeby při dosažení max. injekčního tlaku. 

K utěsnění skalního puklinového systému byla použita jílocementová směs. 

 

Při sanačních pracích se musí vytvořit souvislá těsnící stěna. Pro kontrolu těsnící funkce byly 

provedeny VTZ na kontrolních vrtech a dále byly zřízeny vztlakoměrné vrty. Projektem dané 

požadavky na kritéria přípustné propustnosti (pro horní polovinu clony 0,5 l/min/m při tlaku 

0,3 MPa a pro dolní část 1,0 l/min/m při stejném tlaku) byly u většiny kontrolních vrtů 

splněny. V případě nevyhovujícího výsledku VTZ mělo být provedeno lokální zahuštění 

clony. 

 

Po dokončení injekčních prací byly provedeny úpravy základového drenážního systému. 

Účelem drenážního systému je bezpečné odvedení průsakových vod, tak aby se eliminovaly 

jejich vztlakové účinky na těleso hráze. Základový drenážní systém tak spolu s vybudovanou 
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Obr. 7 Pohled na dokončenou injekční štolu II. etapy od odbočky 

přístupové štoly z I. etapy 

 

injekční clonou napomáhá ke snížení vztlaku a tím ke zvýšení stability a bezpečnosti hráze. 

Základovým drenážním systémem je odvedena voda, která pronikne přes injekční clonu (která 

není nikdy 100% účinná), obteče injekční clonu nebo je dotována ze svahových vod. 

 

Původní základový drenážní systém byl funkční jen částečně. Některé jeho větve a drenážní 

pera byla zanesena vápennými výluhy. Byla proto provedena jeho oprava a posílení. 

 

Z injekční štoly bylo provedeno pět nových drenážních vrtů k posílení funkce základového 

drenážního systému. Dále bylo provedeno čištění svodných a sběrných drénů základové 

drenáže. Tyto drény byly zaneseny vápennými výluhy a inkrusty. Zanesení bylo nejvyšší 

zpravidla v místech spojů kameninových a litinových dílů potrubí drénů. Inkrusty místy 

dosahovaly až 80 % profilu drenážního potrubí. Vyčistění drenáže na plný profil si vyžádalo 

značné úsilí a použití několika technologií specializovaných firem. Závěrem bylo provedeno 

bezpečné odvedení (svedení) vody z drenážních vrtů do sběrných drénů. 

 

V rámci této akce bylo i doplněno zařízení pro měření a pozorování, které napomůže ke 

zkvalitnění TBD prováděného na tomto vodním díle i zhodnocení efektu provedených prací. 

Zároveň byl na vodním díle Janov zaveden automatický monitoring vybraných veličin TBD.  

Již v průběhu 

dokončovacích prací 

začalo zkušební 

napuštění nádrže a 

ověřovací provoz. Ten se 

předpokládá v trvání 

minimálně jednoho roku. 

Již při prvním napuštění 

bylo potvrzené, že 

vztlaky za rovinou nové 

injekční clony jsou 

výrazně nižší a clona tak 

plní svoji funkci. 

Významný je i příspěvek 

drenážního systému, 

pomocí kterého lze 

účinek vztlaku ještě 

významně snížit.  

 

6. ZÁVĚR 

Dodatečná výstavba injekční štoly pod hrází je významným zásahem do její konstrukce. 

Návrhu technického řešení předcházely výpočty stability hráze i spolupůsobení okolního 

horninového prostředí. Pro vyloučení jakýchkoli nepříznivých vlivů stavby (poklesy, 

deformace, trhliny) na vlastní hráz byl rozšířen systém TBD. Byla zvýšena četnost vybraných 

měření, zvýšena operativnost předávání výsledků měření a zavedena nová měření a 

pozorování zaměřená na hodnocení postupu ražby i dílčích etap těsnících prací. Účinky 

trhacích prací použitých při ražbě podzemních objektů byly monitorovány. 
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Při dodržení všech omezení a citlivém postupu stavby bylo příznivým výsledkem, že vliv 

stavebního zásahu na původní těleso hráze byl velice malý. Efekt těsnících prací byl velice 

významný a můžeme tvrdit, že tato metoda dodatečného těsnění podloží pod přehradami 

pomocí injekčních štol a clon se v podmínkách provozu přehrad v České republice osvědčila. 
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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. 

 

Kľúčové slová: hrádza, drenáž, priesak 

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. 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

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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VD KAROLINKA – TBD PŘI REALIZACI PODZEMNÍ TĚSNÍCÍ 

STĚNY 

KAROLINKA DAM – DAM SAFETY SUPERVISION DURING DIAPHRAGM 

WALL CONSTRUCTION 

Jiří Hodák 
 

Abstrakt:  
Vodní dílo Karolinka na Stanovnici prošlo v roce 2013 zásadní rekonstrukcí. Jedním z hlavních 

stavebních objektů byla realizována jílocementová podzemní těsnící stěna v téměř celé délce hráze do 

hloubky 19 m pro zajištění odpovídající těsnící funkce hráze. V zavázáních pak byl těsnící prvek 

proveden podzemní stěnou realizovanou pomocí tryskové injektáže. Toto představovalo významný 

zásah jak z pohledu vlastní konstrukce hráze, tak z pohledu zatížení koruny hráze hloubícím 

mechanismem. Práce probíhaly při významně snížené hladině vody v nádrži. Příspěvek popisuje 

provedené zásahy z pohledu technickobezpečnostního dohledu, který byl při stavbě velmi intenzivní. 

Jsou popsány stávající i nově instalovaná měření pro sledování deformací a průsakového režimu hráze 

při realizaci stěny. Dále jsou prezentovány výsledky měření a diskutováno porovnání s předpoklady a 

odhady před stavbou. V závěru jsou shrnuty zkušenosti a doporučení pro obdobné realizace. 

 
Abstract: 

There was a major rehabilitation at Karolinka dam on Stanovnice River in 2013. The bentonite 

diaphragm wall was one of the most significant constructions with its length over the whole dam and 

19 m depth. Jet grouting technology was used at the ends of the diaphragm wall as a connection to the 

gallery and abutment. This works were important intervention into the dam body and also, the dam 

crest additional load from the wall excavator was significant. All works must have been performed 

during very low reservoir water level. As the paper describes, the dam safety supervision was quite 

intensive during rehabilitation works. Current and new installed measurement devices for deformation 

and seepage monitoring are described as well. Furthermore, the measured and observed results are 

presented and there is also discussion about the designed values presumptions. As a conclusion, the 

experience gained and recommendations for similar rehabilitation works are summarized. 

Klíčová slova: TBD, Karolinka, rekonstrukce, těsnící stěna, trysková injektáž 
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1. ÚVOD 

Vodní dílo Karolinka na Stanovnici bylo vybudováno v osmdesátých letech minulého století 

především k zajištění odběru pro úpravnu pitné vody, dnes slouží jako zdroj pro několik 

desítek tisíc obyvatel Vsetínska a Vlárska. Dalším účelem je především transformace 

povodňových průtoků a zajištění minimálního zůstatkového průtoku v toku. VD Karolinka 

bylo pro účely TBD zařazeno do II. kategorie ve smyslu (§ 7) Vyhlášky ministerstva 

zemědělství č. 471/2001 Sb. Prakticky od prvního napouštění je VD Karolinka provozováno v 

omezeném režimu z důvodu nadměrných průsaků přes těleso hráze. 

Rekonstrukce vodního díla Karolinka realizovaná v letech 2012 a 2013 spočívala především 

v realizaci podzemní těsnící stěny v jádru hráze, dále ve zkapacitnění odpadní chodby od 

šachtového přelivu, odstranění propustku v podhrází a v instrumentaci zařízením pro TBD. 

Rekonstrukce vodního díla zajistila především problematickou filtrační stabilitu násypu hráze 

a zabezpečení vodního díla proti přelití při průchodu KPV10 000. Během rekonstrukce díla 

byl prováděn intenzivní technickobezpečnostní dohled. 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VODNÍM DÍLE 

Hráz je nehomogenní, sypaná z místních materiálů se středním zemním těsněním napojeným 

na betonovou injekční štolu. Střední těsnící jádro je oboustranně rozšířeno o přechodovou 

zónu ze zahliněných štěrků. Stabilizační část hráze je nasypána z místních údolních štěrků. 

V r. 1989 - 2003 byl dodatečně proveden drenážní systém z perforovaných PVC trubek. 

Drény odvodňují svahy do sběrných šachet na bermách a odtud je po spádnici voda odvedena 

trubkami až do patních drénů. Podloží je těsněno jednořadovou injekční clonou do hloubky 

průměrně 30 m injektovanou z chodby a z terénu na obou březích. Spodní výpusti, odběry a 

odpadní štola jsou umístěny v jednom funkčním objektu – v odběrné věži. Na odběrné věži je 

umístěna strojovna, z níž se provádí manipulace s návodními hradícími tabulemi výpustných 

a odběrných zařízení. Bezpečnostní nehrazený šachtový přeliv je samostatný objekt 

předsunutý před odběrnou věží. V základové části se šachtový přeliv propojuje do jednoho 

celku se spodní částí odběrné věže a společným objektem je patrová výpustná chodba. Ve 

věži jsou vodárenské odběry ve třech etážích. VD má spodní výpusti DN 800 mm s vtoky 

umístěnými v kruhové stěně odběrné věže. 

Napouštění nádrže bylo zahájeno v roce 1984. Během prvního napouštění byly již v roce 

1986 zaznamenány výsaky vody ze vzdušního líce hráze, max. hladina zásobního prostoru 

byla dosažena v roce 1987 a v témže roce byla z důvodu obav o bezpečnost díla z důvodů 

nadměrných průsaků snížena trvale o cca 2 m. V následujících letech byly jako protiopatření 

prováděny drenážní pera z laviček a vzdušní paty hráze, čímž vzniknul drenážní systém 

odvodňující nejhorší místa výsaků vody. Měřením v rámci TBD byla prokázána korelace 

mezi hladinou vody v nádrži a množstvím průsaků, dobře byly průsaky vizuálně 

pozorovatelné především v zimním období při relativně nízké sněhové pokrývce, viz obr. č. 1.  
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Obr. č. 1 Výsaky vody z nádrže na vzdušní líc, rok 2006 

 

Průtoky v drenážním systému byly rovněž silně závislé na srážkách, nicméně statistickou 

analýzou byly identifikovány výškové horizonty v tělese hráze, při jejichž překročení (hladiny 

vody v nádrži) měřený průsak výrazně vzrůstal. Drenážní systém byl průběžně rozšiřován, 

v posledních letech před rekonstrukcí byla zásobní hladina vody v nádrži z obav o filtrační 

stabilitu násypu hráze udržována až o cca 3 m níže.  

3. DŮVODY REKONSTRUKCE DÍLA 

Důvody vedoucí k přípravě a provedení zásadní rekonstrukce díla lze shrnout následovně: 

 Hlavním důvodem pro plánování rekonstrukce hráze VD Karolinka byly obavy 

o filtrační stabilitu hráze v důsledku nadměrných průsaků. Toto bylo způsobeno 

špatným provedením těsnícího jádra a stabilizačních částí hráze, při stavbě 

docházelo zřejmě k zásadní technologické nekázni, viz obr. č. 2, kde jsou patrné 

kaluže při výstavbě na pracovní spáře.  

 Prakticky od prvního napouštění bylo VD Karolinka provozováno v omezeném 

režimu. Již při prvním napouštěním nádrže v únoru 1986, kdy hladina vody v 

nádrži byla cca 2,40 m pod hranou bezpečnostního přelivu a současně maximální 

kóty zásobního prostoru Mz=519,82 m n.m., se na vzdušním líci hráze objevily 

výsaky. Od roku 1998 bylo dílo provozuschopné pro nejvyšší hladinu 518,50 m 

n.m., tedy cca 1,3 m pod kótou zásobního prostoru. Vodní dílo tak nemohlo 

bezpečně využívat zásobní prostor jak pro odběry k zásobování pitnou vodou. 
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Obr. č. 2 Technologická nekázeň při výstavbě 

 Bylo prokázáno, že těleso hráze je značně nehomogenní. Ve zhutněných štěrcích 

vzdušní stabilizační se nacházely oblasti se zvýšenou propustností, omezené méně 

propustnými zónami, což vedlo k vytváření výsaků na vzdušním líci hráze. K 

vytváření výsaků přispívala i nehomogenita velmi tenkého hlinitého těsnícího 

jádra.  

 Provedeným geotechnický průzkumem v roce 2010 bylo znovu prověřeno, že 

koruna těsnícího prvku se nacházela níže, než dle projektu. Skutečná úroveň 

koruny jádra se průměrně nacházela cca 1,5 m pod korunou, tedy asi o metr níže, 

než dle projektu. Nastoupání vody v jednom z vrtů o cca 10 m téměř na kótu 

hladiny v nádrži u vrtu provedeného na vzdušním líci těsnícího jádra bylo také 

varovné a nepříznivé zjištění. 

 Měřením a regresní analýzou byla identifikována propustnější oblast jádra nad 

úrovní cca 517 m n.m. a pod úrovní cca 515 m n.m., což bylo potvrzeno 

geofyzikálním průzkumem.  

 VD Karolinka nebylo zabezpečeno pro převedení kontrolní povodňové vlny 

KPV10 000, při převádění extrémních povodní bezprostředně hrozila destrukce 

objektu odpadní šachty v důsledku vzniku tlakového proudění, přičemž situaci 

významně zhoršoval propustek v odpadním korytě v podhrází. Rovněž byla 

přítomna rizika v oblasti koruny hráze, kde nepropustné jádro nebylo výškově 

v souladu s projektem.  

 Bezpečnost VD Karolinka tak před rekonstrukcí nebyla zcela zajištěna. Do 

provedení nápravných opatření uvedených výše bylo dílo provozováno s co 

možná nejnižší hladinou vody v nádrži, vzhledem k nutnosti zajištění 

vodárenských odběrů. 
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4. HLAVNÍ CÍLE REKONSTRUKCE 

Z výše uvedených důvodů pro zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti VD Karolinka byla 

v etapových zprávách o TBD, např. v [1] doporučena provést neodkladně tato nápravná 

opatření: 

 Odstranit propustek na korytě v podhrází, který významně snižuje kapacitu toku a 

potažmo odpadní štoly a bezpečnostního přelivu. 

 Na základě hodnocení průsakového režimu, provedené regresní analýzy průsaků a 

výsledků geotechnického průzkumu co nejdříve provést utěsnění těsnícího jádra 

po úroveň cca 504 m n.m., tj. výška těsnící stěny cca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

19 m a těsnění provést po celé délce hráze.  

 Provést opatření zajišťující bezpečné provedení KPV10 000 přes vodní dílo 

(zkapacitněním odpadní chodby od šachtového přelivu). 

 Modernizovat zařízení pro měření a pozorování v souladu s již připravenou 

projektovou dokumentací. 

Provozovatel díla Povodí Moravy s.p. proto přistoupil k projektové přípravě a výsledkem byla 

tato opatření: 

 Odstranění propustku v podhrází. Jedná se o propustek přes řeku Stanovnici, který 

se nachází několik desítek metrů za vývarem. Most byl vybudován jako spojovací 

komunikace pro účely stavby VD Karolinka. Propustek byl odstraněn v 11/2012 

jako jedna z prvních prací v rámci rekonstrukce vodního díla.  

 Realizace úprav stropu odpadní chodby a sanace povrchů. V rámci této 

rekonstrukce došlo ke zkapacitnění odpadní štoly na Q10 000TR a sanaci částí 

konstrukce, které projevovaly známky degradace. Důvodem je mimo degradaci 

materiálů především to, že při tlakovém proudění při převádění extremních 

povodní v odpadní chodbě může dojít k destrukci konstrukce odpadní chodby.  

 Realizace podzemní těsnící stěny z koruny hráze. Stavba se skládala z vybudování 

těsnící clony v horní části těsnícího jádra hráze. Rozsah těsnící clony je určen na 

základě provedených geotechnických průzkumů s uvážením výsledků měření 

průsakových množstev, měřených při různých stavech hladiny vody v nádrži. 

Těsnící clona je navržena po celé délce hráze a od zavázání na injekční štolu má 

celkovou délku 355,00 m. Tloušťka těsnící clony je určena na základě doporučení 

STU Bratislava 0,60 m. Hloubka těsnící clony bude proměnná, od 10,50 m po 

19,30 m. Celková plocha těsnící clony je 4 777,0 m2. Těsnící clona je navržena 

jako klasická kopaná podzemní těsnící stěna z cemento–bentonitové 

samotvrdnoucí suspenze šířky 0,60 m. Hloubena bude z koruny hráze. Během 

provádění akce „VD Karolínka – těsnící clona“ byla hladina v nádrži dočasně 

snížena na kótu 510,00 m n.m. 

 Doplnění monitoringu TBD. Jedná se především o vybudování pozorovacích vrtů 

v tělese zemní hráze a kontrolní výškové body na návodním líci pod korunou 
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hráze. Vybudováno bylo 10 ks nových pozorovacích vrtů v tělese hráze. Kontrolní 

výškové body 16 ks na návodním líci. Dále v 16 profilech na koruně hráze (bod + 

odrazný terč, na vzdušním líci koruny hráze a na vzdušní straně konstrukce 

vlnolamu) pro měření vodorovných vzdáleností při výstavbě těsnící clony 

(konvergence koruny). Instalace 2 ks nových měrných žlabů pro měření průsaků v 

levé a pravé koncové údolní části injekční chodby. Instalace stávajícího 

automatického náklonoměru místo manuálního optického a zapojení do nového 

systému, měření náklonu v obou směrech. Všechna nově instalovaná zařízení 

(pozorovací vrty, měrné přepážky atd.) byla vystrojena automatickými snímači a 

zapojena do nového systému monitoringu. Dále vybraná stávající zařízení pro 

měření a pozorování (např. pozorovací vrty, tlakoměrné vrty apod.) byla také 

vystrojena automatickými snímači.  

 

 

Obr. č. 3 Příčný řez se zobrazením podzemní stěny a nových pozorovacích vrtů 

5. PŘÍPRAVA PŘED STAVBOU Z POHLEDU TBD 

Příprava z pohledu TBD spočívala v instalaci doplňujících speciálních měřících zařízení 

v dostatečném předstihu před stavbou cca 3 roky, aby bylo možné mít dostatečná data již 

z období před rekonstrukcí.  

V roce 2010 v rámci výzkumného projektu CREA Hydro&Energy ve spolupráci se 

společností GEOtest a.s.byly provedeny 4 vrty hloubky 20 m z koruny hráze do vzdušní části 

těsnícího jádra. Do vrtů byly do dvou výškových úrovní (13 a 20 m) osazeny snímače 

pórového tlaku (8 ks), které rovněž měří teplotu. Data byla měřena s hodinovou četností a 

přenášena pomocí GSM modulu. 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

 
Obr. č. 4 Příprava snímačů pórového tlaku před spuštěním do vrtu a zatěsněním 

 

Dalším doplňujícím měřením pro vyhodnocení účinnosti těsnící stěny bylo realizování 

sledování jádra hráze metodou EIS (Elektrická impedanční spektrometrie) v rámci 

mezinárodního projektu EUREKA E!4981. Monitorování změn probíhajících v zemině hráze 

metodou elektrické impedanční spektrometrie bylo zahájeno v roce 2011. EIS je nepřímá 

měřicí metoda, která využívá frekvenční závislost elektrických impedančních charakteristik 

k analýze vlastností zemin. Metoda EIS představuje citlivý nástroj pro sledování jevů 

podmíněných změnou elektrické vodivosti zemin vyvolanou např. změnou obsahu či 

elektrických vlastností vody (např. sledování vlhkosti v zeminách). V blízkosti snímačů 

pórových tlaků byly provedeny penetrační sondy, do nich těsnicího jádra z koruny hráze 

instalovány čtyři sondy pro měření metodou elektrické impedanční spektrometrie. Umístění 

sond, jejich celková délka 13 m, délka měřicích elektrod 0,05 m a pozice snímačů na sondě – 

nepravidelné dělení vycházelo z polohy pozorovaných výronů, znalosti charakteristik 

použitých materiálů, a technické dokumentace výstavby hráze. Monitorování, které je 

prováděno pravidelně jedenkrát měsíčně přístrojem Z-metr III, je doplněno měřením při 

mimořádných situacích – vyšší intenzita či četnost srážek (déšť, sníh), nárůst resp. pokles 

hladiny vody v nádrži, mráz atd. Změny probíhající v zemině hráze jsou sledovány 

prostřednictvím elektrických veličin vycházejících z principu měřicí metody Odděleně je 

zjištěna reálná (elektrický odpor R) a imaginární složka (reaktance X – zdánlivý elektrický 

odpor) elektrické impedance Z. 
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Obr. č. 5 Instalace elektrod EIS ve 4 profilech z koruny hráze 

 

Dále jsme v rámci přípravy před rekonstrukcí sestavili matematický 2D kontrolní model hráze 

pro výpočet proudění podzemní vody, globální stability a deformací v důsledku hloubení rýhy 

pro těsnící stěnu a přitížení hloubícím mechanismem. Výpočty proudění podzemní vody 

metodou MKP a výpočty stability metodami mezní rovnováhy byly provedeny v programu 

GeoStudio 2007. Model hráze VD Karolinka pro výpočty proudění podzemní vody v modulu 

SEEP/W a pro navazující výpočty stability v modulu SLOPE/W byl sestaven na základě 

dostupných geometrických podkladů zahrnující plánovanou těsnící clonu umístěnou cca v ose 

hráze. V rámci nezbytného zjednodušení a nutné schematizace je proveden jako 

dvourozměrný (2D) ve vertikální rovině, přičemž byl proveden v jednom údolním řezu PF km 

0,190. Z našich předešlých výpočtů bylo prověřeno, že vypouštění hráze ani jiné běžné 

zatěžovací stavy nepředstavují pro hráz problém a že stupně bezpečnosti (SB) jsou vyšší, než 

požaduje norma ČSN 75 2310 Sypané hráze. Cílem výpočtů před realizací stavby tak bylo 

prověřit lokální stabilitu koruny při přitížení hloubícím bagrem ve variantách 60 a 120 tun a 

dále zjistit přibližnou velikost očekávaných svislých a vodorovných deformací/posunů koruny 

hráze jak v důsledku přitížení bagrem, tak v důsledku hloubení rýhy, byť v lamelách, jako 

vodítko pro určení mezí bdělosti pro měření konvergence (horizontálních) a svislých posunů 

během stavby. Výsledky lokální stability koruny pro bagr celkové hmotnosti 120 tun 

naznačily možnosti nestability vzdušní strany koruny hráze (SB po 1,0 viz obr. č. 7), proto 

bylo po dohodě s investorem a dodavatelem stavby použito rypadlo/bagr nižší hmotnosti cca 

80 tun, pro které už byla lokální stabilita přijatelná. 

 
Obr. č. 6 Lokální stabilita oblasti koruny hráze, smyková plocha SB=1,44 pro bagr 120t 

1.44
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Obr. č. 7 Lokální stabilita oblasti koruny hráze, smyková plocha SB=0,87 pro bagr 120t 

 

Dále jsme ověřovali výpočty projektanta i zhotovitele stavby vlastním kontrolním výpočtem 

napětí a deformací pomocí metody konečných prvků v modulu SIGMA/W. Výsledky 

naznačily, že při přitížení bagrem a současně kopání stěny do plné hloubky v místě bagru při 

zalití pažící/těsnící jílocementovou suspenzí lze očekávat deformace koruny hráze vodorovně 

směrem do hloubené rýhy (svírání) o cca 10 mm a svisle směrem dolů (sedání) o cca 15 mm. 

Tyto výsledky platí za předpokladu, že se bagr s drapákem váhy cca 20 t otáčí přes vzdušní líc 

hráze a vzdušní strana koruny hráze je tak úměrně tomu více zatížená. Tyto výsledky byly 

řádově v souladu s výpočty projektanta i zhotovitele stavby. 

 
Obr. č. 8 Lokální stabilita oblasti koruny hráze, smyková plocha SB=0,87 pro bagr 120t 
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Další přípravnou prací před stavbou bylo vybavení koruny hráze pro měření svislých posunů 

pomocí velmi přesné nivelace (VPN) na návodním líci těsně pod korunou. Toto bylo 

provedeno 16ks zarážených kontrolních bodů z roxorů. Měření na těchto bodech bylo 

plánováno jen po dobu stavby, ověřovacího provozu, případně s pár let po stavby, čemuž toto 

provedení plně vyhovovalo, viz obr. č. 9. 

 

Obr. č. 9 Měření svislých posunů koruny hráze pomocí metody VPN  

 

Pro měření případných vodorovných posunů koruny hráze byly na vnitřní zeď vlnolamu 

instalovány odrazné terče pro měření laserovým dálkoměrem. Ten byl v 16 profilech 

umísťován na nově provedené zabetonované sloupky za zábradlí na vzdušní straně koruny 

hráze. Toto měření se později během stavby plně osvědčilo a prokázalo se, že jeho přesnost 

cca 1 mm na měřenou vzdálenost asi 6 m byla plně vyhovující, viz. obr. č. 10 a 11. Na terč 

vlnolamu i sloupek bylo možné umístit digitální náklonoměr pro kontrolu, zda nedochází 

k náklonům těchto konstrukcí a zda jsou měřeny skutečné posuny (svírání nebo rozevírání). 

 

 
Obr. č. 10 Měření konvergence koruny hráze pomocí laserového dálkoměru 
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Obr. č. 11 Kontrola vlnolamu digitálním náklonoměrem 

6. PRŮBĚH REKONSTRUKCE A TBD 

Podzemní stěna byla prováděna v červnu 2013 (obr. č. 12), její napojení na zavázání pomocí 

pokračování stěny vytvořené tryskovou injektáží pak probíhalo na přelomu července a srpna. 

Počasí bylo pro stavbu bezproblémové, nevyskytla se žádná povodňová událost ani 

významnější srážková činnost, hladina vody v nádrži během stavby průběžně klesala až pod 

kótu 508,00 m n.m. v září. V rámci TBD byly obsluhou díla Povodí Moravy s.p., 

automatickým monitoringem a našimi pracovníky pověřené organizace VODNÍ DÍLA-TBD 

a.s. průběžně měřeny veličiny průsakového režimu a deformací, v souladu s Programem TBD 

pro změnu stavby. 

 
Obr. č. 12 Bagr při hloubení podzemní těsnící stěny z koruny hráze 
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6.1. Průsakový režim 

Průsaky 

Měření průsakových množství je zásadní pro ověření účinnosti podzemní těsnící stěny. 

Významný vliv měly před rekonstrukcí jak poloha hladiny v nádrži, tak srážky. Průměrný 

celkový měřený průsak hrází se před rekonstrukcí pohyboval okolo cca 3 až 4 l/s při hladině 

v nádrži cca 517 m n.m, při srážkách pak množství měřené na drenážním systému celkově 

přesahovalo i 10 l/s a více.  Celkový průsak hrází po dokončení veškerých prací na podzemní 

stěně zásadně poklesl na v suchém období v podstatě neměřitelné hodnoty obvykle do 0,05 

l/s. Drény, které tekly, vyschly, případně pouze kapaly, na horní bermě byly všechny suché již 

během provádění stavby stěny. V polovině srpna, tedy po dokončení tryskové injektáže, již 

nebyly registrovány žádné měřitelné výtoky z drenážních per na dolní bermě, pouze ve formě 

kapání z některých per. Na dolní bermě se u snížení výtoků jedná patrně o kombinaci jak 

snížení hladiny vody v nádrži, tak realizaci podzemní stěny, což je patrné z časového vývoje 

snižování výtoku/vysychání při stejné výšce hladiny v nádrži na kótě 510 m.n.m. Příčinou 

byla primárně snížená hladina v nádrži na kótu cca 510 m. n.m a později níže. Většina drénů 

zcela vyschla či pouze kape. Při období s výskytem malých srážek se celkový měřený průsak 

pohybuje až kolem 1 l/s. Po napuštění vody v nádrži po stavbě budou drény na vzdušním líci 

výborným indikátorem těsnosti podzemní stěny.  

 

 
Obr. č. 13 Kontrolní měření průsaků na drenážních perech na patě hráze 

 

Drény na patě hráze vykazovaly po provedení stěny (při snížení hladiny v nádrži) rovněž 

výrazné snížení výtoků. Mnohé byly suché, některé jen kapaly, měřitelné výtoky byly na 

konci června 2013 jen na 7 perech z více než 30. Celkový průsak z per na patě hráze činil na 

konci června po vybudování stěny cca 0,10 l/s. Po provádění TI bylo kapání registrováno jen 

na perech P13, P19, P21 a P27A. Celkový průsak z per na patě hráze v polovině srpna po 

vybudování stěny byl již zanedbatelný.  
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Obr. č. 14 Průsaková množství – automaticky a ručně měřené hodnoty 

6.2. Pozorovací vrty 

Pozorovací vrty rovněž zaznamenaly významné snížení hladin podzemní vody, primárně 

v důsledku nízké hladiny v nádrži, některé během rekonstrukce vyschly. Nově realizované 

pozorovací vrty (viz obr. č. 15) byly vhodně doplněny tak, aby vznikly ucelené profily a bylo 

možné lépe vyhodnocovat průsakovou křivku hráze po její délce. Dobrý příklad lze pozorovat 

např. u nového vrtu PV17 na koruně. HPV poklesla z 506,80 na cca 497,40 m n.m. (snížení o 

téměř 9,5 m). Toto snížení indikuje dobrou funkci podzemní stěny, dokonce výrazně níže, než 

je její projektovaný dosah (503,40 m n.m.) 

 
Obr. č. 15 Vrtání nových pozorovacích vrtů na horní bermě hráze 
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6.3. Pórové tlaky 

Snímače pórových tlaků (a teplot) na vzdušní straně jádra hráze z roku 2010 vykázaly snad 

nejlepší informace o úspěšnosti rekonstrukce. Na některých snímačích byly před opravou 

registrovány nepříznivé komunikace tlaků s hladinou vody v nádrži, na některých pak teplotní 

cykly odhalující průsakové cesty přes jádro hráze. Po rekonstrukci všechny tyto měřené vlivy 

vymizely a naznačily tak, že podzemní stěna plní funkci, pro kterou byla navržena. Zajímavé 

bylo. že všechny tlakové snímače mimo obou (horního i dolního) v profilu 1 pak zaznamenaly 

v době provádění stěny (blízké lamely) změny v tlaku. U horních snímačů to bylo o cca 10 

kPa (tedy cca 1m v.s.) a u dolních snímačů až o 31,9  kPa u PT2d. 

 
Obr. č. 16 Pórové tlaky v profilu 3 včetně PV 17 

6.4. EIS – vlhkosti jádra 

Monitorování změn probíhajících v zemině hráze metodou elektrické impedanční 

spektrometrie bylo zahájeno v březnu 2011. Měření prováděné jak obsluhou díla, tak 

pracovníky CREA, resp. VUT v Brně pokračuje i v tomto roce a bylo prováděno i během 

stavby. Obecně je možno konstatovat, že hodnoty zdánlivé elektrické vodivosti v měsících 

březen až květen 2013 kvalitativně odpovídají průběhům z roku 2012, avšak od června 2013 

je zřejmý nárůst hodnot do hloubky cca 4 m. Tato skutečnost odpovídá provádění instalace 

těsnicí clony. Na povrchu materiálu clony byl pozorovatelný proces. Změna zdánlivé 

elektrické vodivosti zeminy těsnicího jádra za těsnicí clonou, kde jsou instalována sondy 

metody EIS, je pravděpodobně způsobena zvýšeným obsahem vody pocházející 

pravděpodobně z materiálu těsnicí clony. Probíhající procesy jsou komplikované, neboť např. 

proces vysoušení je rovněž spojen s reakcí vody s cementem.  

Kombinací vlivu uvedené opravy a procesu rekonstrukce hráze instalací těsnicí clony 

by bylo možné vysvětlit změny průběhu reaktance, kdy především u sondy VL4 v hloubce 

cca 3,5 m došlo k redukci maxima zjištěného v předešlých letech. Pravděpodobně se uložení 

či struktura zeminy homogenizovaly. Druhou anomální úroveň ve zjištěných hodnotách 
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reaktance bylo v roce 2012 možno pozorovat v hloubce 7,0 m na sondách VL4 a VL1 resp. 

5,5 m na sondě VL3. V roce 2013 v měsících březen až květen lze na sondách VL4 a VL3 

v uvedených hloubkách pozorovat prudký nárůst hodnot reaktance. Změny lze odůvodnit 

zásahem do tělesa hráze v prosinci roku 2012. Při instalaci těsnicí clony došlo v měsících 

červnu a červenci k výraznému poklesu maxima reaktance na sondě VL4, avšak v měsících 

srpnu a říjnu se hodnota reaktance opět zvyšuje. Na sondě VL3 je pozorovatelný mírný, ale 

stálý pokles hodnot reaktance. Obdobný proces je možno pozorovat i v místě sondy VL2 

v úrovni cca 4,5 m. Z průběhu reaktance měřené sondou VL2 je však možné usoudit, že 

materiál jádra hráze je po sledované výšce homogenní. Vliv instalace těsnicí clony v roce 

2013 je nejvíce patrný na sondě VL2 a VL3. V monitorování je však nutno pokračovat, neboť 

průběhy zjištěné v roce 2013 dokumentují neukončené změny probíhající v důsledku 

rekonstrukčních prací. Není tedy ještě plně podchycena účinnost provedeného opatření. 

Měření lze také vyobrazit formou izolinií průběhu elektrické vodivosti mezi 

jednotlivými sondami. V měsících 06 a 07/2013 je zřejmé zvýšení hodnot zdánlivé elektrické 

vodivosti do hloubky cca 5 m. Dále i v souladu se snižováním hladiny vody v nádrži a 

postupným vysycháním a propojením materiálu těsnicí clony se zeminou jádra hráze jsou 

v měsíci 08/2013 její hodnoty nižší. Uvedeny jsou vybrané elektrické charakteristiky 

dokumentující změny v průběhu výstavby těsnicí clony a předpokládá se, že monitorování 

metodou EIS bude pokračovat i po rekonstrukci. 
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Obr. 18 Mapy zdánlivé elektrické konduktivity G

*
 

6.5. Deformace  

Deformace násypu hráze a především oblasti koruny hráze byly monitorovány geodetickým 

měřením a měřením konvergence (svírání) koruny pomocí laserového dálkoměru. 

V Programu TBD byly stanoveny následující meze bdělosti: 

 

Mez bdělosti pro svislý posun 15 mm (od 6.6. na 20 mm) 

Mez bdělosti pro vodorovný posun 10 mm (od 6.6. 25 mm, od 18.6. 30 mm) 
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Velmi přesná nivelace 

Velmi přesná nivelace byla měřena na 9 stávajících bodech na vzdušní hraně koruny hráze, na 

16 nových bodech na návodním líci pod korunou a dále na stávajících výškových bodech na 

horní bermě. Měření prováděla naše organizace. První etapa byla změřena 9.5. před 

započetím prací, další 29.5. před pojezdem bagru přes korunu, další etapa pak 3.6. po pojezdu 

bagru a potom 6., 10., 20. a 27. června po skončení hloubení. 

Pojezd bagru způsobil pouze minimální svislé posuny, maximálně 0,8 mm. Během 

postupného hloubení stěny (oproti vztažné etapě dne 3.6. po pojezdu bagru) pak byly posuny 

významnější, nejvíce na bodu 65 (PF 10) celkem 9,3 mm, jinde do 10 mm. 

Na návodním bodu v PF 13 pak byla dosažena nejvyšší hodnota sedání 11,6 mm. Mez 

bdělosti 15 mm (20 mm) nebyla při měření VPN dosažena. 

Práce na těsnící stěně prováděné metodou tryskové injektáže v pravém a levém zavázání 

hráze způsobily minimální svislé posuny. Deformace pokračovaly především v části hráze, 

kde byla provedena hloubená stěna (max. svislé posuny cca -4,8mm za období 07-08/2013). 

Maximální celkové posuny od základního zaměření byly na stejných bodech jako při hloubení 

stěny v období června. Tedy na bodu 65 (PF 10) celkem 14,1 mm, jinde do 12 mm. Na 

návodním bodu v PF 13 pak celkový posun činil 14,3 mm, jinde do 11mm.  

Po ukončení prací na stěně byla zaměřena ještě jedna etapa dne 31.října. Maximální celkové 

posuny od základního zaměření byly taktéž zaznamenány na stejných bodech jako při 

hloubení stěny v období 06/2013 a v průběhu provádění tryskové injektáže v období 07-

08/2013. Tedy na bodu 65 (PF 10) celkem 16,2 mm, jinde do 14 mm. Na návodním bodu v 

PF 13 pak celkový posun činil 16,1 mm, jinde do 13mm. 

 
Obr. č. 19 Max. posuny na koruně hráze – vodorovné a svislé 

 

Technická nivelace na vodících zídkách 

Technickou nivelací v průběhu provádění kopané stěny, byly zhotovitelem s denní četností 

sledovány svislé posuny na vodících zídkách, konkrétně na vodící zídce na návodní straně. 

Měření prováděl zhotovitel, resp. pracovníci Stump-Geospol s.r.o. Hodnoty sedání byly 

srovnatelné s hodnotami s VPN, obvykle do 10 mm, pouze na profilu 13 byl celkový svislý 
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posun na konci hloubení celkem 13 mm a na profilu 14 to bylo celkem 16 mm. Mezní 

hodnota 15 mm byla dosažena dne 6.6. na zídce v PF 14 u lamely 7. Po změně meze bdělosti 

6.6. na 20 mm již nebyla při měření technické nivelace mez bdělosti dosažena. 

V průběhu prací na TI byla taktéž prováděna technická nivelace zhotovitelem s četností 3x za 

den. Opět byly sledovány svislé posuny na návodní vodící zídce. Měření prováděl zhotovitel, 

resp. pracovníci Stump-Geospol s.r.o. Hodnoty sedání byly srovnatelné s hodnotami s VPN, 

do 5 mm, v levém zavázání hráze byl naměřen celkový svislý posun na konci TI celkem 4 

mm (sedání). V pravém zavázání hráze byl naměřen celkový svislý posun -4 mm (zdvih). Po 

dokončení tryskové injektáže technická nivelace na vodících zídkách již nebyla prováděna. 

 

Technická nivelace bodů na koruně hráze 

Technickou nivelací byly sledovány svislé posuny na bodech na koruně hráze a na návodním 

líci. V průběhu provádění kopané stěny za pomocí bagru byla četnost měření 1x týdně. 

Měření prováděl zhotovitel, resp. pracovníci Eurovia, a.s. Výsledky měření prokázaly dobrou 

shodu s měřením VPN, kterou prováděla naše organizace. Maximální svislý posun za období 

07/2013 byl naměřen na vzdušní straně koruny na bodu 65 (PF10), celkem 11 mm, jinde max. 

do 9 mm. Maximální svislý posun za stejné období byl naměřen na návodní straně koruny, na 

PF 13 celkově 10 mm, na PF 8, 11, 12 a 14 pak shodně 8 mm, jinde do 7 mm. 

Maximální svislý posun na vzdušní straně koruny byl naměřen na bodu 65 (PF10) celkem 19 

mm, jinde max do 12 mm. 

Maximální svislý posun na návodní straně koruny byl naměřen na PF 8 celkově 13 mm, na PF 

7, 9, 10, 11 a 13 pak cca 10-12 mm, jinde do 10 mm. 

 

Trigonometrické měření vodorovných posunů 

Trigonometrické měření vodorovných posunů na koruně hráze, na bermách a nad patou hráze 

na stávajících bodech (body 63 a 67 byly obnoveny). Etapy měření proběhly ve dnech 28.5., 

13.6. a 27.6. Jako vztažná etapa byl zvolen den 28.5. Poslední měření bylo provedeno dne 

15.8.2013. 

Z výsledků měření na koruně vyplývá shoda s konvergenčním měřením. Maximální 

vodorovné posuny ve směru toku (směr x) na kontrolních bodech činily vlivem stavby cca 18 

až 22 mm směrem do nádrže, což je přibližně poloviční hodnota celkového sevření měřeného 

laserovým dálkoměrem. Největší posuny byly zaznamenány na bodu 64 (PF 12) celkem 18,8 

mm, na bodu 65 (PF 10) celkem 22,2 mm a na bodu 66 (PF 8) celkem 19,5 mm. Mezietapový 

posun na koruně hráze byl prokázán pouze na bodu 65 (PF 10) a to 4,3 mm. Mez bdělosti 25 

mm (30 mm) nebyla při trigonometrickém měření dosažena. 

 

Konvergenční měření na koruně 

Četnost měření byla v době provádění hloubení stěny 3x denně (zhotovitel), v době provádění 

TI 1x denně (zhotovitel), po provedení TI je četnost stanovena na 2x týdně. Naše organizace 

prováděla kontrolní měření, případně měření se zhotovitelem 1x týdně.  

Pojezd bagru způsobil jen minimální vodorovné posuny. Na PF 16 to bylo sevření (+) 1,8 

mm, na PF 10 potom 1,5 mm, na ostatních profilech to bylo do 1,0 mm. 

Hloubení podzemní stěny způsobovalo bezprostřední svírání koruny hráze, tedy vodorovné 

posuny řádově kolem 15 mm, které vznikaly ihned po hloubení dané lamely v měrném 

profilu. Tyto posuny poté v druhé fázi doznívaly dalším svíráním cca 10 mm. 

Mez bdělosti pro vodorovný posun 10 mm byla překročena u PF 14 a PF 15 dne 6.6. Nově 

stanovená mez bdělosti 25 mm pak byla překročena na PF 14 dne 16.6 a na PF 13 dne 18.6. 

Poslední mez bdělosti 30 mm byla překročena na PF 8 dne 24.7, na PF 10 dne 23.10, na PF 

13 dne 28.6., na PF 9 a PF 11 dne 1.7., na PF 14 dne 8.7.  
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Svírání prostoru mezi vodícími zídkami bylo rovněž potvrzeno měřením laserovým 

dálkoměrem, sevření zídek se pohybovalo řádově kolem 20 mm, viz obr. č. 20. 

 
Obr. č. 20 Napojení hloubené stěny (zelená) na stěnu tryskové injektáže (hnědá) 

 

Přibližně od 2.7. je trend svírání koruny ukončen, všechny profily vykazují téměř stabilní 

měření. Při TI nebyly pozorovány významné vodorovné posuny na profilech (PF 1, PF 2, PF 

15 a PF 16) umístěných v blízkosti těchto prací. Maximální sevření dne 23.10. vykazovaly PF 

9 (35,0 mm), PF 13 (34,0 mm) a PF 14 (33,9 mm).  

 
Obr. č. 21 Vodorovné posuny na koruně hráze v čase 
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7. OVĚŘOVACÍ PROVOZ 

Ověřovací provoz byl na díle zahájen dne 4.9.2013. Účelem ověřovacího provozu je prověřit 

bezpečnost díla resp. ověření funkce nově provedené těsnící clony v těsnícím jádře hráze. 

V průběhu ověřovacího provozu přehrady Karolinka bude nádrž řízeně postupně naplněna ze 

snížené hladiny až na úroveň bezpečnostního přelivu. Udržování hladiny v jednotlivých 

etapách po 3 m bude 2 týdny. V prodlevách během postupného (etapového) zvyšování 

hladiny vody v nádrži budou prováděny komplexní kontrolní měření a pozorování, jejichž 

účelem bude získání údajů pro hodnocení stěžejních ukazatelů bezpečnosti přehrady, to je 

průsakového režimu v přehradním profilu a deformací tělesa hráze a podloží hrázových 

objektů.  

V průběhu 1. etapy ověřovacího provozu byla geodeticky zaměřena jedna etapa svislých 

posunů. Etapa měření probíhala při snížené hladině cca 508,30 m n.m. K prokázanému 

etapovém svislému posunu došlo na všech bodech na koruně hráze (-0,6 mm až -2,2 mm), na 

kontrolním bodě 55 na horní bermě vzdušního líce (-1,3 mm) a všech kontrolních bodech 

místěných na návodním líci vyjma bodu KVB1 (-1,0 mm až -2,1 mm).  

Průběhy svislých deformací měřených geodeticky po celé délce hráze jsou plynulé, neindikují 

anomálie, jež by mohly být způsobeny např. nepravidelným sedáním tělesa hráze v důsledku 

nové těsnící stěny. Konvergenční měření vodorovných posunů na koruně hráze nevykazuje 

zvýšené etapové posuny během ověřovacího provozu.  Všechny profily vykazují téměř 

stabilní měření. Posuny jsou na mezi přesnosti určení. 

Průsaky do injekční chodby jsou minimální, ustálené (ICH vpravo cca 0,02 l/s, ICH vlevo cca 

0,04 l/s) Celkový měřený průsak hrází je minimální (do cca 0,1 l/s), závislý především na 

srážkách (průsak vlevo). Většina drenážních per je suchá, některé kapou, ojediněle 

s minimálním průsakem. Hladina podzemní vody v pozorovacích vrtech vedených do tělesa 

hráze je ustálená, výjimkou je vrt PV 8, kde HPV se v současnosti pohybuje na stejné úrovni 

jako před vybudováním těsnící stěny. HPV se v tomto vrtu pohybuje cca 1m nad úrovní HPV 

v okolních vrtech (PV7 a PV9). Měření tlaku v podloží na tlakoměrných vrtech umístěných 

v injekční chodbě se pohybuje v závislosti na úrovni hladiny v nádrži. Měření teploty vody v 

jednotlivých tlakoměrných vrtech vykazují téměř konstantní teplotu. Měření tlaků v podloží a 

teplot vody na vrtech umístěných v ICH je bez zjevných anomálií.  

8. ZÁVĚR 

Práce na podzemní těsnící stěně nezpůsobily nadměrné nebo nepříznivé deformace tělesa 

hráze. V porovnání s očekávanými deformacemi z geotechnických modelů, na základě 

kterých byly stanoveny původní meze bdělosti 15 mm pro svislý a 10 mm pro horizontální 

posun, lze konstatovat, že hodnoty svislých posunů byly zcela v souladu s očekáváním. 

Hodnoty horizontálního svírání koruny hráze byly potom v rozmezí 2 až 3 násobku 

očekávaného sevření. Měřený průsak hrází se blíží nule. VD Karolinka je v bezpečném stavu. 

Provozuschopnost, resp. účinnost rekonstrukce díla bude celkově prověřena až dokončením 

ověřovacího provozu.  
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Obr. č. 22 Koruna po rekonstrukci s pozorovacím vrtem a kontrolním výškovým bodem 
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VD KAROLINKA – REKONSTRUKCE HRÁZE 

WATER RESERVOIR KAROLINKA – DAM RECONSTRUCTION 

Ing. Zbyněk Jareš, Ing. Vlastimil Krejčí 

Abstrakt: 

Příspěvek informuje o přípravě a realizaci sanace středního těsnícího jádra zemní sypané hráze VD 

Karolinka a opatřeních v odpadní chodbě od šachtového přelivu, vedoucích k zajištění bezpečnosti 

vodního díla při převádění povodňových průtoků. Vodní dílo bylo prakticky od prvního napouštění 

provozováno se sníženou hladinou vody v nádrži z důvodu výsaků na vzdušném líci hráze, které byly 

v průběhu provozu lokálně sanovány a sledovány při technicko-bezpečnostním dohledu.  

V rámci posouzení vodního díla na převedení povodňových průtoků a následném hydraulickém 

modelovém výzkumu bylo zjištěno možné zahlcení odpadní chodby a ohrožení stropní konstrukce 

tlakovými pulzacemi.  

Příspěvek obsahuje popis průzkumů, projekční přípravy a následné rekonstrukce realizované v období 

od listopadu 2012 do srpna 2013.  

 

Abstract: 

The paper informs about the preparation and implementation of the remediation of central 

impervious core in the earth dam Karolinka and about the measures in the outflow tunnel of 

shaft spillway, which ensure the reservoir safety during floods. Water reservoir was operated 

with lowered water level since first filling due to dam leakages visible on the downstream 

dam face, which were solved locally during reservoir operation and monitored by dam safety 

surveillance and supervision.  

It was discovered the possible congestion of the outflow tunnel during the water reservoir 

assessment to pass the flood discharges and during hydraulic model research and also possible 

threat to tunnel ceiling by pressure pulsation. 

The paper describes survey, design works a following water reservoir reconstruction in the 

period since november 2012 till august 2013. 

 

Klíčová slova:  Karolinka, rekonstrukce, těsnící clona, trysková injektáž 

1. ÚVOD 

Vodní dílo (VD) Karolinka se nachází na říčce Stanovnici v říčním kilometru 0,75 nad 

městem Karolinka v okrese Vsetín. Celkový objem nádrže je 7, 644 mil. m
3
, plocha povodí 

23,1 km
2
. Výstavba probíhala v letech 1977 až 1985. Hráz byla vystavěna jako přímá zemní 

nehomogenní, sypaná z místních štěrkových materiálů se středním hlinitým těsněním 

napojeným na betonovou injekční chodbu. Výška hráze nad základovou spárou je 47 m, délka 

hráze v koruně 391,5 m. Sklon návodního svahu je 1 : 3,3 a vzdušního 1 : 2,2 - 2,4. Vzdušní 

svah je rozdělen dvěma lavičkami na kótě 500,00 m n.m. a 512,00 m n.m. Materiál je uložen 

v jednotlivých zónách tak, že střední úzké těsnící jádro je z obou stran obklopeno štěrky z 

údolí Stanovnice. Lícové zóny by měly tvořit propustné štěrky z Nového Hrozenkova. 



Návodní líc je opevněn makadamem prolévaným živicí. Základová spára a vnější přechodová 

zóna hráze jsou odvodněny oboustranným plošným drénem tl. 60cm (Obr.1).  

Výpustné a odběrné zařízení je umístěno ve věžovém objektu. Vodárenský odběr je 

realizován ze 3 úrovní. Před věžový objekt je předsazen bezpečnostní přeliv, který je řešen 

jako nehrazený kruhový šachtový přeliv s průměrem v úrovni přelivné hrany 10,50 m. Od 

věžového funkčního objektu je vedena železobetonová patrová chodba délky 231 m. Její 

spodní část slouží k převádění povodňových průtoků od bezpečnostního přelivu do podhrází, 

v její horní části je pak vedeno potrubí spodních výpustí a rovněž slouží jako komunikační 

chodba mezi strojovnou uzávěrů spodních výpustí při vzdušné patě hráze a věžovým 

objektem.  

Hlavním účelem vodního díla je dodávka surové vody pro zásobování Vsetínska a Vlárska, 

mezi další účely patří ochrana před povodněmi, zachování minimálního průtoku v toku pod 

nádrží a energetické využití. 

2. PROBLEMATIKA PRŮSAKOVÝCH POMĚRŮ V TĚLESE HRÁZE PŘED 

REKONSTRUKCÍ 

Prakticky od prvního napouštění je VD Karolinka provozováno v omezeném režimu. V únoru 

1986, v období, kdy probíhalo první napouštění nádrže a hladina vody dosahovala kóty 517, 

61 m n.m. - tj. 2.39 m pod hranou bezpečnostního přelivu, se na vzdušním líci hráze objevily 

výsaky (Obr.2). 

 
Obr. 1 VD Karolinka - příčný řez tělesem hráze  

Na základě provedených průzkumů bylo zjištěno, že tyto výsaky jsou zapříčiněny především 

nedostatečnou propustností hrozenkovských štěrkopísků tvořících zónu při vzdušním líci 

hráze a technologickou nekázní v sypání jednotlivých zón. Stabilizační zóna vzdušního líce 

byla nasypána z velmi různorodých vrstev, které se odlišují především obsahem prachových 

částic, jejichž zastoupení mělo být dle projektu nižší než 4%, ale ve skutečnosti obsah 

prachových částic dosahuje až 11%. Tento rozdíl zastoupení prachových částic zásadně 

ovlivňuje propustnost, takže vnější stabilizační zóna při vzdušním líci hráze je tvořena 

vrstvami s propustností od cca 2,5.10
-2 

až 9,6.10
-4

 m/s (předpoklad projektu 4.10
-4 

až 1.10
-5 

m/s), přičemž propustnost vnitřních stabilizačních zón je pak od cca 2,3.10
-1 

až 6,4.10
-3

 m/s 



(předpoklad projektu 1.10
-6 

až 1.10
-7

 m/s). Prosakující voda po vrstvách vnější zóny vytékala 

na vzdušní líc hráze, kde vytvářela zmokřená místa. 
 

 
Obr.2 VD Karolinka – výsaky na vzdušném líci hráze 

Práce, které byly po objevení výsaků zahájeny směřovaly především k objasnění původu vod, 

zabývaly se jejich vlivem na bezpečnost vodního díla a dále navrhovaly a zajišťovaly jejich 

sanaci. 

V červenci 1987 bylo provedeno 5 svislých drenážních vrtů PV7 až PV11 na horní bermě, 

které v současnosti slouží k měření hladiny vody v násypu hráze (Obr.2). Mělo se jimi blíže 

objasnit složení násypu hráze a ověřit možné svislé propojení propustných a nepropustných 

vrstev ve vzdušní části násypu hráze. V tělese hráze nebyla zjištěna průsaková depresní 

křivka. Ve třech vrtech byla hladina pod úrovní střední drenážní vrstvy, v jednom vrtu byla 

hladina pod horní drenážní vrstvou. Ukázalo se, že propojení nepropustných a propustných 

vrstev násypu hráze prostřednictvím vrtů nemá na výsaky vliv.  

V červenci 1988 byly provedeny dovrchní drenážní vrty na levém a pravém břehu. Vrty jdou 

od paty hráze v podloží břehu směrem ke koruně. Vrty mají délku 85 až 105 m a počáteční 

sklon 10 až 15°. Vrty měly sloužit k odvádění případné průsakové vody z pravého a levého 

zavázání. Vrty jsou prakticky suché a pouze v době srážek jsou u nich registrovány výtoky.  

Od roku 1990 až do roku 2003 byla na vzdušním líci hráze postupně prováděna drenážní pera, 

kterými byly přerušeny nepropustné vrstvy a průsaková voda byla svedena do odvodňovacího 

žlabu v patě hráze. Provedení každé etapy budování drenážních per vyvolalo změny 

průsakového režimu ve vzdušní stabilizační části hráze. Část nezachycených vod nově 

vybudovanými drenážními pery prosakovala níže a po méně propustných vrstvách vysakovala 

zpět na vzdušní líc, což vedlo k dalším etapám budování drenážního systému. 

Na horní bermě bylo vybudováno celkem 11 drenážních per, z nichž celkový průměrný výtok 

činil za období 2010 až 2012 0,13 l/s (průměrná hladina v nádrži v tomto období byla 

515,82 m n.m.). Na dolní bermě je na levé části hráze 15 drenážních per. Průměrný celkový 

výtok z těchto per na levé straně byl v období 2010 až 2012 0,61 l/s. Na pravé části hráze je 

11 per, a celkový průměrný výtok ve stejném období byl 1,47 l/s.  

Souhrnné výtoky z drenážních per měřené automaticky v intervalu 1 hodiny měly výraznou 

závislost na hladině vody v nádrži a vysokou teplotu vody, která ukazovala na prosáklou vodu 

z horní části nádrže.  

Z regresní analýzy výtoků z drenážních per na horní a dolní bermě bylo patrné, že výtoky jsou 

intenzivní po úroveň hladiny cca 517 m n.m. Od této kóty po úroveň cca 515 m n.m. jsou 

výtoky znatelně menší a pod touto kótou je celkový průsak opět intenzivnější. Výtok z drénů 

na dolní bermě (500 m n.m.) prakticky ustává při hladině v nádrži na kótě cca 511 m n.m.  

Z výsledků měření a pozorování prováděných v rámci technicko-bezpečnostního dohledu 

vyplynula nutnost na provedení podzemní svislé těsnící jílocementové stěny do hloubky min. 

16 m (po kótu 507,00 m n.m. B.p.v.). 



3. GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM HRÁZE 

V roce 2004 a 2006 byl proveden na koruně hráze geotechnický průzkum za účelem ověření 

materiálových charakteristik těsnícího jádra a průsakových poměrů na kontaktu vlastního 

jádra a přechodové zóny. Bylo provedeno 8 průzkumných jádrových vrtů délek 14,2 a 18,7 m 

a 5 penetračních sond v r. 2004 resp. 7 sond v r. 2006. Vrtné práce byly využity pro osazení 

snímačů pórového tlaku těsně za těsnícím jádrem. Cílem prací bylo získání podrobných 

podkladů pro zpracování projektové dokumentace na provedení těsnící clony.  

Výsledky průzkumu lze shrnout do následujících bodů : 

    Vlivem široké škály zrnitosti zemin (od jemnozrnných – CH, CS, CG po štěrkovité – 

GM, G-F) je propustnost těsnícího jádra a vzdušních stabilizačních částí 

v horizontálním i vertikálním směru značně rozdílná. Mezi jednotlivými vrty i přes 

jejich polohovou blízkost nebyla potvrzená vzájemná podobnost skladby zemin. 

    Polohy štěrkovitých zemin v oblasti těsnícího jádra dosahují hloubky okolo 10 - 12 

m (510,00 m n.m.) resp. 17 - 18 m (cca 505 m n.m.) 

    Rozhraní kvalitnějších zemin těsnícího jádra se nachází v hloubce cca 12 - 13 m pod 

korunou (509,00 – 510,00 m n.m.) 

    Cesty průsaků vod jsou odvislé od toho, jakým způsobem probíhalo navážení a 

hutnění materiálů těsnícího jádra - velký vliv na to mělo nedodržování 

technologického postupu v průběhu výstavby. Příkladem nekázně může být i 

nalezení perforované drenážní trubky bezprostředně za těsnícím jádrem při vrtných 

pracích. Po jejím navrtání se zvýšily průsaky z drénů na levé straně dolní bermy o 1 

l/s. Po zalití prostoru jílocementovou suspenzí, se průsaky vrátily na původní 

hodnoty.   

    Koruna těsnícího jádra se nachází na úrovni maximální hladiny vody v nádrži, což je 

o cca  0,8 m níže než byl projektovaný stav.  

Z uvedených zjištění se dalo předpokládat, že „heterogenita" těsnícího jádra se s největší 

pravděpodobností bude projevovat po celé délce hráze, a z toho důvodu bylo nutné uvažovat 

o vybudování těsnící clony po celé délce hráze. 

Všechny poznatky ukazovaly na možné ohrožení filtrační stability při extrémních stavech 

hladiny vody v nádrži.  

4. PROJEKČNÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

4.1. Těsnící clona 

Na základě závěrů z dlouhodobého sledování vývoje průsakových poměrů v tělese hráze 

v rámci technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) a výsledků geotechnického průzkumu byla 

zpracována v roce 2007 projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení [1].  

Těsnící clona o šířce 0,60 m byla navržena jako klasická kopaná podzemní těsnící stěna 

z cemento-bentonitové samotvrdnoucí suspenze po celé délce hráze (355,00 m). Hloubka 

těsnící clony je proměnná, od 10,50 m po 19,30 m. Hloubkový rozsah byl stanoven jako 

obalová čára vystihující potřebnou hloubku těsnící clony ve vybraných průzkumných dílech 

(provedených jádrových vrtů a sond penetrace) s nejnepříznivějšími vlastnostmi těsnícího 

jádra (Obr.3). V údolní části byla hloubka těsnící stěny prodloužena na základě doporučení 

TBD o cca 0,5 - 4 m. V rámci projektové dokumentace byla rovněž posouzena stabilita rýhy 

proti zavalení s určením stupňů bezpečnosti v závislosti na hloubce těsnící stěny a hladině 

vody v nádrži. 

 



 
Obr.3 VD Karolinka – podélný řez hrází – navržená těsnící stěna 

4.2. Rekonstrukce odpadní chodby 

Ze studie [2] zabývající se posouzením bezpečnosti vodního díla za povodní, vyplynula 

nutnost prověření tlakových pulsací v odpadní chodbě, které mohou vyvolat destrukci 

stropních panelů patrové chodby a také odstranění propustku z prefabrikovaných dílců 

vybudovaného při realizaci vodního díla cca 100 m za koncem vývaru.  

V září 2006 byl dokončen hydraulický modelový výzkum [3], jehož účelem bylo pro průtoky 

Q1000 TR (95 m
3
/s) a Q10 000 TR (115 m

3
/s) posoudit proudové a tlakové poměry v prostoru 

šachtového přelivu, odpadní chodby a vývaru. 

Bylo zjištěno, že při průtoku Q = 84 m
3
/s by docházelo k zahlcení odpadní chodby a následně 

k výrazným tlakovým pulzacím v počátečním úseku chodby. Jednotlivé max. hodnoty 

tlakových pulsací při Q = 115 m
3
/s by činily až 23 m vodního sloupce.  

Navrženou stěžejní úpravou dle výsledků zkoušek na hydraulickém modelu bylo snížení 

stropu o 0,63 m na délce 20,6 m  vstupní části chodby.  

V březnu 2007 byl proveden technický návrh koncepce úpravy stropu a návrh sanace 

betonových konstrukcí chodby včetně ocelového kolena šachtového přelivu, který zapracoval 

výsledky realizovaného stavebně technického průzkumu chodby [4]. 

V březnu 2010 byla následně dle uvedeného technického návrhu zpracována dokumentace ke 

stavebnímu povolení. 

4.3. Modernizace monitoringu TBD 

Z důvodu významného zásahu do konstrukce tělesa hráze a potřeby podrobnějšího sledování 

změn průsakového režimu v průběhu stavby i v následném zkušebním provozu byl v březnu 

2011 zpracován projekt [5] na rozšíření stávajících měřících zařízení TBD vč. modernizace 

automatického sběru dat a jejich vizualizace. Bylo navrženo vybudování 10 pozorovacích 

vrtů, dvou měrných přepážek v injekční chodbě a úprava měrného profilu limnigrafu na 

přítoku. Dále byl navržen nový automatický systém měření a sběru dat pro závislé (TBD) a 

nezávislé veličiny s přenosem do domku hrázného a na vodohospodářský dispečink v Brně. 

5. REALIZACE OPATŘENÍ 

Realizace navržených opatření proběhla v období od listopadu 2012 do srpna 2013.  

Stavba byla rozdělena na čtyři stavební objekty a to : SO 01 – rekonstrukce odpadní štoly, SO 

02 – odstranění rámového mostu, SO 03 – těsnící clona a SO 04 - modernizace monitoringu. 

V souladu s požadavky projektové dokumentace a dodatku manipulačního řádu bylo zahájeno 

postupné snižování hladiny vody v nádrži tak, aby před vlastním zahájení prací na těsnící 

cloně a sanačních prací v odpadní chodbě byla dosažena a udržována po celou dobu stavby 

hladina 510,00 m n.m. ( tj. 9,82 m pod max. hladinou zásobního prostoru). 

 



5.1. Těsnící clona 

Před zahájením vlastních stavebních prací v roce 2013 byla zpracována dokumentace pro 

provádění stavby [6]  včetně následných technologických předpisů dodavatele stavby.  

Oproti dokumentaci pro stavební povolení došlo k dílčím změnám a to, ve vybudování 

trvalých vodících ŽB zídek a dotěsnění břehových zavázání tryskovou injektáží na celou 

výšku stěny až po strop injekční chodby.  

Samostatnou problematikou před zahájením stavebních prací bylo také posouzení přitížení 

koruny hráze hloubícím strojem, posouzení vlivu provádění clony na globální stabilitu hráze 

doložením výpočtu napjatosti a přetvoření a rovněž definování vlastností směsí a receptur jak 

pro kopanou těsnící clonu tak i tryskovou injektáž (směs TIWO pro obor napětí 0,0 - 0,4 MPa 

s edometrickým modulem 10-20 MPa, max. 25 MPa po 90 dnech a propustností 1.10
-8

 m/s).    

Byly určeny očekávané meze bdělosti horizontálních resp. vertikálních deformací (10 resp. 15 

mm) měřených na koruně hráze při provádění stěny.  

 

Realizace kopané podzemní těsnící stěny proběhla v červnu 2013 a tryskové injektáže 

v zavázáních hráze na přelomu července a srpna 2013.  

Po odstranění vozovky byla v ose koruny hráze provedena rýha šířky cca 1,2 m a hloubky  

1,2 m od stávající nivelety vozovky. Pro zajištění stability rýhy, pro omezení deformací 

koruny hráze, pro zajištění mrazuvzdornosti a vodotěsnosti těsnící stěny v konstrukčních 

vrstvách vozovky, byla vybudována oboustranná (na návodní a vzdušní straně hráze) 

železobetonová vodící zídka tloušťky min. 0,25 m a min. výšky 1,0 m. Horní povrch zídek 

byl proveden cca 0,2 m pod stávající niveletou koruny hráze. Zídky byly provedeny po 

úsecích délky 6,70 m. Ve svislých dilatačních spárách na návodní straně zídek byl osazen 

PVC těsnící pás. Vodící zídky mají mezi sebou vnitřní světlost 0,65 m, tak aby nepřesnosti 

provedení zídek nebránily hloubení drapákem. 

Na levém i pravém břehu, v úseku těsnícího prvku prováděného technologií tryskové 

injektáže, byla realizována návodní vodící zídka tloušťky 0,15 m. Tato zídka mimo jiné 

omezila riziko poškození návodního líce při tryskání (Obr.4). 

Těsnící clona na délce 301,75 m byla provedena jako klasická kopaná podzemní těsnící stěna 

z cemento - bentonitové samotvrdnoucí suspenze šířky 0,60 m. Délka lamely je 3,6 m, max. 

hloubka je 19,3 m a jejich překrytí 0,25 m. 

Hloubení těsnící clony probíhalo pod ochranou samotuhnoucí suspenze a provádělo se  

po jednotlivých záběrech drapáku tvořících lamelu. K hloubení byl použit bagr Liebherr HS 

852 HD o celkové hmotnosti 83,6 t a šířky 4,5 m (Obr.5). 

Kontinuální hloubení těsnící clony bylo zahájeno při pravostranném zavázání hráze na lamele 

LA 01, potom se lanový bagr přemístil do polohy k hloubení lamely LA 03. Po vyhloubení 

lamely LA 03 se lanový bagr přemístil k okraji lamely LA 03 a zahájil hloubení lamely LA 

02. Při hloubení lamely LA 02 byly vyhloubené lamely LA 01 a LA 03 přehloubeny o 25 cm 

na každou stranu. 

Celkem takto bylo vyhloubeno 90 lamel. Uzavření hloubené stěny bylo provedeno betonem, 

po odstranění odstojem znehodnocené svrchní vrstvy zatuhnuté směsi, do horní úrovně zídek, 

v tloušťce cca 0,4 m. Hloubení těsnící stěny v zavázáních hráze bylo ukončeno s bezpečným 

odstupem 1 m od vrchlíku injekční chodby. V této části byl proveden těsnící prvek ze sloupů 

tryskové injektáže (TI). Pilíře TI průměru 1,0 m s osovou vzdáleností 0,8 m byly prováděny 

tak, aby minimální tloušťka těsnícího prvku byla v celé délce min. 0,6 m, bylo zaručeno 

navázání sloupů TI na vrchlík betonové chodby a napojení na těsnící clonu provedenou 

hloubenou technologií. Celkem se jednalo o dva úseky délky cca 2 x 25 m. 



Zaručený kontakt stěny TI s vrchlíkem chodby byl zajištěn zhotovením většího průměru 

sloupu (1,4 m) v jeho první fázi, tzn. prvních 30 - 50 cm a ukloněnou tryskou o 15° směrem 

dolů k betonové chodbě. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obr. 4 VD Karolinka – realizace TI v zavázání hráze                           Obr. 5 VD Karolinka – realizace kopané těsnící stěny                    

Na závěr bylo dokončeno zařízení pro pozorování a měření v rámci modernizace monitoringu 

a uvedena koruna hráze do původního stavu. 

5.2. Rekonstrukce odpadní chodby 

Na počátku prací byl odstraněn propustek, který omezoval průtokové poměry bezprostředně 

pod VD resp. ovlivňoval míru zatopení odpadní chodby.  

Hlavním opatřením bylo provedení železobetonového snížení stropu odpadní chodby,  

na jejím začátku, v délce 20,6 m o 0,63 m, umožňujícího převedení tlakového proudění, 

včetně úpravy zavzdušňovacího potrubí. Ve zbývající části chodby již bude probíhat proudění 

o volné hladině.  

Dále proběhla sanace poškozených ploch stěn, dna i stropu odpadní chodby, vč. pracovních 

spár, dvouvrstvou maltou. 1. vrstva s cementovým pojivem s rozptýlenou výztuží, jako finální 

vrstva stěrka na cementové bázi s epoxidem. Dotěsnění dilatačních spár bylo provedeno 

šikmo vedenou tlakovou injektáží těsnící hmotou. Na závěr bylo opatřeno nátěrem koleno 

šachtového přelivu. 

6. ZÁVĚR 

Účelem prací bylo vybudování těsnící clony v horní a střední části těsnícího jádra hráze. 

Cílovým efektem bylo dosažení snížení průsaků přes těsnící jádro hráze a tím i zvýšení 

bezpečnosti hráze a současně snížení rizika poruchy přehrady za povodní.  

V současné době se vodní dílo Karolinka vzhledem k provedené rekonstrukci nachází ve 

zkušebním provozu, jehož ukončení se předpokládá po napuštění nádrže na kótu maximálního 



zásobního prostoru 519,82 m n.m. (v současnosti cca 516,00 m n.m.) a závěrečném 

vyhodnocení z pohledu TBD. Po celou dobu stavby i při napouštění nádrže nebyl v rámci 

TBD zaznamenán negativní vývoj deformací případně průsakového režimu, které by mohly 

vést k zastavení napouštění nádrže případně řízenému snižování hladiny. 
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VD ŠANCE – TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ 

INJEKČNÍ CLONY 

ŠANCE DAM – DAM SAFETY SUPERVISION DURING DRAINAGE TUNNEL 

CONSTRUCTION AND GROUT CURTAIN REHABILITATION 

Tomáš Kantor, Petr Holomek 

Abstrakt: 
Vodní dílo Šance na Ostravici prošlo v roce 2013 dílčí rekonstrukcí. V jejím rámci byla realizována 

nová drenážní štola v levém svahu, která má zamezit zvýšenému přítoku svahových vod do tělesa 

hráze. Současně s tím byla provedena částečná obnova injekční clony ve skalním podloží. Obnova 

probíhala rovněž v levém svahu pod původní injekční chodbou a průzkumnou štolou. Práce probíhaly 

při významně snížené hladině vody v nádrži. Příspěvek popisuje provedené zásahy z pohledu 

technickobezpečnostního dohledu. Jsou popsány stávající i nově instalovaná měření pro sledování 

deformací hráze a podloží a také průsakového režimu hráze. Dále jsou prezentovány výsledky měření 

a diskutováno porovnání s předpoklady a odhady před stavbou. V závěru jsou shrnuty zkušenosti a 

doporučení pro obdobné realizace. 

 
Abstract: 

There was a partial rehabilitation at Šance dam on Ostravice River in 2013. During the reconstruction 

a new drainage tunnel was bored in the left abutment, which aim is decreasing the ground water 

seepage from the left slope to the dam body. Another part of the reconstruction was grout curtain 

rehabilitation in the bedrock. The rehabilitation was carried out also in the left abutment under the 

original grouting gallery and survey tunnel. All works had to be performed during very low reservoir 

water level. The paper describes current and new installed measurement devices for deformation and 

seepage monitoring. Furthermore, the measured and observed results are presented and there is also 

discussion about the designed values presumptions. As a conclusion, the experience gained and 

recommendations for similar rehabilitation works are summarized. 

 

Klíčová slova: Šance, TBD, drenážní štola 
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1 ÚVOD 

Účelem stavby s názvem „VD Šance – Drenážní štola“ bylo vybudovat novou drenážní štolu, 

která omezí přítok vody do prostoru na vzdušní straně levobřežní větve injekční chodby VD 

se svahu Smrk. V rámci stavby drenážní štoly byla dále provedena obnova části těsnící clony 

v levém zavázání z injekční chodby mezi bloky 27-30 a v úseku průzkumné štoly mezi bloky 

50-54. Drenážní štola a úsek injekční chodby s průzkumnou štolou, kde byla provedena 

obnova injekční clony, byly dále vystrojeny novým zařízením pro měření veličin TBD. 

Drenážní štola a šachta v levém svahu byla provedena za účelem zmenšení přítoku svahových 

vod z levého svahu do tělesa hráze a to jak při bezdeštném stavu, ale zejména za srážkových 

epizod v době zvýšeného přítoku ze svahu. Největším nebezpečím pro hráz se jeví přítok této 

svahové vody do prostoru mezi vzdušní stěnu injekční chodby a skalní podložní masiv. 

Svahová voda proudící v levém svahu tímto „koridorem“ podél injekční chodby směrem do 

údolí může totiž ohrožovat napojení těsnícího jádra na skalní podloží. Zejména zde hrozí 

nebezpečí degradace podloží injekční chodby a nebezpečí eroze těsnícího jádra v jeho 

nejnižších partiích. Změna stavby vodního díla má za cíl snížit riziko poškození napojení 

těsnícího jádra na injekční chodbu v levobřežním zavázání. Cílem opatření bylo zvýšení 

bezpečnosti hráze. [1] 

1.1 VD Šance 

Zemní sypaná hráz VD je umístěna v Moravskoslezském kraji, okres Frýdek-Místek na řece 

Ostravici v říčním km 45,770 – nad městem Ostravice. Z hlediska regionálního leží 

v Moravskoslezských Beskydech. Voda v nádrži zaplavuje vlastní údolí řeky Ostravice v 

délce 7,60 km, údolí pravostranného přítoku Řečice v délce 2,20 km a levostranného přítoku 

Velkého potoka v délce cca 1,25 km. Největší šířka zátopy na řece Ostravici je cca 750 m. [2] 

VD bylo vybudováno v letech 1965 až 1969. Jedná se o sypanou kamenitou hráz se šikmým 

středním hlinitým těsněním. Návodní líc je rozdělen po úsecích ve sklonu 1 : 1,5, 1 : 2,0 a 1 : 

2,5, vzdušní líc je poté v jednotném sklonu 1 : 1,4. Hráz byla sypána z místních materiálů. 

Stabilizační kamenité zóny hráze byly sypány po vrstvách 1,5 m a hutněny vibračním válcem. 

Hlinitokamenité sutě v zóně při návodní straně hráze byly sypány po vrstvách 0,4 m a byly 

hutněny statickým válcem nebo vibračním válcem. V podloží hráze od injekční chodby ke 

vzdušnímu líci byly ponechány údolní štěrky. Líce hráze tvoří neupravená kamenitá sypanina, 

na návodní straně při koruně je kámen urovnán. Podloží hráze je těsněno injekční clonou 

navázanou na injekční chodbu. Injekční chodba má vnitřní profil 2,5x3,5 m. Chodba byla 

prováděna po blocích délky běžně do 12,7 m. V levobřežním zavázání injekční chodby 

přechází v úrovni těsně pod korunou do horizontální ražené tzv. průzkumné štoly délky cca 

90 m. Injekční clona má hloubku 20 až 113 m a byla prováděna ve čtyřech pořadích s 

výslednou roztečí vrtů 1,25 m. Injektáže v rámci výstavby díla byly ukončeny v roce 1972. V 

průběhu osmdesátých let byla injekční clona systematicky obnovována do hloubek 11 až 12 

m. V nejhlubším místě údolí je vybudována odvodňovací chodba délky 163,75 m. Odvedení 

průsaků z injekční štoly a odvodňovací chodby je zajištěno gravitačně potrubím s vyústěním 

do koryta pod hrází. Koruna hráze má šířku 6 m. Na návodní straně je proveden vlnolam 

výšky 0,7 m nad úrovní koruny hráze. Po hrázi vede účelová komunikace šířky 4 m. [1], [2], 

[3]. 

VD Šance je pro účely TBD zařazeno do I. kategorie ve smyslu (§ 7) Vyhlášky ministerstva 

zemědělství č. 471/2001 Sb. [4] 

 

Účel a využití: [2] 

 Zajištění dodávky surové vody pro úpravnu vody v  Nové Vsi v množství 2,2 m
3
.s

-1
 

 Zajištění minimálního průtoku v toku pod nádrží v množství MQ = 0,3 m
3
.s

-1
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 Nadlepšování průtoku v profilech níže na tocích pro zajištění odběrů pro průmysl a pro 

zajištění minimálního průtoku MQ=0,57 m
3
.s

-1
. 

 Snížení kulminací povodňových průtoků  

 Účelný chov ryb v nádrži. 

 Energetické využití průtoků v elektrárně umístěné v hrázi. 

 

 
Obrázek 1: Situace VD Šance se schematickým zákresem objektů. 1. boční bezp. přeliv,  

2. skluz, 3. odběrná věž, 4. injekční chodba, 5. odvodňovací chodba, 6. průzkumná štola,  

7. drenážní štola, 8. drenážní šachta, 9. pilíře estakády, 10. silnice I.třídy č.56 (Ostravice-Bílá) 

2 TECHNICKOBEZPEČNOSTNÍ DOHLED 

Obsluha díla i pracovníci pověřené organizace prováděli veškerá periodická měření a 

sledování v celém průběhu výstavby drenážní štoly dle platného Programu TBD. Během 

celého sledovaného období bylo také ve funkci automatické měření průsaků, měření HPV v 

pozorovacích vrtech, náklonů betonových objektů a sledování násypu hráze za pomocí 

inklinometrických vrtů.  

Předávání výsledků všech automaticky snímaných měření pro zpracování na brněnském 

pracovišti VODNÍ DÍLA–TBD a.s. probíhalo z Povodí Odry, s.p. prostřednictvím serveru se 

systémem TBD v dávkových souborech. Předávání výsledků měření a pozorování 

zajišťovaných klasicky obsluhou díla bylo prováděno obvykle jednou týdně elektronickou 

poštou. 

Pracovníci naší společnosti v průběhu výstavby připravovali podklady (operativní zprávu o 

provedených měření s aktuálními grafy) pro jednání pracovní skupiny na stavbě drenážní 

štoly. Dále se zástupci naší společnosti zúčastňovali pravidelných týdenních kontrolních dnů 

stavby s četností 1-2x za 14 dní. V průběhu těchto dnů dále prováděli kontrolní měření a 

celkové prohlídky VD. Jednalo se především o manuální měření HPV ve venkovních vrtech a 

kontrolní měření  průsaků a tlaků v podloží hráze s vizuální kontrolou. 
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V období 10/2012 – 10-2013 bylo provedeno 11 etap trigonometrického zaměření svislých a 

vodorovných posunů kontrolních bodů na pilířích estakády. Zaměření sedání kontrolních 

bodů nivelací bylo prováděno celkem 11x na koruně hráze, 30x na povrchu nad drenážní 

štolou a pilířích estakády, 13x v injekční chodbě a průzkumné štole, 7x ve vstupní chodbě a 

4x v drenážní štole metodou přesné nivelace. 

2.1 Drenážní štola 

Jelikož se jednalo o raženou štolu (šachtu) za použití trhaviny v blízkosti komunikace I.třídy, 

jež je v části vedena na pilířích (estakáda), bylo nutné sledovat i tento objekt. Před vlastní 

výstavbou drenážní štoly byla v levém zavázání hráze vybudována soustava pozorovacích 

sond s hloubkou přesahující 50 m pro sledování HPV. Projektantem stavby byla dále 

stanovena poklesová kotlina v okolí drenážní štoly a šachty. Pilíře estakády přiléhající 

k drenážní šachtě v této poklesové kotlině byly vybaveny automatickým náklonoměrem a 

teploměrem, dále kontrolními body pro sledování vodorovných a svislých posunů. Samotná 

poklesová kotlina byla vybavena trojicí profilů po 5ks kontrolních bodu pro sledování 

svislých deformací. V průběhu postupující výstavby bylo nutné ještě doplnění o dva vložené 

profily, každý po 3ks kontrolních bodů, z důvodu zvýšených deformací nadloží (sutí) 

drenážní štoly. Zvýšené deformace povrchu nad drenážní štolou jsou znázorněny na 

následujícím grafu (obr. č.2). Jednalo se však o lokální deformace v suťových materiálech 

v průběhu ražby drenážní štoly s maximálním celkovým svislým posunem cca 90 mm. 
 

 
Obrázek 2: Deformace povrchu nad drenážní štolou – časový průběh, svislý posun 

 

S postupem čelby drenážní štoly byly budovány příčné konvergenční profily, tyto byly 

měřeny po etapách extenzometrickým pásmem. U VD Šance není pro jednu ze čtyř 

výsledných smykových ploch z doposud provedených studií stability hráze dodržen normový 

požadavek minimálního stupně bezpečnosti novelizované ČSN 73 23 10 „Sypané hráze“. 

Byly proto před výstavbou vybudovány 3 ks inklinometrických vrtů vedených z koruny hráze 

do vzdušní strany těsnícího jádra. Dva vrty blíže k levému břehu byly vystrojeny řetězcem 

automatických in-place inklinometrů pro sledování potencionální smykové plochy. Jelikož 

byly obavy ohledně vlivů trhacích prací na objekty hráze (betony injekční chodby a 

průzkumné štoly, vlastní injekční clony či pilíře estakády) bylo prováděno na vybraných 

stanovištích seizmické měření. 

Časový průběh průsaků do drenážní štoly je uveden na následujícím grafu (obr. č.3). Umístění 

měrných přelivů: MQ-48-01 (u drenážní šachty), MQ-48-02 (u vstupu do drenážní štoly). 

Z grafu je patrná závislost drénované vody na srážky. 
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Obrázek 3: Průsak do drenážní štoly – časový průběh, 

 

        
Obrázek 4: Pohled na vstup a čelbu drenážní štoly v průběhu výstavby.  

2.2 Injekční clona 

U částečné obnovy injekční clony v levém zavázání byly především sledovány deformace 

podloží a vlastní deformace objektu injekční chodby. Na kontrolních bodech umístěných 

v podlaze chodby byly za pomocí nivelace měřeny svislé posuny. Dále mezi jednotlivými 

beton. bloky injekční chodby resp. průzkumné štoly byly měřeny svislé a vodorovné posuny 

na deformetrických základnách. 

Při trhacích pracích bylo opět prováděno na vybraných stanovištích seizmické měření 

s následným vyhodnocením vůči objektům hráze dle normových požadavků. 
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Obrázek 5: Rychlost kmitání, složka otřesu ve směru X, stanoviště: Průzkumná štola, ostění 

výklenku, vodorovná vzdálenost od místa odstřelu cca 7 m [5]   
 

V průběhu vrtných prací na vlastní obnově injekční clony bylo prováděno inklinometrem 

kontrolní měření prostorového průběhu osy vrtu, tj. změření úklonu a směru úklonu vrtu 

s krokem 5 m.  

2.3 Instalace měřicího zařízení TBD 

Součástí výstavby drenážní štoly a částečné obnovy injekční clony bylo i doplnění měřicího 

zařízení TBD. Z obavy o poškození zařízení byly veškeré práce spojené s instalací zařízení 

TBD provedeny až po dokončení veškerých hlavních stavebních prací na drenážní štole a 

s tím spojené zapojení nového měřícího zařízení TBD do systému automat. monitoringu. 
 

Nové měřící zařízení nainstalované v rámci výstavby drenážní štoly: 

 29 ks automaticky sledovaných tlakoměrných vrtů v injekční chodbě a 

průzkumné štole v blocích č. 27 až 54, 

 1 ks měrného přelivu pro automatické sledování průsaků na konci průzkumné 

štoly u její čelby, 

 2 ks měrných přelivů pro automatické sledování průsaků v drenážní štole, 

 11 ks nivelačních značek pro sledování výškových posunů v drenážní štole, 

 4 ks nivelačních značek pro sledování výškových posunů v přístupové štole. 
 

Obnovené měřící zařízení v rámci výstavby drenážní štoly: 

 1 ks  měrného přelivu pro automatické sledování průsaků na začátku 

průzkumné štoly, 

 4 ks automaticky sledovaných tlakoměrných vrtů v průzkumné štole v blocích 

č. 50 až 52. 
 

Stavební práce byly provedeny dodavatelem stavby, samotné instalace zařízeni sloužící pro 

měření veličin TBD poté provedli pracovníci naší společnosti (VODNÍ DÍLA-TBD, a.s).  
 

 
Obrázek 6: Nový měrný přeliv s automatickým odečtem hladiny na konci průzkumné štoly 
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3 ZÁVĚR 

U automatického monitoringu docházelo k ovlivňování měření teplotou, ačkoliv byly snímače 

vybaveny korekcí naměřených hodnot na teplotu. Tento vliv byl patrný především u jednoho 

z inklinometrických vrtů, kde docházelo při srážkách či tání sněhu k zatékání do prostoru 

inklinometrické výpažnice a ovlivňování samotného měření. Významnější zaznamenaný 

problém se vyskytnul při bouřkové epizodě za vyšší intenzity srážek, kdy automatický 

monitoring zaznamenal náklon části pilířů estakády a vodorovný posun cca 40 mm na jednom 

(ze 14ks) snímačů umístěných v inklinometrickém vrtu. Operativním geodetickým měřením 

svislých a vodorovných posunů těchto objektů se takto významné posuny neprokázaly. Dále 

bylo přistoupeno k prověření vlastních snímačů. U inklinometrického snímače bylo zjištěno 

jeho poškození a u snímačů náklonu na pilířích estakády pouze k ovlivnění měření 

pravděpodobně způsobené výbojem blesku.   

 

 
Obrázek 7: Pohled na dokončenou drenážní štolu. 

 

Zhodnocení účinnosti vybudované drenážní štoly a provedené obnovy injekční clony není 

ještě v současnosti možné přesněji specifikovat z důvodu krátkého období od skončení prací 

(s nízkou hladinou v nádrži a podnormálními srážkami). Předběžně lze uvést, že je pozorován 

určitý úbytek vody jímané levým patním drénem, která je pravděpodobně zachycována novou 

drenážní štolou – viz obrázek 3. 
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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 

 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

 
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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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.  

 

Kľúčové slová: povodňová ochrana, podzemná tesniaca stena,  

 

 

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.  

 

ZOZNAM LITERATÚRY: 
 

[1] ING. PETER GLAUS, ING. JÁN BABEČKA (HCI HYDROCONSULTING, s.r.o.):  

Projektová dokumentácia stavby „Utesnenie ĽOH Váhu v úseku Kolárovo-Komoča, hkm 

22,966-27,594“, júl 2009 
 

AUTOR 
 

Ing. Deana Hirnerová 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, detašované pracovisko- Správa 

vnútorných vôd Komárno, Svätoondrejská 6, 945 01 Komárno  

e-mail: dea.hirnerova@svp.sk 

mailto:dea.hirnerova@svp.sk


XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

SPECIFIKA  STABILIZACE BŘEHŮ NÁDRŽÍ – UŽITÍ  

GEOSYNTETIK 

SPECIFICS BANK STABILIZATION RESERVOIR - THE USE OF 

GEOSYNTHETICS  

Miloslav  Šlezingr 

Abstrakt: 
V posledních letech byly vypracovány postupy stabilizace břehů za využití geosyntetik. 

Předpokládáno je především spolupůsobení geosyntetických sítí – rohoží ve spolupráci s kořenovým 

systémem dřevin. 

Tato otázka se stala základem diskuze, do jaké míry jsou geosítě a geomatrace vložené do břehů 

(zemní armatura) schopné ve spolupůsobení s kořenovými systémy dřevin a travin podpořit jejich 

stabilizaci. Tomuto tématu se věnuje následující příspěvek. 

 

Abstract: 

In the last years, stabilization procedures suitable for this material (reinforced ground concruction - 

geosyntetics)  have been elaborated on and published, especially concerning their combination with 

root systems of woody plants and herbs. This issue has become the basis for a wide discussion whether 

and to what degree the geonets and geomats inserted in banks affect the root systems of plants, mainly 

grasses.  

Kľúčové slová: Břeh, voda, nádrž, stabilizace, geosyntetika. 

1. ÚVOD 

Velmi důležitá je řádná stabilizace břehů údolních nádrží, kde bývá základním problémem 

pohyb hladiny.  Především břehy umělých jezer s velkou délkou rozběhu větru po hladině 

(větší jak cca 500 m) jsou výrazně ohroženy vlněním hladiny způsobeným větrem.  

Problematické mnohdy bývají také oblasti intenzívně využívané turisticky – zde je nutno 

zajistit bezpečnost rekreantů, mnohdy však právě poškozování břehů člověkem hraje zásadní 

roli při volbě vhodných stabilizačních postupů. Mnohdy bývají kamenné stabilizační paty 

rozebírány, svah tvořící břeh je pak porušován pochůzně – vyšlapané pěšiny jsou zárodkem 

rozvoje břehové eroze. 

Důležité je tedy řádné protiabrazní opevnění, ale také opevnění břehu výše po svahu, v místě 

výběhu vlny. 

2. NĚKTERÉ Z ROZDÍLŮ PŘI OPEVNĚNÍ BŘEHŮ TOKÁ OPROTI BŘEHŮM 

NÁDRŽÍ 

 

a) Především nejsou břehy údolních nádrží ve velké většině případů výrazně 

namáhány proudící vodou. Naopak setkáváme se zde mnohdy se setrvalou hladinou, 

která je důsledně zajišťována po několik měsíců v roce a její případné výraznější 
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pohyby ve vertikálním směru jsou spíše důsledkem havarijních stavů, přírodních 

katastrof, apod. 
 

b)  Na nádržích se výrazně projevuje poškození břehů zapříčiněné kmitavým pohybem 

hladiny – vlněním. Právě eolické vlnění hladiny je příčinou nejvýraznějšího 

poškozování břehů. Materiál nechráněných břehů je dlouhodobě rozplavován, jemné 

částice jsou odplaveny a z velké části sedimentují na dně nádrže, hrubozrnné částice se 

ukládají na dně v blízkosti poškozeného břehu. Vzniká abrazní srub a pod ním abrazní 

plošina.  
 

c)  V případě horních, někdy i dolních zdrží přečerpávacích vodních elektráren se 

jedná o specifické řešení stabilizace (výrazné pravidelné kolísání hladiny i o několik 

desítek metrů). 
 

d)  Při stavbě hráze (ale mnohdy i při stavbě vyššího jezu) se hladina ve zdrži ustálí na 

úrovni, ve které by se nikdy dříve neobjevila. Mnohdy se jedná i o desítky metrů nad 

původním dnem. Zde se na svazích dlouhodobě vyvíjel a prosperoval úplně jiný druh 

rostlinného společenstva, než na břehu toku. Nejčastěji se jedná o lesní trať s plně 

vyvinutým lesním ekosystémem (půdní horizont, bio- i zoocenóza).  

Relativně stabilní lesní ekosystém se zde náhle dostává do konfrontace s diametrálně 

odlišnými podmínkami (Šlezingr 2005). Zde je nutná zásadní úprava břehu včetně 

změny druhové skladby porostů, jež budou tvořit vegetační doprovod toku (nádrže). 

 

e)  Při návrhu vhodné stabilizace břehů je nutno brát v potaz specifika provozního 

řádu nádrží, pravidelné cykly poklesů hladiny v podzimním a zimním období, 

zaplnění nádrže v období jarním. 

 

f)  Nutno uvažovat s rekreačním využíváním nádrží – ať se jedná o rekreační plavbu, 

rybaření či slunění na březích. Vybudováním přistupů k hladině, plážových břehů 

apod. můžeme do jisté míry zabránit poškozování břehů.  

 

g)  Pomocí výpočtů stability je nutno posoudit svahy tvořící břehy nádrže v místech 

ohrožených sesuvy a následnými úpravami (pokud je to možné) předejít těmto velmi 

nebezpečným svahovým pohybům. 

 

Z uvedeného základního výčtu je patrné, že také stabilizace břehů nádrží není možno 

podceňovat. Na zvláště ohrožených či namáhaných lokalitách je nutno provést 

technickou stabilizaci, v méně ohrožených oblastech pak navrhujeme stabilizaci 

biotechnickou, či pouze biologickou (Šlezingr 2010). 

 

MOŽNOST POUŽITÍ GEOSYNTETIK 

 

Především na březích nádrží je možno aplikovat návrhy armované zemní konstrukce – 

zabudování geosítí do břehu s následnou podporou kořenového systému vhodných dřevin. 

Tato stabilizace je velmi vhodná pro pozvolné břehy blížící se břehům s plážovým sklonem, 

na břehy v nižší části (v oblasti paty) stabilizovaných kamennou rovnaninou, gabiony apod. 

Výrazně podpoří stabilizaci biologickou – tedy tvořenou pouze vhodnými travními porosty. 

Armovaná zemní konstrukce je schopna chránit břeh nejen proti rozmývání, ale také proti 

poškození při turistickém využívání (pravidelná chůze po svahu, aj.). 

Podrobnosti k návrhu stabilizace břehů nádrží a detaily zobrazující instalaci geosítě a využití 

spolupůsobení kořenových systémů viz publikace Úřadníček, Šlezingr, 2007. 
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Obr. 1 Sesvahování břehu 1:2, Všechny ukázky závlahová nádrž Bílovec, 2005, foto 

M.Šlezingr a L.Úradníček. 

 

Obr. 2 Geosíť není mnohdy nutno osadit po celém svahu, možné je vytvoření zářezu nad 

oblastí výběhu vlny a zakončení osazení geosítě zde. Pásy geosítí se překrývají (cca 10 cm). 

 

 

Obr. 3 Po osazení geosítě zasuneme vrbové řízky délky přibližně 0,4m ve sponu cca 0.4m x 

0,4m tak, aby 1/3 řízku vyčnívala nad terén. Po následném zasypání vrstvou zeminy 3 – 5 cm 

vyčnívá asi 7 cm řízku s jedním či dvěma očky. 
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Obr. 6 Stav stabilizovaného břehu pomocí geosyntetik po cca 5 letech. Ústup břehu je patrný 

na srovnávací ploše stabilizované pouze vegetačně. 

3. ZÁVER 

Právě stabilizace břehů závlahové nádrže Bílovec byla první experimentální plochou . kterou 

sledujeme již od roku 2005. Ve spodní části svahu tvořícího břeh se objevilo poškození – 

postupné vyplavování materiálu břehu, 

Toto vyplavování je však minimalizováno právě spolupůsobením geosítě s kořenovým 

systémem dřevin a trav zde rostoucích. Po cca 8 letech je stav obdobný jako na fotografii z 

roku  2010. 
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HYDROIZOLACE KAMENITÉ HRÁZE PŘEHRADNÍ NÁDRŽE 

POMOCÍ BITUMENOVÉ GEOMEMBRÁNY 

WATERPROOFING OF A ROCKFILL DAM USING BITUMINOUS 

GEOMEMBRANE 

Misar I., Jůn P., Breul Bernard, Breul Bertrand 

Abstrakt: 

Tento článek představuje základní principy řešení hydroizolací inženýrských a vodohospodářských 

staveb s využitím bitumenové geomembrány a následně popisuje řešení hydroizolace návodní hrany 

kamenité hráze přehradní nádrže La Galaube pomocí bitumenových inženýrských pásů – 

bitumenových geomembrán. Dotčená stavba se nachází v jižní Francii poblíž Carcassonne. Článek 

udává detailní technické informace o nádrži a hrázi samotné. Hlavním těžištěm textu je popis návrhu a 

provádění hydroizolačního řešení s použitím modifikovaných bitumenových geomembrán v celkové 

ploše 23 000 m
2
. Pozornost je věnována jak aplikaci v ploše, tak řešení detailů a následné kontrole 

kvality provedení. Článek v závěru shrnuje a vyhodnocuje použité řešení. 

 

Abstract: 

This paper introduces principles of waterproofing using bituminous geomembranes in a field of civil 

and hydraulic engineering, and, it describes upstream watertightening of a rockfill dam La Galaube. 

This dam is located in south France near Carcassonne. Paper gives information about the dam itself, 

and, subsequently, it describes in detail the design and application of the waterproofing using modified 

bituminous geomembranes. Total area of this project was 23,000 sq. meters. Particular attention is 

paid to the application of waterproofing layer in a free area, solution of details and subsequent quality 

control. At the end, the paper summarises and assesses the applied solution. 

 

Klíčová slova: Kompozitní bitumenová geomembrána, hydroizolace, SBS modifikovaný asfalt, hráz, 

nádrž 

1. ÚVOD 

Jednou z možností zvodotěsnění vodohospodářských děl je použití tzv. geomembrán – 

prefabrikovaných povlakových izolací. Kromě monolitických vodotěsných konstrukcí, jež se 

používají především při velkých vodohospodářských dílech založených na železobetonové 

vodostavebné konstrukci, se především v případech kamenitých hrází buď menších objektů 

nebo nádrží využívají povlakové hydroizolace – v této oblasti většinou nazývané 

geomembrány. Tyto lze použít i na železobetonové podkladní konstrukce, případně na 

podklad z asfaltobetonů.  Vedle dosud v našich podmínkách běžně užívaných syntetických 

geomembrán se ve světovém měřítku též běžně využívají tzv. bitumenové geomembrány. 
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2. POPIS KOMPOZITNÍ BITUMENOVÉ GEOMEMBRÁNY 

Bitumenová geomembrána je kompozitní prefabrikovaná membrána složená především 

z vysoce mechanicky odolné výztužné polyesterové geotextilie, plnoplošně a plnoobjemově 

propenetrované asfaltovou směsí s krycí spodní a vrchní vrstvou z této samé asfaltové směsi. 

Rozměrovou stabilitu zabezpečuje doplňková, též plnoplošně propenetrovaná, výztužná 

vložka z netkané textilie ze skleněných vláken. Spodní líc je opatřen terfanovou fólií 

zabezpečující ochranu proti prorůstání kořínků a ochranu proti slepení jednotlivých vrstev 

v rolích. Vrchní líc je opatřen ochranným protiskluzným posypem z křemičitého písku. Tento 

posyp doplňkově přispívá ke zvýšení ochrany proti UV záření.  

 

Vlastní asfaltová směs je použitá ve dvou výrobkových řadách. Starší výrobkové řady 

využívají tzv. oxidovaného asfaltu, novější, modernější a stávajícím požadavkům více 

vyhovující řady z SBS modifikovaného asfaltového pojiva. 

 

Významným rozlišovacím znakem asfaltových (bitumenových) geomembrán pro účely 

inženýrských staveb je ve srovnání se standardními, asi většině technické veřejnosti známými, 

asfaltovými pásy, kromě použité vysoce mechanicky odolné výztužné vložky z geotextilie, též 

jejich šíře. Speciální výrobní linka využívající principy výroby asfaltových pásů se 

zvládnutou technologií penetrace silné výztužné vložky asfaltovou směsí v dané šíři a se 

zvládnutým procesem výroby těžkých širokých pásů, především z pohledu únosnosti 

komponentů a přesnosti je schopna vyrobit tyto membrány v šíři až 5,1 m. Standardní výrobní 

linky na asfaltové hydroizolační pásy produkují pásy 1 m šíře. Pro inženýrské stavby se však 

ukazuje větší šíře vzhledem k redukci počtu požadovaných spojů při aplikaci velmi 

podstatnou výhodou a to jak z hlediska vyšší dosahované bezpečnosti při zpracování tak i 

rychlosti pokládky. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ZÁKLADNÍ PRINCIPY POKLÁDKY BITUMENOVÉ GEOMEMBRÁNY 

Pokládka těchto kompozitních geomembrán se provádí zpravidla volným položením, byť se 

nevylučuje i případné natavení k napenetrovanému podkladu, a vodotěsným svařením přesahů 

propan butanovým hořákem. Technologie svaru je téměř shodná, ne-li prakticky totožná, 

s aplikací standardních asfaltových pásů. 

 

Snadná připojitelnost bitumenové geomembrány k naprosté většině stavebních konstrukcí a 

detailů zjednodušuje její aplikaci ve srovnání se standardními syntetickými výrobky. 

OBR 1: STRUKTURA BITUMENOVÉ GEOMEMBRÁNY COLETANCHE 

Pískový 
posyp 

Folie proti 
prorůstání kořínků 

Bitumenová 
krycí vrstva 

Vložka z netkaného 
polyesteru 

 Vložka ze 
skelné tkaniny  
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U tohoto typu není nutno při volné pokládce na terén používat podkladní vyrovnávací pískové 

nebo jílové vrstvy a podkladní ochrannou geotextilii, stejně jako ochranné vrchní krycí vrstvy 

z geotextilie a písku, tak jak je známe z praxe používané u standardních syntetických folií 

(především v případě volné pokládky folie typu HDPE, LDPE, LLDPE). 

 

 
OBR 2: INSTALACE BITUMENOVÉ GEOMEMBRÁNY POMOCÍ HYDRAULICKÉ KONZOLY 

 
OBR 3: SVAŘOVÁNÍ PŘESAHU BITUMENOVÉ GEOMEMBRÁNY PROPAN-BUTANOVÝM HOŘÁKEM S 

PŘEVÁLEČKOVÁNÍM  

4. POUŽITELNOST A VÝHODY BITUMENOVÉ GEOMEMBRÁNY 

Podstatným rozdílem z pohledu funkčnosti je rozdělení vodotěsnící funkce od funkce zajištění 

mechanické odolnosti, byť jednotlivé složky spolupůsobí. Vodotěsnost je zabezpečena vlastní 

asfaltovou směsí, jež vzhledem ke své modifikaci syntetickým kaučukem, se vyznačuje 

vysoce převažující elastickou deformací. Vlastní relativní elastická deformace při přetržení, a 

tedy i porušení vodotěsnosti, dosahuje u tohoto typu pojiva a směsi 1500%. Plastické 

reziduum při této maximální deformaci se pohybuje na úrovni 10%. Při únavovém cyklickém 

namáhání by tedy bylo třeba dosahovat této maximální deformace, aby mohlo dojít ke 

zhoršení parametrů vodotěsné směsi s časem a vlastními únavovými cykly. Tomuto 
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maximálnímu protažení však brání vlastní výztužná vložka z masivní geotextilie, která 

vlastnímu celkovému výrobku umožňuje maximální protažení na úrovni cca 50%. Z tohoto 

mechanizmu vyplývá, že nedochází ke změně hydroizolační bezpečnosti, zabezpečované 

asfaltovou směsí samotnou, u tohoto typu geomembrány s časem a únavou při využívání, 

uvažujíce přitom i trvanlivost vlastního asfaltu jako v podstatě přírodního materiálu. 

 

Vlastní mechanická pevnost a odolnost proti průrazu silné zakomponované geotextilie též 

výrazně zjednodušuje pokládku kompozitní bitumenové geomembrány. Velmi výrazně se 

zvyšuje odolnost proti mechanickému poškození při pokládce vlastní. Nedochází k průrazu 

vlastní geomembrány při pohybu po membráně, ani imperfekcí podkladu, ani k ovlivnění 

jejích mechanických vlastností a hydroizolační bezpečnosti při povrchovém poškození 

vrypem, proto není nutno při volné pokládce na terén používat podkladní vyrovnávací pískové 

nebo jílové vrstvy a podkladní ochrannou geotextilii, stejně jako ochranné vrchní krycí vrstvy 

z geotextilie a písku. Jak je uvedeno již výše.  

 

 
OBR 4: VYSOKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST A ODOLNOST PROTI PRŮRAZU KAMENIVEM (DLE TESTU NFP84510 

PRŮRAZ KAMENIVEM 20/40 DOSAHUJE HODNOTY 25 KN) 

 

 

 
OBR 5: ROZDĚLENÍ TAHOVÉHO NAPĚTÍ V BITUMENOVÉ GEOMEMBRÁNĚ, TAHOVÉ NAPĚTÍ JE PŘENÁŠENO 

VÝZTUŽNOU GEOTEXTILNÍ VLOŽKOU, BITUMENOVÁ KRYCÍ  VRSTVA MÁ POUZE OCHRANOU ROLI, HLAVNÍ 

VODOTĚSNÍCÍ FUNKCI MÁ POJIVO PROPENETROVANÉ VE VÝZTUŽNÉ GEOTEXTILII. 6=7, NAPĚTÍ V  PŘÍPADĚ 

VRYPU DO KRYCÍ VRSTVY ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚNO  

 

 

Tímto způsobem může dojít k výraznému zefektivnění instalace vodotěsného systému všech 

vodních nádrží, hrází menšího rozsahu, závlahových kanálů i skládek. Dochází jak ke 

zrychlení pokládky, tak i ke snížení ceny za celkový hydroizolační systém, který při dosud 

běžných aplikacích zahrnuje právě podkladní a krycí vrstvy. Dochází tak i ke snížení 

BITUMENOVÁ KRYCÍ 
VRSTVA 

IMPREGNOVANÁ 
VLOŽKA 

VRYP NA POVRCHU 
GEOMEMBRÁNY 
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ekologické zátěže vlastní redukcí emisí při transportu zásypových materiálů pro podkladní a 

krycí vrstvy. Samozřejmě ruku v ruce též dochází ke snížení nákladů na těžbu a transport 

těchto zásypových materiálů, stejně jako nákladů nezbytných na zemní práce. 

 

Dovolen je i k pokládce nezbytný provoz stavební mechanizace po povrchu membrány bez 

krycích vrstev. Krycí vrstvy však nejsou vyloučeny a mohou být použity v širokém spektru 

variant – od jemnozrnných přesypaných, po hrubozrnné, betonové – monolitické nebo 

prefabrikátové nebo, což se ukazuje často výhodou, především pro tzv. čistitelné nádrže, 

z asfaltobetonu. 

 

Při stejném očekávaném objemu nádrže, uvažujíce standardní tloušťku podkladních a krycích 

zásypových vrstev 0,5 m každá, to představuje ušetření cca 1 m hloubky výkopu na celé 

půdorysné ploše. Snížení nároků na výkopové práce je dosahováno též vysokým úhlem tření 

při volné pokládce na terén. Tato podstatná veličina udává do jakého maximálního sklonu je 

možné na terén pokládat geomembránu bez jejího zatížení tahem. V případě bitumenové 

geomembrány je stanovena na 32°. Standardně využívané syntetické folie vykazují úhel tření 

16°, případně až 24°, jsou-li texturované. Zjevně vyplývá možnost využití více strmého 

svahování v případě bitumenové geomembrány a tedy opět snížení nezbytného objemu 

zemních prací. 

 

Výrazný přínos lze spatřit v nízkém koeficientu teplotní délkové roztažnosti, který 

zabezpečuje nízkou míru tvorby vrás a vln při pokládce za proměnlivých teplot, snižujíce tak 

riziko mechanického průrazu při absenci pevnější podkladní plochy, stejně jako riziko 

nekvalitně provedeného svaru. Vlny a vrásy na hydroizolačních membránách zvyšují podíl 

redistribuce případné podtékající vody či kapaliny obecně do plochy, zvyšujíce tak dopad na 

okolí případného defektu. 

 

 
OBR 6: ARAXA (BRAZILIE): BEZ VLN A VRÁS I PŘES TEPLOTU VNĚJŠÍHO VZDUCHU DOSAHUJÍCÍ 43°C 

Vyšší plošná hmotnost umožňuje pokládku i za vyšších rychlostí větru. Zatímco vyšší 

objemová hmotnost, vyšší než objemová hmotnost vody, zabraňuje plování v případě defektu 

při podtékání a umožňuje speciální aplikace při opravách defektů vodotěsnosti pod vodní 

hladinou. 
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5. HYDROIZOLACE KAMENITÉ HRÁZE PŘEHRADNÍ NÁDRŽE POMOCÍ 

BITUMENOVÉ GEOMEMBRÁNY 

Právě pro výše zmiňované výhody byl systém bitumenové kompozitní geomembrány použit, 

kromě jiných, i při rekonstrukci návodní strany přehrady La Galaube na jihu Francie, blízko 

Carcassonu. K rekonstrukci bylo přistoupeno v roce 2000. Přehrada La Galaube přesahuje 

svým významem hranice Francie. Zásobuje vodou území 3 sousedních států a reguluje tok 

Kanálu du Midi, jedné z částí světového dědictví UNESCO. Přehrada má zádržnou kapacitu 

8 miliónů m
3
 a pokrývá plochu 68 hektarů. Vlastní těleso přehradní hráze je kamenité 

s maximální výškou ke koruně 43 m. Sklon návodní strany dosahuje poměru 2:1 

(horizontálně:svisle). Typický řez je uveden na obr. 7. 

 

 
OBR 7: PŘEHRADA LA GALAUBE – TYPICKÝ ŘEZ 

 

Násyp je umístěn na vyztužené železobetonové desce založené do lehce zvětralé žuly. 

Projekt obsahoval: 

- doplnění bočního přepadu, dimenzovaného na průtok 80 m
3
/s, 

- návodní věž, 

- hydraulický a monitorovací tunel pod násypem, 

- odtokovou konstrukci po proudu. 

Vlastní vodotěsný systém se skládal z: 

- vrstvy volného materiálu frakce 0/20 mm, vyrovnané, válcované a zpevněné 

prostřikem bitumenové emulze, tl. 20 cm, 

- vrstvy asfaltobetonové směsi za studena, frakce 0/10 mm, válcované, tl 10 cm, 

- vlastní bitumenové geomembrány Coletanche ES3 (celková výměra pokládky 

representovala 23 000 m
3
), 

- monolitické vrstvy vláknobetonu položené přes separační geotextilii. 
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OBR 8: HUTNĚNÍ NÁVODNÍ HRANY NÁSYPU  

 

 

Na kamenitý násep byla položena za účelem vyrovnání spár vrstva volného drceného vápence 

frakce 0/20 mm o minimální tloušťce 20 cm z nedalekého lomu Saint-Amancet. Návodní 

hrana byla hutněna 4t válci taženými z koruny hráze. V obtížně přístupných místech byly 

použity vibrační desky namontované na konstrukci rypadla. 

 

Následně byl proveden postřik asfaltovou emulzí s vydatností 1,5 kg/m
2
. 

 

Poslední přípravná vrstva byla provedena z pórovité asfalto stěrkové směsi za studena o frakci 

0/10 mm. Hlavním záměrem pro tuto vrstvu bylo: 

- vytvořit rovný hladký povrch pro pokládku a fixaci geomembrány, 

- vytvořit polopropustnou vrstvu redukující průsak do tělesa kamenité hráze v případě 

poruchy geomembrány nebo v případě přelivu při náhodné povodni. 

 

Pro stanovení směsného poměru směsi s propustností 10-6 m/s byla provedena laboratorní 

studie. Zohledňovala se i lámavost směsi při pokládce. Následně byly prováděny odběry a 

testy při vlastní pokládce. Pro asfaltovou směs se používaly tři třídy kameniva 0/2, 2/6 a 6/10 

v předem definovaném poměru. Podstatným se ukázalo udržovat válce neustále mokré tak, 

aby se zabránilo přilepování asfaltové směsi na jejich povrch. 

 

Přípustná tolerance rovinnosti byla stanovena na 2 cm od laserem vytyčené roviny. 

 

Vlastní pokládka hlavní hydroizolační vrstvy – bitumenové geomembrány proběhla za 

pomoci hydraulických brzděných konzolí. Délka rolí byla vyráběna specificky pro tento účel 

často přesahující 100 m. Geomembrány byly pokládány s přesahy 20 cm, plnoplošně 

svařovanými. 

 

Na patě svahu a podél celého obvodu vodonepropustné konstrukce byla geomembrána 

přikotvena k železobetonové monolitické desce založené a přikotvené do skalního podloží. 

Geomembrána byla natavena na předem nepenetrované betonové povrchy a dokotvena 

plochou ocelovou pásovinou. 
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OBR 9: POKLÁDKA BITUMENOVÉ GEOMEMBRÁNY  

 

 
OBR 10: POKLÁDKA BITUMENOVÉ GEOMEMBRÁNY  

 
OBR 11: DETAIL NAPOJENÍ V  PATĚ NÁVODNÍ HRANY  

Svár 

Beton 

Asfaltový penetrační nátěr 

Nataveno za tepla 

Podložka s vrutem 

Pásovina 
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6. KONTROLA KVALITY 

Kontrola kvality zahrnuje tři operace: 

- Kontrola pracovní kázně při svařování přesahů, kontrola šíře přesahu (min 20 cm), 

kontrola výtoku asfaltu ze sváru (vyžadováno 2,5 cm). 

- Kontrola špachtlování spoje. 

- Kontrola homogenity svaření přesahů ultrazvukem (min 16 cm). 

- Varianta 1: namátková kontrola přenosnou jednotkou. Typicky je prověřován úsek 

délky 1 m. Zpravidla po 35 bm. Kontrola aplikována též na vizuálně 

nestandardních úsecích. 

- Varianta 2: průběžná ultrazvuková kontrola za použití mobilní jednotky CAC 94. 

Jednotka je založena na testovacím válci s 24 ultrazvukovými senzory, schopná 

detekovat imperfekt sváru 0,8 x 0,5 cm. 

 

Pokud úsek vykazuje defekty, aplikuje se záplata přesahující vždy 20 cm přes hranice defektu. 

Následně je opět provedena kontrola. Průběžná kontrola byla zvolena v případě aplikace na 

přehradě La Galaube. 

 

 
OBR 12: MOBILNÍ JEDNOTKA CAC  94 PRO ULTRAZVUKOVOU KONTROLU HOMOGENITY SVÁRU 

7. MECHANICKÁ OCHRANA GEOMEMBRÁNY 

Proti poškození plovoucím ledem, kmeny stromů a vandalismem byla navržen způsob 

mechanické ochrany založené na in-situ, po záběrech provedené betonové ochranné 

mazanině, tloušťky 10 cm. Záběry byly zvoleny šíře 5 x 10 m.  

 

Betonová mazanina v obdélníkových záběrech byla zvolena z následujících důvodů: 

- Estetický aspekt. 

- Drenážní aspekt. Tok mezi mazaninou a geomembránou je výraznější a snadněji 

kontrolovatelný. 

- Aspekt údržby. Méně bouracích prací a snadněji definovaný a ohraničený rozsah 

v případě nutnosti přístupu k geomembráně. 

Betonová mazanina byla provedena na svahu v hliníkových rámech. Beton do rámů byl 

dopravován za pomocí čerpadel na vzdálenost 60 m. Viskozita byla permanentně 

kontrolována tak, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi nutností čerpání a zpracovatelnosti ve 

spádu. Beton byl vibrován a hutněn za použití vibračního válce spouštěného z koruny hráze. 
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Spáry jednotlivých záběrů monolitických desek byly v rozsahu pod předpokládanou vodní 

hladinou vyplněny elastomerní směsí. 

8. ZÁVĚR 

I přes komplikované podmínky v průběhu výstavby, vzhledem k období silných podzimních 

dešťů, byl dodržen krátký termín prací, jenž byl stanoven na 5 měsíců. Povlaková 

hydroizolace byla dodána na staveniště a instalována v listopadu 2000. Tento fakt umožnil 

správci objektu napustit nádrž před zimním obdobím 2000. Přehrada La Galaube je nejvyšší 

světovou přehradou s použitím povlakové hydroizolace z bitumenové geomembrány. Do 

současnosti je vodotěsné řešení spolehlivě funkční, s pravidelně prováděnými prohlídkami. 

Aplikace bitumenové geomembrány na návodní hraně přehrady La Galaube prokázala 

výhodnost, rychlost a spolehlivost zvoleného řešení. 
 

 
OBR 13: PŘEHRADA LA GALAUBE V PROCESU VYUŽÍVÁNÍ S NAPLNĚNOU NÁDRŽÍ 
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APPLICATION AND FEEDBACKS OF GABION STRUCTURES IN 

FLOOD STORAGE PROJECTS FOR THE PROTECTION OF URBAN 

AREAS AND INFRASTRUCTURES  

Marco Vicari 

Abstract:  
The paper focuses on the application of gabion structures in river control and particularly on 

transversal gabion weirs and spillways in flood storage projects. Storage has the general effect of 

attenuating the flood hydrograph, reducing its peak flow rate and spreading the volume out over a 

longer time span; this effect may be natural or engineered as part of a flood alleviation scheme. Flood 

damage on a river can be significantly reduced by construction of one or more reservoirs: where a 

reservoir site immediately upstream from one damage center provides more economical protection 

than local protection works, reservoir flood storage should be considered. Flood storage works can be 

online: in which the water is temporarily stored within the river channel and its floodplain or offline: 

in which the water is diverted from the river channel, stored in a separate area (which may be part of 

the floodplain) and subsequently released back to the river or to another watercourse. In general, 

online storage works are normally located in the upper catchment (where the catchment area is 

modest) while offline storage works are more common on larger rivers with wide floodplains. The 

paper illustrates some applications of gabion structures in offline flood storage projects executed in 

Italy and France. 

 

Keywords: gabions, spillway, flood storage 

1. INTRODUCTION 

There is a wide range of structural and non-structural measures available to designers and/or 

managers of the operating water authorities to reduce the probability of flooding, the 

magnitude of the flood itself or the impact level of the inundation [1]: 

- Source control: measures that reduce the likelihood of high flows/water levels 

occurring (i.e. detention basins, permeable paving, wetlands)  

- Pathway modifications: measures that modify or block the pathways taken by 

floodwater to a site (i.e. ground raising, construction of diversion channels) 

- Receptor resilience: measures that reduce the vulnerability of receptors to the impacts 

of the flow (i.e. flood forecasting and warning) 

Detention basins (also called storage reservoirs) offer one of the most reliable and effective 

methods of flood control: a certain volume of the reservoir is kept apart to absorb the 

incoming flood; further, the stored water is released in a controlled way over an extended time 

so that downstream channels do not get flooded. 

There are two basic methods of storing flood water [2]: 

● Online storage works: on the same alignment as the watercourse with a dam constructed 

across the river 
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● Offline Storage works: off the river alignment, with a bounded basin adjacent to the river or 

a tributary emptying into the river 

1.1 On-line Storage Works 

The components of on-line storage works include 

· an impounding structure: generally an earth or concrete structure across the river and 

floodplain, behind which the water is stored; 

· a flow control structure: generally set in the impounding structure, to control the outflow 

from the storage area. 

The flow control structure can be a fixed throttle (such as a flume or orifice), sized to have 

little effect on normal flows, but requiring a significant rise in upstream water level to 

discharge flood flows. Such arrangements also require an overflow weir or spillway to cater 

for extreme events, which would otherwise lead to the safe water level upstream of the 

impounding structure being exceeded. 

Often, the control structure incorporates gates, which are normally left open, but are operated 

during floods to ensure that downstream flows do not exceed the design flow of the 

downstream flood defences. Again, the operation rules need to cater for extreme events, 

which could overwhelm the impounding structure. If this is likely to occur, the normal 

response is to increase the outflow and accept that some damage may be caused downstream; 

this damage would generally be less than that caused if the impounding structure were to fail 

in a rapid and uncontrolled manner. This assumption, however, needs to be examined 

individually for each case. 

1.2 Off-line Storage Works 

Off-line storage works generally comprise (Fig. 1): 

· an intake structure: diverting water to the storage area when the river flow or level exceeds a 

pre-determined value; 

· a storage area: a reservoir separated from the river, formed either by low ground levels 

(natural or excavated) or by retaining structures (embankments and/or walls);  

· an outlet structure: returning water from the storage area to the river after the flood peak is 

past. 

 

Figure 1 Flood retention scheme [1] 

A gravity rather than pumped intake arrangement is normally adopted on economic grounds, 

as the inflow rates required are generally high and operation relatively infrequent. Weirs can 
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be used and have the advantage of beginning to operate whenever river levels rise above a 

given value. They provide no control over water levels in the storage area, however, and need 

to be long, if a significant discharge is required for a limited additional rise in river level. For 

this reason, a gated arrangement is often used. 

The storage reservoir generally lies within the flood plain and is isolated from it by purpose 

built walls or embankments. Such storage areas are only used during floods events and are 

therefore normally empty for long periods of time The volume available for storage in the 

reservoir depends on the water depth that can be obtained, which is controlled by existing 

ground and peak flood levels; this depth is often limited, making it necessary for the reservoir 

to cover a large area. Choosing a site where the ground is low (either naturally or as a result of 

excavations, for example for gravel pits) increases the depth available but may mean that 

pumps are needed to empty the reservoir after the flood has passed. The outlet may be by 

gravity (generally using gates), pumped or by a combination of the two. 

1.3 Spillway design 

Spillway is an essential structure of a flood retention solution and it is used to provide a 

controlled release of water from one area to another either over the structure or through it [3]. 

It can be designed to derive water from the river or restore water to the river. Most often, 

spillways release floods to prevent overflow or damage to the dam or levee embankment. 

Except during high water events, water does not typically flow over the spillway. A spillway 

can be constructed as a low crest embankment protected against surface erosion that is linked 

to water flow velocity; the protection is usually made of concrete, built stone, rocks or 

gabions. Overflow spillways with significant head differentials will require properly shaped 

crests, energy dissipation structures and downstream channel protection. 

1.4 Gabion diversion spillways 

Diversion spillways are structures that discharge in a flood detention area or a secondary river 

channel. Their objective is to divert part of the flood from the main river channel in order to 

reduce downstream water level. The spillway is usually made of reinforced concrete, but the 

use of gabions and Reno mattresses is a solution which is very economical and can be used to 

create a resilient downstream slope; as gabions will produce an uneven crest, pre-cast 

concrete threshold is usually adopted to assure the required level of the spillway. 

The main points to consider in the design phase are: 

- to assure a waterproofing cut off in the body of the spillway; 

- as with any permeable spillway surface there is a possibility that fine soil particles can be 

washed out of the underlying levee fill. A separation layer such as granular or geotextile filter 

should be always provided beneath the gabions.  

- The resistance of the wire mesh units and their filling materials to high flows: according to 

the height of the structure and the unit flow discharged through the spillway, the water 

velocity at the base of the spillway can be relatively fast (several meters per second) and 

possibly lead to displacements of the filling stones and excessive deformations of the cages 

[4], [5]; 

- The possible abrasion and mechanical damage due to the passage of the floating objects. 

 

For Maccaferri gabions and Reno Mattresses, based on research done at the Engineering 

Research Center in Fort Collins, Colorado [6], the relevant hydraulic roughness and the 

allowable shear stresses are shown in table 1: 
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Unvegetated 

Roughness n 

Unvegetated 

All. Shear N/m
2
 

Vegetated 

Roughness n 

Vegetated 

All. Shear N/m
2
 

Gabions 0.50 m 0.0301 470 0.200 500 

Gabions 1.00 m 0.0301 470 0.200 500 

Reno mattress 0.17 m 0.0277 224 0.300 400 

Reno mattress 0.23 m 0.0277 268 0.300 450 

Reno mattress 0.30 m 0.0277 336 0.300 450 

Table 1: Roughness and allowable shear stresses for gabions and Reno mattresses 

2. DEVERSION GABION SPILLWAY ON THE SAMOGGIA RIVER, ITALY 

The Reno river and its tributary Samoggia flow through a region rich in infrastructure and 

agricultural activities where safety problems of rivers are of fundamental importance. The 

Reno-Samoggia hydraulic system was often subjected to extraordinary floods such as that in 

November 1999 that caused the interruption of the Bologna-Milan railway line (Figure 1). 

 

 
Figure 1: The Samoggia flooding in 1999 

 

2.1 Characteristics of the basin flood control 

 

Following to these dramatic events, a plan for the security of Samoggia river against the 

centennial flood was launched by the Emilia Romagna Region for the creation of a flood 

detention basin on an area of 90 ha and a storage capacity of 6.3 million m
3
 [7]. 

The centennial flow is estimated at 350-400 m
3
/s. Given the morphological characteristics of 

the Samoggia river and the hydraulic contribution from the Lavino creek downstream the 

structure, the hydraulic study led to limit the flow downstream the spillway to 180 m
3
/s to 

ensure the safety of the river. To obtain this flow reduction, a selective weir has been 

designed for the maximum flow of 350-400m³/s while the excess flow is laterally discharged 

into the basin through a lateral spillway. 

The presence of the weir will raise the water level upstream allowing the spillway to be 

operational for 140-150 m
3
/s flows, corresponding to a flood return period of 3-4 years. The 

weir has been designed on the basis of experimental tests carried out at the University of 

Florence (Figure 2). The spillway is 90 m long and allows centennial flows (350-400 m
3
/s) to 

partially be diverted into the basin. In the area downstream of the reservoir, an outlet control 

structure provided with valves will return the accumulated water into the river. To avoid the 

risk of overflowing the basin’s levees, an emergency spillway allows water to return to the 

Samoggia river once the maximum basin level has been reached. 
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Figure 2: Physical model of the weir/spillway system  

 

The flood retention basin covers a surface of 90 ha on the left bank of the Samoggia river and 

has a variable depth between 6 and 10 m. The selected area is particularly suited for this type 

of work because it is characterized by the presence of a thick layer of clay close to the ground 

level which has allowed the creation of a quasi-impermeable reservoir bottom; the 

waterproofing of the banks was insured either by inserting an impermeable cement and 

bentonite diaphragm on the existing bank or by the construction of new clayey banks. 

The Emilia Romagna Region has purchased all the land covered by the basin to develop the 

site from an environmental point of view with the creation of wetlands, recreational areas and 

pedestrian routes and will be partially used for irrigation. 

 

2.2 Description of the structures 

 

The weir will be made of reinforced concrete with a bank protection made of gabions with 

planting cuttings; foundations will be made of sheet piles to avoid any possibility of piping.  

The perimetral dykes of the basin were made using clay materials for the core and sandy loam 

materials for the shell obtained by mixing the soil in situ with 25-30% sand to allow for an 

optimal compaction. 

For the levees exceeding a height of 7 m, the connection between the clay core and the silty 

shell was provided by a soil reinforcement geogrids made by high fiber protected by a 

polyethylene sheath tenacity polyester. (Figures 3, 4). 

 

 

Figure 3: Cross section of the levees higher than 7 m reinforced with geogrids 
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Figure 4: Installation of the reinforcing geogrids 

 

The existing banks of the Samoggia river have been reinforced and raised to the same height 

as the new peripheral levees; they were made with a central clay core drilled to a depth of 

about 2 m to be anchored to the existing clay layer below the foundation level to ensure their 

waterproofing. 

The spillway is constituted by a compacted clay core covered by 1 m thick gabions filled with 

stones grading range of 100/200 mm. The lid of gabions is a three-dimensional geomat 

reinforced by double twisted wire mesh (Macmat-R), which has the double function to close 

the units and to allow for the vegetation growth, eventually increasing its resistance to 

hydraulic actions 

The spillway is 90 m long (Figures 5, 6, 7), has a trapezoidal cross 4 m with a 2H/1V slope on 

both sides, with a unit flow of 2.2 m3/s/ml corresponding to a water depth of 0.25 m and a 

water velocity of almost 8 m/s. To dissipate the hydraulic energy a gabion stilling 6 m long 

was realised at the toe of the spillway. 

The outlet control structure is made by reinforced concrete box culverts 2x2 m inserted in the 

left bank with a double gates system. The additional safety spillway security, which has to 

return the water of the retention basin to the Samoggia river if the basin reaches its maximum 

level has been realised on the existing bank and it is protected by a lining made with 50 cm 

thick gabions. 

 

 

  
Figures 5, 6: the gabion spillway during construction and today 

 

The spillway and the perimetral levees were realised in 2011 (fig. 8), the other works, which 

allow for the effective operation of the flood retention basin are scheduled for 2015. 
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Figure 7: cross section of the gabion spillway 

 

 

Figure 8: The Samoggia flood retention basin in 2012 

3. GABION SPILLWAY IN LUNEL (FRANCE) 

3.1 Problems and needs 

As the Vidourle watershed is located in the Mediterranean climatic context, it is regularly 

subject to stormy rains occurring under the combined effect of warm, moist air lifts due to the 

presence of mountains (Massif Central) stopping clouds. These rainfall events are 

characterized by a very high intensity which may exceed 80 mm/h. 

On 8 and 9 September 2002, during the centennial flood recorded on the Vidourle, this 

rainfall intensity reached between 200 and 600 mm in two days on the watershed, locally 

causing locally a rising water level of 2 meters in 5 hours, flooding homes and seriously 

affecting all municipalities in the basin (infrastructure, housing, shops ...). During this event, 

peak flows were evaluated up to 2400 m
3
/s while the average flow of Vidourle is 20 m

3
/s. 

These extreme events killed 23 people and caused thirty breaches on 85 km of the river basin 

flooding an area of 1,335 km² where 110,000 people live. 

Since these events a series of measures have been taken including the action plan for the 

Vidourle flood prevention, based on three main measures: 

- The realization of small dams for water retention in the upper part of the watershed to store 

the water upstream and protecting the dense urban centers against large floods 

- The strengthening of the existing primary levees in order to delineate flow zones 

- The creation of secondary levees with spillways to protect urban areas and housings. 

This large project, initiated by improving the safety of the existing urban levees, also affected 

the town of Lunel either by reinforcing the existing banks and by constructing a lateral 

spillway on the right bank downstream the Lunel bridge. 
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3.2 Description of the solution 

The project was aimed to strengthen the right levee between the Bas-Rhône Languedoc canal 

and the Lunel bridge on a length of 1.9 km, including a 500 m long spillway feeding a 

floodplain. The hydraulic study has allowed to calibrate the geometry of the spillway needed 

for a design flood of Vidourle river equal to 3,000 m
3
/s; the downstream slope of the spillway 

has been set to 2H/1V; the total length is 500 m and the longitudinal profile presents a notch 

60 cm deep and 60 m in length (Figure 9) to assure the spillway starts to function with annual 

floods (Q=1000 m
3
/s); for flow in between 1000 and 2400 m

3
/s the diverting flow is confined 

to the notch; for exceptional flows (> 3000 m
3
/s) the spillway has been designed to globally 

allow the passage of 180 m
3
/s, of which 90 m

3
/s to the notch. The details of the unit flows 

along the spillway are shown at Table 2. 
 

 
Figure 9: Longitudinal profile of the Lunel spillway for Q=3000 m3/s 

 
Exceptional flood: 3000 m

3
/s Unit flow 

Before the notch  - Chainage 50 0,35 m
3
/s/ml 

At the notch – Chainage 100 1,51 m
3
/s/ml 

Immediately after the notch – Chainage 160 0,41 m
3
/s/ml 

After the notch – Chainage 260 0,21 m
3
/s/ml 

After the notch – Chainage 360 0,11m
3
/s/ml 

Table 2: Unit flows along the spillway 

The project consists of a dam made of compacted fill, sealed on the top with a concrete 

anchor 1.20 m deep and 2.5m wide. On the crest, the outlet level is provided by a concrete sill 

to ensure the transition between the upstream and the downstream protection of the spillway. 

In order to protect the spillway against the shear stresses due to water, the original solution 

was designed with a cemented riprap revetment 1.50 m thick made of 400/800 kg along the 

spillway. As an alternative to this solution, France Maccaferri, on the basis of the allowable 

shear stresses of gabions and mattresses defined in Table 1, proposed the revetment of the 

spillway by wire mesh products whose thickness vary with the actual hydraulic loads: from 1 

m thick gabion in correspondence of the notch to the 23 cm Reno mattresses at the end of the 

spillway (table 3). For the stepped spillway reference to Peyras testing [8] was done in order 

to determine the energy of the flow as a function of the drop height and the steps geometry. 

This solution has reduced the volumes of stones to be installed and to reduce earthworks to be 

undertaken (Figures 10, 11). The final cost of this solution, including both supply and 

installation, is about 40-50 €/m² for Reno mattresses and 180-200 €/m
3
 for gabions, excluding 

the preparatory earthworks. This solution has been eventually adopted for its technical, 

aesthetic, environmental and economical advantages to the original riprap solution (Figure 

12).  
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Figure 10: Cross section of the stepped gabion spillway 

 

 
Figure 11: Cross section of the inclined Reno mattress spillway 

 

Table 3: water velocities, water depths and shear stresses on the spillway for Q=3000 m
3
/s 

 

 
Figure 12: The completed Lunel spillway 

 

 

Water velocity 

at the toe of the 

spillway (m/s) 

Height of the 

water at the toe of 

the spillway (m) 

Type and 

thickness of the 

revetment 

Active shear 

stress 

(N/m²) 

Allowable 

shear stress 

(N/m²) 

CH. 50 4,31 0,081 
2 Reno mattress 

30+23= 53 cm 
325 357 

CH. 100 4,73 0,319 Gabions 100 cm 294 500 

CH. 160 4,55 0,090 
2 Reno mattress 

30+23= 53 cm 
349 357 

CH. 260 3,67 0,058 
2 Reno mattress 

17+17= 34 cm 
256 273 

CH. 360 2,85 0,039 
1 Reno mattress 

23 cm 
175 192 
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CONCLUSIONS 

The two examples illustrate the use of large sized gabion spillways for the creation of flood 

retention basins to assure the protection against floods of housings and infrastructures.  

The use of this type of structures has allowed the use of local stone with a much smaller 

diameter and total volume than the equivalent solution made with riprap, always assuring the 

required safety of the spillway with respect to water velocities as high as 5 m/s and active 

shear stress up to 350 N/m
2
. 

Furthermore gabions and Reno mattresses have an extraordinary capability for regeneration of 

the natural environment, providing favorable developmental conditions: these structures act as 

shelter during the initial growth phase, thus allowing these solutions to provide adequate 

structural and hydraulic performances even when plants are not fully developed yet. 
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KONCEPCE MODELU VRSTVENÍ SYPANÉ PŘEHRADNÍ HRÁZE 

V PROSTŘENÍ PROGRAMU PLAXIS 2D 

THE MODELLING OF GRADUAL FILLING OF EMBANKMENT DAMS IN 

PLAXIS 2D 

Jan Vrubel, Jaromír Říha 

Abstrakt: 

Výstavba zemních přehrad probíhá sypáním a hutněním zeminy po vrstvách. Jednotlivé vrstvy jsou 

sypány s určitým časovým odstupem, vždy s dosypáním na jejich projektovanou úroveň. To vnáší do 

řešení úlohy pružnosti a napjatosti nelinearitu v podobě postupného nárůstu deformací v průběhu 

sypání. Přisypání příslušné vrstvy vyvolá přetvoření spodních vrstev od přitížení, přitom dochází také 

k přetvoření samotné sypané vrstvy vlastní tíhou. Deformace vzniklé při sypání předchozích vrstev 

jsou kompenzovány zvětšením mocnosti poslední sypané vrstvy. Postup sypání vede ke specifickému 

rozdělení posunů v tělese hráze, kdy se maximální posuny neprojeví na koruně hráze, jako by nastaly 

při „jednorázovém“ nasypání hráze, ale uvnitř tělesa hráze. V článku je navrženo modelové řešení 

úlohy napjatosti a přetvoření při postupném sypání hráze. Tento model je podkladem pro výpočet 

stability tělesa hráze a pro další modelování pružně-plastického chování hráze při dalším provozu díla. 

 

Abstract: 

Embankment dams are constructed by compacted layers filled always up to the designed level. Then 

the stress strain modelling must deal with gradual (non-linear) increase of deformation during 

construction. The uppermost layer influence strain of all previously filled layers by additional load and 

also deforms itself by its weight. During the construction the total displacements of the fill are 

compensated by increasing the thickness of new uppermost layers. This method of construction leads 

to specific distribution of displacements in a dam when the maximum displacement is located inside of 

the dam body when compared to resulting maximum displacement at the dam crest in case of 

hypothetical “sudden filling”. The model taking into account gradual dam filling is a base for the 

calculation of dam stability and further modelling of the elasto-plastic dam behaviour during its 

operation. 

This paper describes mathematical model used and the method of strain-stress modelling of gradual 

dam filling by layers. For the modelling the commercial programme Plaxis 2D was used. The 

modelling procedure and results are demonstrated on practical example. 

 

Klíčová slova: Model napětí a přetvoření, vrstvení sypaných hrází. 

1 ÚVOD A SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

Výstavba zemních přehrad a hrází probíhá sypáním a hutněním zeminy po vrstvách. Tento 

článek prezentuje výsledky parametrické studie jejich sypání. Pro lepší interpretovatelnost 

výstupů je oblast řešení navržena jako svislý hranol s vrstvami tloušťky 1 m. Postup sypání 

byl numericky simulován s využitím programu Plaxis 2D a ověřen analytickým výpočtem. 

V článku je popsán matematický model a postup při modelování výstavby sypané hráze. 

Navržený algoritmus je podkladem pro modelování napjatosti sypaných hrází s využitím 

složitějších materiálových modelů se zohledněním účinků vody. 
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Možnosti analýzy sypaných hrází se, s rozvojem znalostí mechaniky zemin, v druhé čtvrtině 

20. století významně rozvíjí. Celkový pohled na vývoj analýzy stability svahů a hrází od 

konce 19. století nalezneme například v článku (Fry et al. 1996). Jeho autor vidí budoucnost 

modelování hrází například v zohlednění vlastností trojfázového prostředí (nenasycené 

prostředí). Současný vývoj modelů zemin popisují také Sheng a Zhou (2011), kteří se věnují 

především pružně-plastickým modelům, ve kterých je navíc zohledněn stav nasycení zeminy. 

Jeden z prvních takových modelů publikoval (Alonso et al. 1990). Následující práce dále 

rozvíjí propojení mechanických a hydraulických vlastností zemin do sdružených 

hydromechanických úloh (Vaunat 2000). Vývoj materiálových modelů nenasycených zemin 

je popsán v (Sheng 2011) nebo také v publikaci (Fry et al. 1996). 

Vývoj matematických modelů popisujících chování sypaných přehrad během výstavby uvádí 

(Costa a Alonso 2009). Autoři zohledňují trojfázové prostředí při simulaci výstavby sypané 

přehrady (Alonso et al. 1988). Modelováním chování sypaných přehrad během výstavby se 

zabývá (Kohgo et al. 2010), který popisuje problematiku výstavby přehrad s použitím různých 

modelů nenasycených zemin, včetně postupného zatěžování hráze vlivem napouštění nádrže. 

2 OBECNĚ K POSTUPU ŘEŠENÍ 

2.1 POSTUP SYPÁNÍ HRÁZE A PRŮBĚH NAPJATOSTI A PŘETVOŘENÍ 

Při řešení napětí a přetvoření sypaných hrází, je nutno zohlednit napjatost podloží pod 

základovou spárou. Podloží je součástí geotechnické konstrukce, podobně jako samotné těleso 

hráze se při přidání zatížení bude více či měně přetvářet. 

V zemině v podloží je geotechnická napjatost, která představuje počáteční stav napjatosti. 

Počáteční přetvoření, které historicky proběhlo v podloží, se uvažuje nulové (referenční). 

Byly zvoleny dvě varianty postupného sypání zemních hrází. Během výstavby i po ní dojde 

k posunům, v každé fázi sypání je následující vrstva dosypána po svou projektovanou úroveň. 

První varianta uvažuje se sypáním na původní úroveň podloží. Druhá varianta lépe zohledňuje 

založení hráze, kdy dojde k odtěžení vrstvy a k následnému posupnému sypání. V obou 

uvažovaných variantách byly sypané vrstvy respektive výška odtěžení voleny 1 m. 

2.2 POUŽITÁ ZJEDNODUŠENÍ 

Pro parametrickou studii prezentovanou v tomto článku je uvažováno řešení napětí, přetvoření 

a posunů bez účinků vody, tedy bez pórových tlaků. Materiál hráze uvažujeme jako 

homogenní a izotropní. Vlivem výstavby a vlivem objemových změn zeminy při přetváření se 

mění náhradní oblast výpočtu. Časová závislost neznámých veličin byla upravena na 

"po částech spojitý" model, kde se za začátku každé fáze sypání změní náhradní oblast 

přidáním nebo odebráním jedné vrstvy. 

Úloha řešení napětí a přetvoření je obecně prostorová. V tomto článku je pro názornost, a také 

s ohledem na možnost řešení v programu Plaxis 2D, uvažována dvojrozměrná aproximace. 

Řešení je provedeno za předpokladu rovinného přetvoření v příčném profilu hráze, kdy pro 

přetvoření v podélném směru hráze platí     .  

Parametry smykové pevnosti zeminy jsou obecně funkcí napjatosti, v tomto článku jsou 

uvažovány jako konstantní. Byl rovněž zaveden předpoklad lineárně pružného (elastického) 

chování materiálu hráze (kap. 2.3). Zanedbána je také teplotní závislost, zemina je uvažována 

s konstantními fyzikálními vlastnostmi, odpovídajícími zemině po zhutnění. 

Lineárně pružný (dokonale pružný) model chování zeminy lze omezeně použít za 

předpokladu velmi malých přetvoření. Je značným zjednodušením složité reality a chování 

skutečné zeminy. V tomto článku je tento model použit pro demonstraci postupu sypání tělesa 
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hráze. Při řešení napjatosti a přetvoření skutečných zemních těles lze navržený postup 

modifikovat s využitím složitějších modelů zahrnujících plasticitu, účinky prosakující vody a 

reologické změny zemin. Dokonale pružný materiálový model byl vybrán také pro možnost 

analytického řešení, s nímž byly numerické výpočty porovnány. 

2.3 MATEMATICKÝ MODEL 

2.3.1 Výčet neznámých stavových veličin 

Do úlohy řešení napětí a přetvoření malých sypaných hrází za předpokladu rovinného 

přetvoření ve svislé rovině (x, y) vstupuje celkem osm neznámých veličin (osa   je vedena 

v podélném směru hráze). Jde o tři složky vektoru napětí, tři složky vektoru poměrných 

přetvoření a posuny ve dvou směrech. V této studii je uvažována závislost neznámých na 

poloze a fázi výstavby. Neznámé veličiny jsou zapsány ve vektorové formě následovně: 

  [

  
  
   
]      [

  
  
   
]       [

  
  
] .        (1) 

2.3.2 Formulace úlohy rovinného přetvoření 

Pro řešení úlohy rovinného přetvoření využíváme při přijatých zjednodušeních 8 základních 

rovnic. První dvě rovnice vyjadřují Cauchyho rovnice rovnováhy (2) ve tvaru (Broža 1987), 

(Brinkgreve et al. 2014): 

                  (2) 

kde   je vektor napětí (1),   je operátorové matice (3) a   je vektor objemového zatížení.  

   [

 

  
 

 

  

 
 

  

 

  

] .          (3) 

Další tři rovnice vyjadřují vztah mezi poměrnými přetvořeními   a posuny   (Galavi 2010), 

(Broža 1987): 

      .           (4) 

Poslední tři rovnice vyjadřují konstitutivní vztahy mezi napětími a poměrnými přetvořeními. 

Pro "pružný" materiálový model mají tvar (Broža 1987), (Galavi 2010), (Brinkgreve et al. 

2014): 

       .           (5) 

Materiálová matice   , nebo také matice tuhosti, udává přetvárné vlastnosti zeminy. V tomto 

článku je využita základní "elastická" matice tuhosti    ve tvaru (6) dle (Brinkgreve et al. 

2014): 

   
 

(   ) (    )
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] .       (6) 

 

Vztah (5) lze s využitím (6) zapsat následovně: 

  
 

(   ) (    )
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]    .       (7) 
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Vztah mezi napětími a posuny se odvodí dosazením rovnic (4) do vztahu (7): 

  
 

(   ) (    )
 [

     
     

  
    

 

]  
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  ]
 
 
 
 

    .     (8) 

Okrajové podmínky pro popsanou úlohu jsou: 

 |        ,           (9) 

kde   je předepsané posunutí na hranci   . 

3 POSTUP ŘEŠENÍ 

Vlastní řešení bylo provedeno srovnáním výsledků získaných analytickým řešením s výstupy 

numerického řešení programem Plaxis 2D. Aby bylo možné úlohu postupného sypání vyjádřit 

analyticky, bylo řešení provedeno pouze ve vertikálním směru (jednoosá napjatost). Stejná 

úloha byla řešena programem Plaxis 2D ve dvou dimenzích. 

3.1 ANALYTICKÉ ŘEŠENÍ 

Pro analytický výpočet byla rovnice (2), za předpokladu působení pouze sil od vlastní tíhy 

zeminy ve směru osy  , upravena na tvar: 

     (   ),          (10) 

kde   je objemová hmotnost zeminy považovaná pro daný typ zeminy za konstantní a   je 

mocnost nadloží a   je celková výška náhradní oblasti. Vztah (8) lze upravit s použitím (10) 

následovně: 

     (   )  
(   )  

(    ) (   )
 
   

  
 .       (11) 

Praktické vyjádření poměru Youngova modelu pružnosti   a Poissonova čísla   můžeme 

vyjádřit pomocí oedometrického modulu. Tento vztah používá také (Brinkgreve et al. 2014) 

v programu Plaxis 2D: 

     
(   )  

(    ) (   )
 .          (12) 

Integrací, vyjádřením posunu   ve směru y ze vztahu (11) a dosazením (12) můžeme zapsat 

takto: 

   
 

    
     

 

    
 
  

 
,         (13) 

kde    je posunutí ve směru osy  . Vztah (13) lze upravit se zohledněním znaménkové 

konvence, takto: 

     
 

    
 
  

 
 

 

    
    ,         (14) 

V analytickém i numerickém řešení úlohy vystupují tři konstanty, a to Youngův model 

pružnosti  , Poissonovo číslo   a objemová hmotnost  . Zvolené parametry jsou v tab. 1. 
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Tab. 1 Materiálové charakteristiky uvažované ve výpočtu 

  = 25000 [kPa] 

  = 0,25 [-] 

  = 20 kN/m
3 

3.2 NUMERICKÉ ŘEŠENÍ V PROGRAMU PLAXIS 2D 

Důležitým krokem při numerickém řešení úloh v programu Plaxis 2D je sestavení 

výpočetních fází a volba typu výpočtu. V tomto článku byl volen pro počáteční fázi 

(geotechnická napjatost v podloží) výpočet tíhovým zatížením. Pro výpočet jednotlivých fází 

výstavby byl volen zjednodušený výpočtový model s pružným chováním zeminy bez 

zpětného ovlivnění tvaru zeminy deformacemi (teorie prvního řádu). 

Náhradní oblast podloží i tělesa hráze byla volena ze stejného materiálu s parametry volenými 

jako u analytického řešení (tab. 1). 

3.3 POSTUP ZADÁVÁNÍ VRSTEV SYPANÉ PŘEHRADY 

Pro modelování postupného sypání byl navržen obecně použitelný algoritmus. Nejprve je 

třeba definovat náhradní oblast a geometrii sypaných vrstev včetně jejich materiálových 

vlastností. Následuje výpočet počátečních napětí a "vynulování" počátečních posunů a 

přetvoření. Následující postup je opakován pro každou fázi sypání. 

Z hodnot napětí      odpovídajících stavu po dosypání i-té vrstvy a z hodnot napětí 

       vypočtených v předchozím kroku (dosypání vrstvy i-1) získáme přírůstek napětí      
 . 

Z přírůstku napětí      
  vypočítáme přírůstek přetvoření      

  a přírůstek posunutí      
 . Zde 

horní index vyjadřuje 1. iterační krok. Ze znalosti přírůstku posunutí v 1. iteračním kroku lze 

odvodit, kolik zeminy je třeba pro dosypání i-té vrstvy na projektovanou úroveň. 

Ve 2. iteračním kroku se tloušťka i-té vrstvy modelově zvětší přidáním spojitého zatížení 

odpovídající velikosti, která odpovídá součinu objemové hmotnosti zeminy a posunů 

vypočtených v 1. iteračním kroku. Následně v 2. iteračním kroku jsou spočítány přírůstky 

napětí      
 , z nichž se vypočtou zpřesněné přírůstky přetvoření      

  a přírůstky posunů 

     
 . Numerické testy ukázaly, že při metrové tloušťce sypacích vrstev další iterační kroky 

již podstatně nezvýší přesnost výpočtu. 

4 PRAKTICKÁ APLIKACE 

4.1 POPIS NÁHRADNÍ OBLASTI, OKRAJOVÉ PODMÍNKY 

Model vrstvení sypaných hrází je úloha s postupně se měnící náhradní oblastí. Náhradní 

oblast (obr. 1) je v našem případě tvořena jednou až pěti obdélníkovými vrstvami tloušťky 

1 m a šířky 3 m. V modelu jsou zadány geometrické okrajové podmínky, které předepisují 

nulové posuny na příslušných hranicích (obr. 1). 
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Obr. 1 Náhradní oblast a okrajové podmínky 

Okrajová podmínka na spodní hraně náhradní oblasti vyjadřuje nulové posuny ve směrech osy 

  a  . Okrajová podmínka na bočních stěnách oblasti je definována ve směru osy  . 

4.2 POSTUPNÉ ZATĚŽOVÁNÍ 

V kapitole 3.3 byl popsán obecný postup sypání hrází. V tomto článku jsou popisovány dvě 

varianty postupu sypání (kap. 2.1), jejich fáze jsou na obr. 2. 

                              

Obr. 2 Postupy vrstvení bez odtěžení (vlevo) a s odtěžením původního podloží (vpravo) 

v tloušťce 1 m 

4.3 VÝSLEDKY ŘEŠENÍ A JEJICH SROVNÁNÍ 

Pro popsání průběhu neznámých veličin napětí, přetvoření a posunutí (1) při výstavbě 

sypaných hrází je nutné zaznamenat jejich vývoj v průběhu všech fází sypání. Průběh 

neznámý veličin je vykreslen pro dané fáze jako závislost přírůstků posunů      ( ) a 

přírůstků napětí      ( ) (obr. 3 a obr. 4.) 

Odtěžení (1. fáze) 
Sypání (2. fáze) 

Sypání (3. fáze) 

Sypání (4. fáze) 

Sypání (5. fáze) Sypání (3. fáze) 

Sypání (2. fáze) 

Sypání (1. fáze) 
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Obr. 3 Srovnání hodnot napětí v jednotlivých fázích s celkovými hodnotami 
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Obr. 4 Srovnání hodnot posunů v jednotlivých fázích s celkovými hodnotami 

Obrázky ukazují rozdílný průběh celkových (total) hodnot napětí a posunů a hodnot po 

nasypání jednotlivých fází (), kde je průběh napětí nejprve konstantní a poté lineární, průběh 

odpovídajících posunů je nejprve lineární a poté parabolický dle vztahu (12). 

Výpočet ukázal také průběh posunů po výšce násypu v jednotlivých fázích sypání. Průběh 

posunů můžeme porovnat pro obě varianty s odtěžení a bez odtěžení je na obr. 5. 

 

Obr. 5 Výsledky posunů při dvou variantách sypání 

Použitý zpřesňující iterační postup je uveden v kapitole 3.3. Zpřesnění hodnot posunů      
  

bylo významné především při větších výškách násypu Hodnoty "náhradního" spojitého 

zatížení v 2. iteračním kroku jsou pro 2. variantu sypání uvedeny v tab. 2. 

Tab. 2 Hodnoty dodatečného zatížení pro jednotlivé fáze sypání 

fáze     [mm]        [kN/m
2
] 

5. -3,00 -0,06000 

4. -2,33 -0,04667 

3. -1,67 -0,03333 

2. -1,00 -0,02003 

 

Závěrem byly porovnány výsledky analytického a numerického výpočtu. Hodnoty posunů se 

pohybovaly v řádu jednotek milimetrů a absolutní rozdíly mezi analytickým a numerickým 

výpočtem pak v řádu tisícin milimetru. 

5 ZÁVĚR 

V článku je navržen postup modelování napjatosti a přetvoření zemních těles při postupném 

sypání vrstev s možností využití programu Plaxis 2D. Numerické výpočty byly porovnány 

s analytickým řešením.  
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Z porovnaného analytického řešení a numerického výpočtu můžeme potvrdit správnost 

navrženého algoritmu. Absolutní rozdíly ve výsledcích obou metod výpočtu byly prakticky 

zanedbatelné. 

Iterační postup přidáním spojitého zatížení zohlední lépe průběh sypání a odpovídajících 

posunů, a to zejména u přetvárnějších zemin, u nichž předpokládáme větší posuny. V případě, 

větších sypacích vrstev popř. větších výšek hrází doporučujeme iterační výpočet opakovat až 

do dosažení přijatelné chyby v posunech odpovídající např. jednotlivým milimetrům.  

Další výzkum bude zaměřen na použití navrženého algoritmu s využitím složitějších 

materiálových modelů (například Mohr-Coulombův materiálový model, nebo model se 

zpevněním zeminy) a na řešení úlohy napjatosti a přetvoření sdružené s modelováním účinků 

vody. 
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MODEL PORUŠENÍ ASFALTOBETONOVÉHO TĚSNĚNÍ 

MODEL OF FAILURE OF ASPHALT CONCRETE SEALING 

Karel Adam, Jan Jandora, Jaromír Říha, Miroslav Špano 

Abstrakt:  
Asfaltobeton je dnes již tradičním materiálem užívaným pro konstrukci návodního těsnění hrází 

přehrad, zejména horních nádrží přečerpávacích vodních elektráren. Asfaltobetonová vrstva bývá v 

horských oblastech často vystavována extrémnímu zatížení rychlým kolísáním teploty se značným 

rozkyvem. V příspěvku je popsáno modelové řešení mechanismu možného porušení 

asfaltobetonového pláště v důsledku teplotních změn. Řešení sestávalo ze shromáždění potřebných 

vstupních údajů pro výpočty, jako jsou materiálové charakteristiky jednotlivých vrstev 

asfaltobetonového pláště a okrajové podmínky. Vlastní modelové řešení spočívalo v simulaci vedení 

tepla asfaltobetonovým pláštěm a z úlohy tepelné napjatosti a přetvoření konstrukce za předpokladu 

dokonale pružného materiálu. Součástí řešení byla kalibrace modelu vedení tepla s využitím 

naměřených hodnot in situ. Závěry studie umožní vysvětlení možných důvodů poruch 

asfaltobetonového těsnění. Numerické výpočty byly provedeny s využitím komerčního softwaru 

ANSYS. 
 

Abstract:  
Asphalt concrete sealing is commonly used as an upstream sealing of embankment dams namely of 

upper reservoirs of pumped hydro-power plants. The asphaltic layer is frequently exposed to a high 

range of temperatures during short time period. In the paper numerical modelling of the process of 

failure of the sealing due to temperature changes is discussed. Firstly material properties and boundary 

condition characteristics were assembled. The modelling consists of both heat transfer analysis and 

strain-stress analysis. In tghis study aaphaltic concrete was assumed to be an elastic material. The 

values of temperatures from in situ measurements were used for the model calibration. This study 

allows explanation of the possible failure modes of asphaltic sealing. Numerical simulations were 

performed using the commercial software ANSYS. 

 

Klíčová slova: asfaltobetonové těsnění, napjatost, vedení tepla, lokální poruchy pláště. 

1. ÚVOD 

Asfaltobetonové (AB) těsnění je jedním z často užívaných druhů návodního těsnění sypaných 

hrází a přehrad, zejména pak horních nádrží přečerpávacích vodních elektráren. Svrchní 

vrstva AB pláště je často namáhána extrémním zatížením v podobě značných výkyvů teploty, 

které jsou zapříčiněny řadou faktorů. V létě je tmavý povrch AB pláště během dne ohříván na 

relativně vysokou teplotu přesahující až 60 °C. Takto prohřátý AB plášť je pak rychle 

ochlazen vodou z nádrže při kolísání hladiny. Během zimních měsíců je povrch AB pláště za 

chladných, ale slunečných dnů, rozehříván a v noci pak vystaven záporným teplotám. Tepelné 

namáhání může přispívat ke vzniku popř. být jednou z možných příčin bodových poruch AB 

pláště, které se projevují tvorbou puchýřů (obr. 1). 
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Obr. 1: Porucha asfaltobetonového těsnění (fotoarchiv M. Špano) 

 

Nejstarší dochované zmínky o prvních primitivních AB pláštích jsou v publikacích uváděny 

cca 1300 let před Kristem. Počátek moderní historie užívání asfaltobetonu se datuje do roku 

1910, kdy byl AB použitý pro těsnění přehrady Central ve Spojených státech. Periodicky se 

otázkám (tzv. Questions) zaměřených na problematiku AB plášťů věnují mezinárodní 

přehradářské kongresy ICOLD, poznatky jsou shrnuty např. ve sbornících [1] a [2] z let 1973 

a 1991. Jedná se o poměrně rozsáhlé publikace, které obsahují informace o návrhu, výstavbě, 

provozu a rekonstrukci souvisejících vodních děl. Souhrnně uvádí poznatky v dané 

problematice provádění AB těsnění Bulletin 114 ICOLDu z roku 1999 [3], který uvádí mimo 

základních typů uspořádání a řešení AB těsnění možné problémy vznikající během provozu. 

Rozsáhlá publikace [4] uvádí cenné informace přímo související s tvorbou puchýřů v AB 

pláštích. 

V České republice se navrhování, provádění a zkoušení návodního těsnění z asfaltového 

betonu u sypaných přehradních hrází a nádrží řídilo do roku 2010 normou [5], která byla 

nahrazena normou [8]. Často je taktéž ve světě užívána německý metodický pokyn [6]. 

2. CÍLE 

Cílem této studie bylo modelové ověření průběhu teplot a napětí v jednoplášťovém AB 

těsnění při definovaných zatěžovacích stavech. Pro splnění tohoto cíle bylo užito dvojice 

modelů - vedení tepla a  napjatosti. Součástí řešení byla rešerše materiálových vlastností 

a kalibrace modelu vedení tepla. 

3. METODA ŘEŠENÍ 

Pro popis chování AB pláště při zatížení byly vytvořeny dva samostatné modely. Nejdříve 

byla vyřešena úloha vedení tepla, které vyvolá v AB plášti tepelné zatížení. To bylo vstupem 

do modelu napjatosti. 
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3.1. Model vedení tepla 

Předpoklady modelu 

Předpokládá se, že vedení tepla probíhá pouze ve směru kolmém na vrstvy AB pláště v 

důsledku gradientu teploty uvnitř a vně konstrukce. Obecně by tedy postačil 

jednodimenzionální model vedení tepla. V našem případě byla náhradní oblast popsána 

modelem (1) ve třech dimenzích (3D), aby mohla být data z modelu vedení tepla přímo 

transformována do modelu napjatosti a přetvoření. Jednotlivé vrstvy AB pláště jsou 

uvažovány jako homogenní a izotropní s prostorově konstantními materiálovými 

charakteristikami. Uspořádání vrstev a tvar náhradní oblasti je zobrazen na obr. 2. Okrajová 

podmínka na horním líci pláště vycházela z naměřeného průběhu teplot na AB plášti (2), 

v hrázi v hloubce 1 m pod pláštěm byl uvažován nulový tepelný tok (3), teplota tedy může v 

této hloubce kolísat.  

 

Řídicí rovnice a okrajové podmínky 

Pro řešení byla použita rovnice vedení tepla ve tvaru: 
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kde T je teplota, λ je tepelná vodivost, c je specifické teplo, ρ je hustota a t je čas. 

Okrajové podmínky jsou pro jednotlivé části hranice následující: 

1. druhu pro Γ1 - Dirichletova - známá teplota: 

   )(1 tTtT = , (2) 

2. druhu pro Γ2 - Neumannova - nulový tepelný tok: 
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kde nx, ny a nz jsou směrnice normálových vektorů k hranici Γ2. 

 
Obr. 2: Schéma náhradní oblasti modelu vedení tepla 

 

Numerické řešení 

Pro numerické řešení bylo užito implicitní integrační metody v programu ANSYS. 

Diskretizace náhradní oblasti byla provedena metodou konečných prvků. Pro řešení bylo užito 

izoparametrického šestistěnu (dvanáctihranu) s trilineární aproximací hledané veličiny 

(teploty). 
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3.2. Model tepelné napjatosti 

Předpoklady modelu 

Vzhledem k prostorovému charakteru poruchy (puchýřek) se předpokládá trojrozměrný 

model (3) až (11). Jednotlivé vrstvy materiálů jsou homogenní a izotropní s prostorově 

konstantními materiálovými charakteristikami. Uspořádání vrstev a tvar náhradní oblasti je 

zobrazen na obrázku 3. Ve vrstvě hutného asfaltobetonu (VABH) byla v hloubce 6 cm pod 

povrchem AB pláště umístěna dutina reprezentující počáteční skrytou poruchu v plášti. 

Okrajovými podmínkami jsou neposuvné uchycení uvnitř hráze (hranice Γ3), a uchycení 

posuvné pouze ve směru kolmém na rovinu AB pláště (hranice Γ2). Počáteční podmínkou 

jsou nulové posuny ve všech místech náhradní oblasti. Zatížení je vyvoláno změnami teploty.  

Asfaltobeton je materiál, který se přetváří pružně-plasticky, má složité reologické a viskózní 

vlastnosti [7]. Jejich stanovení je v současné době předmětem laboratorních výzkumů. Pro 

vytvoření předběžného názoru na chování AB pláště zatíženého teplotou byl v první fázi 

prezentované v tomto článku použit model pružné látky. Uvedené výsledky mají proto pouze 

kvalitativní význam, skutečné hodnoty napětí a přetvoření budou kvantitativně jiné.  
 

Řídicí rovnice a okrajové podmínky 

Pro řešení byla užita následující rovnice přetvoření: 

        D , (4) 

kde {σ} je vektor napětí, [D] je matice pružnosti a {ε} je vektor celkových přetvoření. E je 

modul pružnosti (obceně modul tuhosti), μ je Poissonovo číslo a G je smykový modul. 

    Tzxyzxyzyx τττσσσ , (5) 
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    Tzxyzxyzyx   , (7) 

Celkové poměrné přetvoření je definováno následovně: 

      thel   , (8) 

kde {ε
el
} je přetvoření způsobené vnějším zatížením a {ε

th
} je přetvoření od změny teploty. 

Teplotní přetvoření je definováno následovně: 

    Tth T 000  , (9) 

kde ΔT udává změnu teploty a α je teplotní roztažnost. 

 

Okrajové podmínky jsou následující: 

Na hranicích Γ2 jsou předepsány nulové posuny ve směrech kolmých k hranici Γ2: 

 0=zyx nwnvnu  , (10) 

kde nx, ny a nz jsou směrnice normálových vektorů k hranici Γ2.  

Na hranici Γ3 jsou předepsány nulové posuny ve všech směrech: 

 0333 ===  wvu , (11) 

kde u, v, w jsou posuny ve směrech os x, y a z. 
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Obr. 3: Schéma náhradní oblasti modelu napjatosti 

 

Numerické řešení 

Pro numerické řešení bylo užito softwaru ANSYS. Diskretizace náhradní oblasti byla 

provedena metodou konečných prvků. Pro řešení bylo užito formálně shodného elementu jako 

u úlohy vedení tepla. 

4. VSTUPNÍ DATA 

Pro modely bylo nutné zajistit potřebné vstupy. To bylo do určité míry obtížné, protože 

vlastnosti asfaltobetonových směsí jsou závislé nejenom na jejich složení a kvalitě složek, ale 

podstatně se mění i s teplotou. Pro model vedení tepla byly na základě dostupných podkladů 

zvoleny parametry uvedené v tabulce 1. Uvedené vlastnosti byly ověřeny kalibrací modelu, 

využívající naměřené hodnoty teplot na povrchu pláště a v hloubce 80 mm a 180 mm pod 

jeho povrchem. Výsledky kalibrace modelu jsou uvedeny na obr. 4. Z obrázku je patrné, že 

bylo dosaženo přijatelné shody mezi naměřenými a vypočtenými teplotami. Určité rozdíly 

jsou dány nestejnou tloušťkou jednotlivých vrstev AB pláště, nepřesností při měření teplot 

čidly a také chybou danou časoprostorovou diskretizací numerického modelu. 

 

Tab. 1 Vlastnosti použité při modelování vedení tepla 

Vrstva 
Tloušťka d 

Tepelná 

vodivost  λ 

Měrná tepelná 

kapacita c 

Objemová 

hmotnost ρ 

[mm] [W/m/K] [J/kg/K] [kg/m
3
] 

VABH (včetně mastixu) 80 1,17 (1,40)* 930 2409 

VABM 70 1,27 (1,80)* 942 2154 

Podkladní vrstva 250 2,49 (2,50)* 1200 1960 

Vyrovnávací vrstva 600 2,00 (2,50)* 1200 1960 

* čísla v závorkách jsou hodnoty potvrzené kalibrací 
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Obr. 4: Výsledky kalibrace modelu vedení tepla 

 

Pro řešení úlohy napjatosti a přetvoření byly z dostupných literárních pramenů a také 

laboratorních zkoušek stanoveny fyzikální vlastnosti jednotlivých vrstev AB pláště (tab. 2). 

Pro jejich ověření nebyly bohužel k dispozici potřebné kalibrační údaje. 

 

Tab. 2 Vlastnosti použité při modelování napjatosti 

Vrstva 
Modul pružnosti E Poissonovo číslo  Tepelná roztažnost α 

[GPa] [ - ] [1/K] 

VABH (včetně mastixu) 
10,02 (-5 °C) 

7,05 (10 °C) 

5,93 (15 °C) 

3,60 (25 °C) 

0,96 (40 °C) 

0,32 8,110
-6

 

VABM 0,32 8,110
-6

 

Podkladní vrstva 0,6 0,2 110
-5

 

Vyrovnávací vrstva 0,6 0,2 110
-6

 

5. VÝSLEDKY ŘEŠENÍ  

5.1 Vedení tepla 

Prvním krokem při modelování vedení tepla byla kalibrace modelu (kapitola 4). Pro vlastní 

simulace byly vybrány tři scénáře s pracovními názvy "letní", "podzimní" a "zimní". Řešení 

zahrnuje ve všech variantách období 2,5 dne. Ukázka výsledku "letní" varianty je na obr. 5.  

Výsledky modelových výpočtů ukázaly následující skutečnosti: 

 Při oslunění dochází k prohřátí AB pláště v celé jeho tloušťce až do podkladní vrstvy. 

 V rámci denního cyklu se teplota v hrázi ustálí zhruba v hloubce 0,8 m s kolísáním cca 

1,5
 o

C (obr. 5). V rámci sezónních fluktuací venkovních teplot kolísá teplota cca 

1,0 m pod povrchem pláště v závislosti na průměrné denní teplotě od 1
 o
C do 22

o
C. 

 Jak v letním, tak i v podzimním období jsou při ochlazování pláště vytvořeny 

podmínky pro kondenzaci vodních par v plášti (VABM i v VABH). 
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 V zimním období při mrazivých dnech dochází k úplnému promrznutí vrstev VABH i 

VABM, k možnému zamrzání kondenzované vody v pórech AB a k vytváření 

ledových vloček v obou AB vrstvách pláště.  

 

 
Obr. 5: Průběh teplot při "letní" variantě (pořadnice tloušťky 1,0 m odpovídá povrchu AB 

pláště) 

5.2 Tepelná napjatost 

Výsledky řešení ukazují, že za předpokladu pružného materiálu vrstev AB pláště dochází k 

nárůstu tloušťky pláště z důvodu tepelné roztažnosti. Nárůst je dán superpozicí vlivu samotné 

objemové tepelné roztažnosti a příčného přetvoření v důsledku vzniklých normálových napětí 

v rovině AB pláště. Za předpokladu homogenního materiálu pláště a konstantní tloušťky 

jednotlivých vrstev pláště bez lokálních imperfekcí a dutin je zvětšení tloušťky pláště 

rovnoměrné - konstantní po celé ploše pláště. 

V případě lokálních nerovnoměrností, popř. lokálních imperfekcí v podobě dutin vyplněných 

např. plyny (vodní párou), vzniká v místě imperfekce koncentrace napětí a deformace ve tvaru 

"vyboulení" povrchu pláště. Deformace pole celkových posunů kolem otvoru průměru 1 cm v 

hloubce 6 cm pod povrchem AB pláště je patrné z obr. 6. Míra deformace povrchu pláště 

závisí na řadě faktorů, kterými jsou mechanické (přetvárné) vlastnosti asfaltobetonu, umístění 

a velikost imperfekce (otvoru), velikost vnitřního tlaku v otvoru (např. tlak nasycených par, 

plynů, ledu, apod.), teplota a další.  

Současně dojde k vývoji tahových napětí na bočních stranách dutiny (v případě na obr. 7 s 

maximem cca 1 MPa). V případě vyšších teplot AB pláště (i více než 50
o
C), kdy klesá tahová 

pevnost asfaltobetonu až na cca 0,2 MPa, dojde ke vzniku trhlinek v okolí otvoru.  

Na přečerpávacích vodních elektrárnách dochází ke stovkám cyklů teplotních změn ročně. Ty 

mohou postupně vyvolat zvětšování i velmi malých dutin na otvory velikosti 4 až 5 cm (obr. 

8) s následným vznikem souvislých trhlin. Těmi se do dutin v AB plášti dostává voda z 

nádrže, která v zimním období zamrzá a vyvolá po určité době vznik otevřeného puchýřku 
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(obr. 1). Další vývoj bodové poruchy může způsobit lokální degradaci celé vrstvy těsnicí 

hutné vrstvy vodostavebního asfaltobetonu a postupné zvyšování průsaků AB pláštěm s 

nutností opravy porušeného místa.    

 

Obr. 6: Deformace pole celkových posunů v okolí dutiny v AB plášti 

 

 

Obr. 7: Charakter izolinií tahových napětí v okolí otvoru 
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Obr. 8: Odvrt z AB pláště se skrytou poruchou průměru 1,5 až 2 cm 

 

6. ZÁVĚR 

V článku je popsán model vedení tepla v asfaltobetonovém plášti přečerpávací vodní 

elektrárny. Na tento model navazuje řešení tepelné napjatosti v AB plášti za předpokladu 

pružného chování asfaltobetonu. Toto řešení je značně schematizované vzhledem ke 

skutečnému pružně-plastickému a viskóznímu, tepelně závislému chování asfaltobetonu. 

Výsledky řešení nicméně poskytují kvalitativní obraz o chování AB pláště při teplotním 

zatížení. 

Ukazuje se, že při teplotních změnách dochází ke značnému prohřátí, resp. prochladnutí obou 

vrstev AB pláště (mezerovité i hutné). V případě lokálních imperfekcí, např. drobných 

dutinek v plášti, dochází ke vzniku tepelné napjatosti v jejich okolí. Tahová napětí mohou při 

vyšších teplotách překročit tahovou pevnost asfaltobetonu, což může vést k propagaci dutin 

do okolního AB pláště. Při provozu nádrže, kdy je prohřátý plášť periodicky ochlazován při 

kolísání hladiny v nádrži a následně prohříván při jejím poklesu, dochází k postupnému 

zvětšování dutin vedoucímu k vývoji skrytých a následně otevřených poruch.  

Další výzkum problematiky směřuje k modelování tepelné napjatosti AB pláště s použitím 

přiléhavého materiálového modelu zohledňujícího skutečné pružně-plastické a vazko-pružně-

plastické chování. Materiálový model musí vystihnout jak časový průběh pružných a 

plastických přetvoření, tak závislost přetvárných a pevnostních charakteristik na teplotě. 

Použití takového modelu vyžaduje rozsáhlý laboratorní a numerický výzkum zaměřený na 

kvantifikaci uvedených charakteristik. 
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OPTIMALIZÁCIA INVERZNÉHO MODELU PRÚDENIA 

PODZEMNÝCH A PRIESAKOVÝCH VÔD 

INVERSE MODELING OF GROUNDWATER SEEPAGE OPTIMIZATION 

Martin Bakeš, Radovan Hudec, Daniel Pernecky 

Abstrakt:  

V príspevku prezentujeme spôsob optimalizácie inverzného 2D modelu prúdenia podzemných 

a priesakových vôd za pomoci genetického algoritmu (GA) a simulačného výpočtu metódou 

konečných prvkov. Optimalizáciou parametrov filtračného prúdenia je možné získať reálnejšie 

hodnoty filtračných charakteristík zemín, ktoré následne môžeme použiť pri modelovaní prúdenia 

v rôznych zaťažovacích stavoch.  

Kľúčové slová: inverzný model, optimalizácia, genetický algoritmus 

Abstract:  
The purpose of this paper is to inform about possibilities of inverse modeling of groundwater seepage 

(2D) optimization using finite element method and genetic algorithms. Optimization of groundwater 

seepage input data can bring more realistic values of filtration characteristics, which we can use for 

modeling of seepage in different hydraulic conditions. 

Key words: inversion model, optimization, genetic algorithm 

1. ÚVOD 

Spoľahlivá znalosť vstupných parametrov výpočtového modelu, ako sú koeficienty filtrácie 

zemín, je podmienená nákladnými skúškami a prieskumom. Riešiteľ úlohy často tieto 

informácie nemá k dispozícii alebo ich má len vo veľmi obmedzenej forme.  

Inverzný prístup riešenia problému sa vo všeobecnosti používa na získanie fyzikálnej 

informácie o objekte alebo jave, na základe pozorovanej (meranej) veličiny. Tento princíp sa 

často využíva v inžinierskej praxi. Predkladaný príspevok sa venuje možnostiam 

optimalizácie vstupných dát (koeficientov filtrácie) pre potreby inverzného modelovania 

prúdenia podzemných a priesakových vôd. 

2. GENETICKÝ ALGORITMUS 

Genetické algoritmy (GA) patria do skupiny metaheuristických optimalizačných metód 

inšpirovaných evolúciou v prírode. S výhodou bývajú využité na riešenie komplexných a 

rozsiahlych prehľadávacích (optimalizačných) problémov. V každej výpočtovej epoche 

pracujú nad množinou možných riešení (populáciou) a napodobujú procesy ako mutácia, 

kríženie a darwinovský prirodzený výber jedincov. GA predstavujú všeobecnú optimalizačnú 

metódu, ktorá je schopná riešiť problém, bez hlbšej znalosti riešenej problematiky. Problém 

môže vystupovať aj ako „čierna skrinka,“ pričom podmienkou riešenia je aby sa dala 

http://webslovnik.zoznam.sk/anglicko-slovensky/possibility
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ohodnotiť úspešnosť riešenia. Mnohé iné optimalizačné metódy ako napr. gradientové 

metódy, hill climbing a pod. sú schopné nájsť riešenie, ale často uviaznu v lokálnom extréme 

a nie sú schopné ho opustiť. Genetické algoritmy sú schopné do značnej miery eliminovať 

stagnáciu v lokálnych extrémoch a tak smerovať ku globálnemu riešeniu úlohy. GA môžu byť 

použité na riešenie multi-parametrických, nelineárnych, nekonvexných optimalizačných 

problémov. Charakteristickou vlastnosťou je dlhý výpočtový čas potrebný na nájdenie 

dobrého riešenia, pretože algoritmus potrebuje veľký počet vyhodnotení, ktorý je ale stále 

výrazne menší, ako vyhodnotenie všetkých prípustných riešení. Ďalšou vlastnosťou je 

kreativita riešenia, hlavne v prípade konštrukčných úloh, kedy dokáže genetický algoritmus 

nájsť riešenie (riešenia), ktoré by riešiteľ problému nemusel objaviť, resp. špecializované 

metódy a postupy používané v danej oblasti, by neštandardné riešenia nenašli. 

Spektrum aplikácií EA je značne široké: matematické úlohy, konštrukčné problémy, finančné 

a ekonomické problémy, oblasť riadenia, plánovania, atď. Ohodnotenie úspešnosti riešení pre 

potreby algoritmu môže byť vo forme matematických rovníc alebo vo forme simulácie 

pomocou špecializovaného simulačného SW ako napríklad v našom prípade, kde sme použili 

softvér na výpočet priesaku a jeho charakteristík. Problematike sa viac venuje literatúra [1, 2, 

3]. 

3. OPTIMALIZÁCIA VSTUPNÝCH PARAMETROV MATEMATICKÉHO 

INVERZNÉHO MODELU 

3.1. Popis matematického modulu pre testovanie optimalizačného nástroja 

Pre účely testovania a vývoja optimalizačného nástroja bol vytvorený dvojrozmerný 

matematický model telesa a podložia homogénnej hrádze, ktorý predpokladá ustálený stav 

prúdenia priesakových a podzemných vôd (obr. 1). Oblasť riešenia je rozdelená do štyroch 

častí – teleso hrádze (na obrázku žltou farbou), podložie hrádze (zelenou a modrou farbou), 

a drenážno-stabilizačná pätka (šedou farbou). Model je tvorený sieťkou konečných prvkov, 

ktorá sa skladá z 309 bodov (nodes) a 512 trojuholníkových elementov. 

 

Obr. 1. Testovací výpočtový model 

 

Vo výpočtovom profile sme uvažovali s umiestnením troch pozorovacích sond (obr. 2). Sonda 

PS-01 je umiestnená na korune hrádze, pričom svojou perforovanou časťou sníma jej teleso. 

Pre sledovanie vypočítaných filtračných charakteristík v oblasti tejto sondy sme vybrali bod 

180 sieťky konečných prvkov (node 180). Sonda PS-02 je umiestnená na vzdušnom svahu 

a svojou perforovanou časťou sníma podložie hrádze (node 185) a sonda PS-03, umiestnená 

v zázemí, svojou perforovanou časťou sníma taktiež podložie (node 236). V drenážnom prvku 

je umiestnený výpočtový bod (node) 214 (obr. 2), ktorý predstavuje drenážne potrubie. 
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Obr. 2. Detail umiestnenia pozorovacích sond a drenážneho prvku v priečnom profile 

 

Jednotlivým oblastiam modelu sme priradili koeficienty filtrácie nasledovne:  

oblasť 1 – teleso hrádze:  kx/ky = 1.0E-06 m.s
-1 

oblasť 2 – drenážna pätka:  kx/ky = 1.0E-03 m.s
-1

 

oblasť 3 – podložie 1:   kx/ky = 1.0E-05 m.s
-1

 

oblasť 4 – podložie 2:   kx/ky = 1.0E-07 m.s
-1

 

 

Ďalej bolo uvažované s okrajovou podmienkou hornej vody na úrovni 310,00 m n.m., dolnej 

vody na úrovni 295.00 m n.m. a uvažovali sme, že drenážny prvok je plne funkčný. Po 

vypočítaní uvedeného modelu boli v záujmových boboch siete konečných prvkov (node) 

získané parametre filtračného režimu (tab. 1), ktoré predstavovali cieľové hodnoty pre test 

optimalizačného nástroja. Pozornosť bola upriamená na hodnoty potenciálov a hodnoty 

filtračných rýchlostí vx v bodoch 180, 185 a 236 (pozorovacie sondy) a hodnotu priesakového 

množstva v bode 214 (pätný drén).  

 

Tab.1                    Parametre filtračného režimu vo vybraných bodoch siete konečných prvkov 

 

X

[m]

Y

[m n.m.]

180 PS-01 192.1032 300.6712 303.7511 0 1.49E-06 -1.27E-06 0.2987 -0.2549 0.3927

185 PS-02 206.5740 289.6069 299.1144 0 1.15E-05 5.31E-07 0.2296 0.0106 0.2298

236 PS-03 244.0098 289.6483 296.1542 0 6.15E-07 3.72E-08 0.0123 0.0007 0.0123

214 drén 221.0000 296.2500 296.2500 -2.82E-05 2.21E-05 5.21E-06 0.0068 0.0008 0.0068

OBJEKT
NODE

[-]

SÚRADNICA BODU
i

[-]

iy 

[-]

ix 

[-]

vy

[m.s-1]

vx

[m.s-1]

Q 

[m3.s-1.bm-1]

POTENCIÁL 

[m n.m.]

 

3.2. Optimalizačný nástroj Genetic 

Na obr. 3 je uvedené užívateľské prostredie optimalizačného nástroja Genetic (verzia 1.0), 

ktorý bol vyvinutý v spolupráci zamestnancov Vodohospodárskej výstavby š.p. a fy. 

JAMADATECH s.r.o.  

Samotnému výpočtu predchádza načítanie existujúceho matematického modelu, ktorého 

parametre majú byť optimalizované, rešpektujúc užívateľom preddefinované podmienky a 

hranice riešenia. Užívateľ vyberá oblasti modelu, v ktorých bude prebiehať optimalizácia 

vstupných údajov – koeficientov filtrácie - kx, ky. Následne je potrebné definovať hranice 

vyhľadávania vstupných údajov vzhľadom k predpokladom ich výskytu v konkrétnom 

materiálovom prostredí. Tiež je potrebné určiť požadovanú presnosť optimalizácie, resp. či 

má byť zohľadnená anizotropia prostredia. Optimalizácia vstupných parametrov je založená 

Node 180 

Node 185 

Node 214 

Node 236 
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na splnení podmienky dosiahnutia potenciálu v užívateľom zvolených bodoch siete 

konečných prvkov. K tomuto účelu je využívaný genetický algoritmus. Algortimus musí mať 

vopred nastavený počet jedincov, mieru mutácie a počet generácií. Voľba týchto parametrov 

je tiež závislá na type a zložitosti problému.  

 
 

 

Obr. 3. Užívateľské prostredie optimalizačného nástroja Genetic 1.0 

 

Proces optimalizácie sa automaticky ukončí dvoma spôsobmi. Za prvé, ak je splnená 

podmienka ukončenia výpočtu, ktorá je definovaná užívateľom, pričom predstavuje sumu 

odchýlky zadaných potenciálov od nájdených potenciálov vo všetkých bodoch definovaných 

užívateľom. Za druhé ak prebehne nastavený počet generácii, bez ohľadu na to, či bola 

podmienka presnosti výpočtu splnená, alebo či vôbec existuje riešenie. V takom prípade je 

výsledok optimalizácie daný minimom kriteriálne funkcie algoritmu. 

Účelová funkcia použitá v tomto programe pre hľadanie riešenia zodpovedá sume rozdielu v 

absolútnej hodnote požadovaných  hodnôt a dosiahnutých hodnôt konkrétneho potenciálneho 

riešenia. 

 
 

Kde:  refi - je i-ta požadovaná hodnota a  
aktuali - je i-ta dosiahnutá hodnota,  

n -  je počet referenčných bodov optimalizácie. 

3.3. Prezentácia výsledkov na testovanom matematickom modely 

V nasledujúcej časti  sú prezentované výsledky optimalizácie vstupných parametrov kx/ky 

matematického modelu opísaného v stati 3.1. Pre optimalizáciu bolo zvolené nasledovné 

nastavenie optimalizačného nástroja: 
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Tab. 2               Nastavenie optimalizačného nástroja pre optimalizáciu vstupných údajov kx/ky 

Výber oblastí

optimalizácie

Cieľové

kx/ky [m.s-1]

Hranice vyhľadávania

kx/ky [m.s-1]

Bod siete konečných prvkov

a cieľový potenciál [m n.m.]

oblasť 1 - teleso hrádze 1.00E-06 1.00E-07 ~ 5.00E-05 180 = 303.75

oblasť 3 - podložie 1 1.00E-05 5.00E-07 ~ 5.00E-05 185 = 299.11

oblasť 4 - podložie 2 1.00E-07 5.00E-09 ~ 1.00E-06 236 = 296.15
 

 

Podmienka ukončenia optimalizácie bola zvolená po dosiahnutí 200 generácií, pri 20 

jedincoch a miere mutácie 0.1, resp. pri dosiahnutí hodnoty kriteriálnej funkcie potenciálov 

v sume vo všetkých bodoch (node 180, 185, 236) 0.02 m. Požadovaná presnosť je síce veľmi 

vysoká, čo sa prejavilo na relatívne dlhom výpočtovom čase, no z hľadiska variability 

výsledkov priaznivejšia. Presnosť hľadania riešenia kx/ky bola zvolená v kroku 0,1 radu. Pre 

lepšiu predstavu o variabilite výsledkov bol ten istý výpočet opakovaný 10 krát. 

V tab. 3 sú uvedené výsledky optimalizácie zoradené podľa veľkosti filtračných rýchlostí. 

Z ich priebehu je vidieť, že kľúčový je pomer koeficientov filtrácie v oblasti 1 (teleso hrádze) 

a oblasti 3 (podložia 1), pričom ich pomer je v každom z výpočtov zachovaný približne 

kx/ky(3) = 10.kx/ky(1). Červenou sú v tabuľke zvýraznené výpočty, v ktorých bola 

dosiahnutá najpresnejšia zhoda filtračných rýchlostí v bodoch 180, 185, 236 a priesaku 236 

(porovnanie s tab. 1). Rozdiel kx/ky medzi výpočtami č. 7 a 10 v oblasti 4 (podložie 2) je síce 

takmer 2 rady, avšak treba povedať, že v tejto oblasti sa nenachádzal žiadny cieľový bod 

optimalizácie, čo znamená, že v tomto prípade sa optimalizácia tejto oblasti ukázala ako 

zbytočná. Porovnaním cieľových koeficientov filtrácie pre tieto oblasti (tab. 2) a výsledkov 

dosiahnutých optimalizáciou hodnotíme test optimalizačného nástroja, ako úspešný. 

 

Tab. 3                            Výsledky optimalizácie vo vybraných bodoch siete konečných prvkov 

Potencial vx Potencial vx Potencial Q Potencial vx

5 4.50E-07 4.40E-06 3.00E-08 0.020 303.7612 6.73E-07 299.1096 5.08E-06 296.2500 -1.25E-05 296.1583 2.72E-07

9 6.40E-07 6.40E-06 4.20E-09 0.013 303.7485 9.57E-07 299.1027 7.36E-06 296.2500 -1.79E-05 296.1543 3.95E-07

4 6.90E-07 6.80E-06 6.60E-08 0.018 303.7578 1.03E-06 299.1129 7.83E-06 296.2500 -1.92E-05 296.1569 4.19E-07

3 7.10E-07 7.00E-06 4.70E-08 0.017 303.7585 1.06E-06 299.1124 8.06E-06 296.2500 -1.98E-05 296.1558 4.32E-07

8 7.80E-07 7.80E-06 1.00E-07 0.010 303.7474 1.17E-06 299.1097 8.95E-06 296.2500 -2.20E-05 296.1569 4.80E-07

1 8.60E-07 8.50E-06 7.80E-08 0.019 303.7581 1.29E-06 299.1158 9.78E-06 296.2500 -2.40E-05 296.1553 5.23E-07

2 9.10E-07 9.20E-06 2.50E-08 0.013 303.7436 1.36E-06 299.1054 1.06E-05 296.2500 -2.58E-05 296.1524 5.66E-07

10 9.90E-07 1.00E-05 2.80E-09 0.008 303.7459 1.48E-06 299.1071 1.15E-05 296.2500 -2.80E-05 296.1509 6.15E-07

7 1.00E-06 1.00E-05 1.80E-07 0.014 303.7491 1.49E-06 299.1166 1.15E-05 296.2500 -2.83E-05 296.1569 6.15E-07

6 1.20E-06 1.20E-05 2.20E-07 0.019 303.7517 1.79E-06 299.1217 1.38E-05 296.2500 -3.40E-05 296.1554 7.36E-07

kx/ky(1) kx/ky(3)
P.č. 

opt.

Node 180 Node 185 Node 214 Node 236
odchýlkakx/ky(4)

 
 

Na základe doterajšieho testovania uvedeného optimalizačného nástroja je možné 

konštatovať, že ak sa má optimalizovať viac, ako jedna oblasť modelu (bez uvažovania 

anizotropie materiálu a za predpokladu správne zvolenej polohy bodov a ich cieľových 

potenciálov), vždy existuje n-riešení optimalizácie. Tento fakt vyplýva aj z charakteru 

použitého algoritmu riešenia. Počet riešení je závislý na počte optimalizovaných oblastí 

a umiestnenia bodov sieťky konečných prvkov, v ktorých majú byť splnené podmienky 

potenciálov. Na variabilitu výsledkov taktiež významne vplýva nastavenie podmienky 

ukončenia výpočtu. Čím je podmienka väčšia, tým je pripustená väčšia sumárna odchýlka 

v cieľových potenciáloch, čo má vplyv na väčšiu variabilitu polohy depresnej krivky 

a parametrov prúdenia. Na druhej strane ak je zvolená podmienka ukončenia riešenia príliš 

nízka, negatívne sa odzrkadľuje vo výpočtovom čase.   
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Z uvedeného vyplýva, že ideálne je vykonať viacero zhodných výpočtov a zo súboru 

výsledkov na základe posúdenia ďalších merateľných parametrov filtračného prúdenia, ako sú 

najmä hodnoty priesakových množstiev, alebo hodnoty filtračných rýchlostí vybrať 

najreálnejšie riešenie. Pre úplné overenie modelu je potrebné optimalizáciu vykonať pre rôzne 

ustálené zaťažovacie stavy. 

ZÁVER 

Optimalizačný nástroj vstupných parametrov (koeficientov filtrácie) inverzného modelu 

prúdenia priesakových a podzemných vôd môže byť užitočný nástroj, avšak jeho využitie je 

podmienené spoľahlivou znalosťou geometrie riešenej oblasti,  dostatočným množstvom 

nameraných dát a skúsenosťami riešiteľa úlohy. Pri splnení týchto podmienok dokáže 

významne šetriť čas na kalibráciu a verifikáciu matematického modelu  pri rôznych 

zaťažovacích stavoch a zároveň poskytnúť pohľad na závislosti medzi variabilitou 

koeficientov filtrácie v rôznych oblastiach modelu a komplexných filtračných charakteristík 

prúdenia.  

Inverzné riešenie matematického modelu a jeho optimalizácia poskytuje riešiteľovi reálnejšie 

hodnoty koeficientov filtrácie, avšak nenahrádza najzákladnejšie prístupy, ako sú laboratórne 

rozbory a skúšky in situ. Kombináciou týchto metód sa môžeme dopracovať ku 

spoľahlivejším výsledkom.   
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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.  
 

Kľúčové slová: havária, MVE Ružbašská Miľava 

 

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. 
 

Key words: accident, MVE Ružbašská Miľava 

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 
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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. 

 

 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

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.  
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POSÚDENIE STABILITY SVAHOV OCHRANNEJ HRÁDZE RIEKY 

LABOREC 

ASSESSMENT OF THE SLOPE STABILITY OF LABOREC RIVER LEVEES 

Slávka Harabinová, Vlasta Ondrejka Harbuľáková, Martina Zeleňáková, Dušan Mydla  

Abstrakt:  
Príspevok sa venuje posúdeniu stability svahov ochrannej hrádze rieky Laborec pred a po poruche 

spôsobenej povodňou v roku 2010, ako aj návrhu možných sanačných opatrení. Pre komplexné 

posúdenie a prípadný návrh sanačných opatrení je potrebne poznať teleso hrádze (jeho tvar, sklony, 

výšku, šírku, a pod.), inžiniersko – geologické pomery telesa a podložia hrádze a na základe toho 

zvoliť správnu metódu na posúdenia stability svahov hrádze. Výpočet a posúdenie stability vzdušného 

svahu hrádze, ako aj návrh sanačných opatrení, bol urobený pomocou programu GEO 5. V príspevku 

sú prezentované rôzne varianty riešenia na zabezpečenie stability svahov vzdušnej strany hrádze rieky 

Laborec.  

 

Abstract: 

This paper considers the failure of a levees along the right bank of the river Laborec caused by floods 

in 2010, addressing the assessment of the stability of the levee proposal and its possible remediation. 

A comprehensive assessment of the proposal and possible remedial action is necessary to know the 

actual barrier (shape, slope, height, width, etc.), engineering and geological condition of the body and 

subsoil of levee and select the correct methodology for assessing the stability of the levee. To assess 

the stability of the levee slope, as well as for the design of remediation measures, the calculation of 

stability degree was made by using GEO 5. The paper presents various solutions to ensure slope 

stability of protection levee of Laborec river. 

Kľúčové slová: ochranná hrádza, stabilita svahov, porucha hrádze, sanačné opatrenia. 

1. ÚVOD 

Navrhovanie ochranných hrádzi by malo zohľadňovať rôzne technické aspekty, ako aj zásah 

do krajiny a dopad na faunu a flóru. Riešenie by malo byť vypracované v alternatívach, 

pričom výsledný návrh by mal byť najvhodnejším variantom z hľadiska spoľahlivosti, 

ekonomickosti, efektívnosti a environmentálnej prijateľnosti [1]. Tvar priečneho profilu 

ochrannej hrádze, väčšinou lichobežníkový, je daný požiadavkami, ako je umiestnenie hrádze, 

plánovaná výška hrádze, účel hrádze, ale aj stavebný materiál a charakter podložia [1]. 

V minulosti tvar a usporiadanie prierezu závisel na miestnych materiáloch, ktoré boli 

k dispozícii zo svahov koryta v blízkom okolí hrádze [2]. Sklony svahov hrádze sa navrhujú 

podľa zloženia zeminy, pričom návrh vychádza z posúdenia stability a tvaru priesakovej 

krivky, ale aj ďalších faktorov, ako je začlenenie hrádze do okolitej krajiny, údržba hrádze, 

dostupnosť plôch a materiálu na výstavbu [1], [3]. Pri nižších hrádzach sa navrhuje rovnaký 

sklon pre obe strany. Pre hrádze do 3 m je bežný sklon 1:2 až 1:2,5. Pri vyšších hrádzach sa 

navrhujú svahy s rozdielnym sklonom na návodnej a vzdušnej strane. Sklon hrádze po celej 

výške nemusí byť jednotný. V dolnej časti (pri päte) je miernejší a v hornej časti (pri korune) 

je strmší. Hrádze sú umelo vybudované steny, násypy alebo valy, tvorené, podobne ako 
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priehradné hrádze, z miestnych materiálov, zo zeminy alebo kameňa a stavebného materiálu, 

vybudované okolo relatívne rovného, nízko ležiaceho územia na ochranu pred povodňami. Sú 

to vodné stavby, ktoré vymedzujú priestor na zachytenie povodňových prietokov na tokoch a 

pritom plnia funkciu protipovodňového líniového prvku v systéme protipovodňovej ochrany 

[2]. V súčasnosti dochádza na našom území k častým povodňovým stavom. Povodne sa 

stávajú výrazným faktorom v urbanizovanej krajine. Intenzita a frekvencia zrážok, ale aj 

topenie snehu, ktoré sú schopné vyvolať extrémny odtok a následne povodeň, sa na Slovensku 

v posledných rokoch výrazne zvýšili. Povodne majú ničivé účinky a spôsobujú škody ľudskej 

spoločnosti. Sú spojené s vysokými vodnými stavmi a extrémnymi prietokmi vody 

v korytách. Povodne sú spojené aj s rýchlymi eróznymi procesmi, pri ktorých dochádza 

k deštrukcii pôdneho fondu a následne môžu nastať aj zosuvy premáčanej pôdy, a to nielen na 

svahoch pri vodných tokoch. V roku 2010 zasiahli rozsiahle povodne väčšinu územia 

Slovenskej republiky. Na väčšine povodňou postihnutého územia to boli najväčšie povodne 

za posledných 50 rokov.  

2. CHARAKTERISTIKA RIEŠNENÉHO ÚZEMIA – OCHRANNÁ HRÁDZA 

LABORCA 

Laborec je slovenská rieka dlhá 129 km, preteká regiónom Zemplín takmer celým jeho 

územím zo severu na juh. Plocha povodia Laborca je 4 522,5 km², pričom na ľavostranné 

povodie pripadá 4 076,7 km² a na pravostranné 445,8 km². Tento markantný rozdiel je 

podmienený morfológiou povodia a tým, že Laborec prijíma väčší ľavostranný prítok Uh, 

ktorý svojou plochou podstatne zväčšuje ľavostranné povodie. Zároveň aj tým, že na pravej 

strane Laborca si vytvoril koryto skoro rovnobežne tečúci tok Ondava [4].  

Záujmové územie je pravobrežná hrádza rieky Laborec južne od obce Odorín (Obr. 1). Bola 

vybudovaná v 1964 a patrí do komplexu úpravy vodohospodárskych pomerov 

východoslovenskej nížiny, ktoré prebiehali od 1961 do 1968.  
 

 
 

Obr. 1 Situácia riešeného územia [5] 
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Na výpočet a posúdenie stability svahov je potrebné poznať presný geologicky profil 

ochrannej hrádze, ktorý bol zistený pomocou prieskumných prác. Geologický profil telesa 

hrádze a podložia hrádze je uvedený na obr. 2. Geotechnické parametre zemín nachádzajúcich 

sa v telese ako aj v podloží hrádze boli zistené laboratórnymi skúškami [4]. 
 

  
Obr. 2 Geologický profil telesa hrádze a podložia hrádze v mieste poruchy [4] 

 

Hrádza je postavená ako homogénna, pričom na jej výstavbu je použitý materiál z blízkeho 

okolia. Výška telesa hrádze je do 5m. Z hľadiska využívania ju chápeme ako hlavnú ochrannú 

hrádzu. Hladina podzemnej vody bola zistená v hĺbke 7,2 m pod korunou hrádze. Ide o vodu 

presakujúcu z polôh pieskov, ktoré sa overili v hĺbke 10,0 m pod korunou hrádze. Pri 

vysokých vodných stavoch v toku Laborca môže hladina podzemnej vody vystúpiť až po 

úroveň terénu. 

Podľa informácii od správcu povodia bol dňa 21.5.2010 pozorovaný zosuv vzdušného svahu 

pravobrežnej ochrannej hrádze rieky Laborec v km 3,4 v dĺžke približne 20 m s poklesom 

zeminy o cca 30 cm. K deformáciám na existujúcom zosuve dochádzalo aj v ďalších dňoch. 

Dňa 25.5.2010 boli trhliny na zosuve zasypané Bentovetom K (bentonit) [4]. 

V dňoch 2.6. až 5.6. 2010 dochádzalo k ďalším poklesom zeminy. Dňa 2.6. 2010 došlo 

k zväčšeniu trhliny a k ďalšiemu poklesu koruny hrádze a vzdušného svahu hrádze o cca 30 

cm bez viditeľného zosuvu zeminy. Dňa 3.6.2010 nastal pokles koruny hrádze a vzdušného 

svahu o ďalších približne 10 cm. Rozšírenie trhliny pokračovalo dňa 4.6.2010 o ďalší pokles 

koruny a vzdušného svahu hrádze o ďalších cca 20 cm. V tomto štádiu bol spojený so 

zosunutím zeminy a rozširovaním zosuvu na obidve strany pozdĺž hrádze. Hladina v 

rozhodujúcom vodočte o 20:00 hod. dosiahla výšku pre vyhlásenie III. stupňa povodňovej 

aktivity, ktorý bol následne vyhlásený. Hladina vody bola približne 1 m od koruny hrádze v 

mieste zosuvu. V čase obhliadky poruchy dňa 27.7.2010, hrana odlúčenej plochy pretínala 

korunu hrádze, ktorá bola porušená v dĺžke cca 26 m. Pokles hrádze v mieste odlúčenej hrany 

bol 30 až 40cm [4].  
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Príčinami vzniku poruchy boli s najväčšou pravdepodobnosťou [6]:  

 materiál použitý na výstavbu hrádze – íly s veľmi vysokou plasticitou (CV), ktoré sú 

pre homogénne hrádze málo vhodné, pretože ich pevnosť pri nasýtení vodou je malá a 

veľmi ťažko sa zhutňujú,  

 dlhotrvajúce extrémne vysoké vodné stavy na Laborci – zatopenie územia v 

medzihradnom priestore, ktoré umožnili dlhodobé sýtenie zemín telesa hrádze.  

Výsledkom týchto dvoch činiteľov bola následne strata pevnosti a vznik poruchy ochrannej 

hrádze.  

 

 
 

Obr. 3 Pohľad na poruchu hrádze na vzdušnej strane   

 

Obrázok 3 zachytáva súčasný stav porušenej časti hrádze. Pohľad na poruchu je z koruny 

hrádze smerom od obce Oborín. Na pravej strane (vzdušná strana hrádze) je vidno zosunutý 

svah. Od roku 2010, kedy porucha vznikla je hrádza kompletne zatrávnená, a preto sa dá 

identifikovať len podľa nepravidelnosti svahu. Koruna hrádze bola odvtedy dorovnaná pre 

plynulosť komunikácie. Vzhľadom na to, že k povodni a teda aj zosuvu došlo už pred 4 rokmi 

sa v hrádzi vytvoril nový napätostný stav a tento svah možno v súčasnosti považovať za 

„zastabilizovaný“. V prípade ďalšej povodne podobného alebo väčšieho rozsahu by táto 

stabilita bola opäť narušená. 

3. POSÚDENIE STABILITY SVAHOV OCHRANNEJ HRÁDZE 

V dôsledku porušenia rovnováhy dochádza často k nadmerným deformáciám a zosunom 

prirodzených svahov ako aj svahov umelých zemných telies a výkopov. Porušenie môže byť 

vyvolané vzrastom aktívnych činiteľov (napr. zaťažením svahu stavebným objektom, 

vzrastom vlastnej tiaže zeminy zvýšením vlhkosti, vznikom priesakového tlaku vody a pod.) 

alebo poklesom pasívnych činiteľov (napr. znížením šmykovej pevnosti zeminy v dôsledku 

napučiavania po odľahčení v záreze, zhoršením konzistencie súdržných zemín zvýšením 

vlhkosti, podkopaním päty svahu a pod.) [7]. Každý svah musí byť preto navrhnutý tak, aby 

sa zabezpečila jeho stabilita. 

V súčasnosti sa používajú viaceré spôsoby výpočtu stability svahov, ktoré vychádzajú z 

rovnováhy síl, momentov alebo z rovnováhy energie. Najčastejšie sú to výpočty vychádzajúce 

z predpokladu, že porušenie nastane po určitej šmykovej ploche (Pettersonova, Bishopova a 
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Sarmova metóda). Tvar šmykovej plochy závisí predovšetkým od fyzikálno-mechanických 

charakteristík zemín, resp. od ich usporiadania v profile. 

Výpočet a posúdenie stability svahov ochrannej hrádze Laborec bol realizovaný pomocou 

programu Stabilita svahov, ktorý je podprogramom GEO 5 od firmy FINE s.r.o. [8]. 

Vzhľadom nato, že teleso hrádze je tvorené jemnozrnnými zeminami, je predpoklad, že 

vytvorená šmyková plocha bude kruhového tvaru, a preto bola na výpočet a posúdenie 

stability svahov hrádze použitá Pettersonova a Bishopova metóda. 

Uvedenými výpočtovými metódami bol zistený minimálny stupeň stability pre kritickú 

šmykovú plochu pre všetky navrhnuté varianty riešenia. Výpočet bol realizovaný v súlade so 

slovenskými normami, ktoré sú v súčasnosti platné. Stupeň stability svahu je možné 

definovať ako pomer síl prispievajúcich k stabilite, k silám zmenšujúcich stabilitu, teda 

pomer aktívnych a pasívnych síl. Výpočet stability svahov bol urobený v súlade s STN EN 

1997 [9]. Vypočítaný stupeň stability bol porovnaný s limitnou hodnotou stupňa stability. 

Posúdenie stability svahov hrádze bolo urobené na vzdušnej strane hrádze, t.zn. v mieste 

poruchy hrádze, v piatich priečnych rezoch (v km 3,4 až 4,0). Výpočet stability svahov 

vzdušnej strany hrádze bol realizovaný v niekoľkých variantoch.  

 

Variant I a II 

Prvý výpočet bol urobený pre pôvodný stav hrádze, t.zn. pred povodňou v roku 2010 (Variant 

I), ďalší výpočet bol realizovaný pre povodňový stav, ktorý vznikol v roku 2010 (Variant II). 

Vzhľadom na umiestnenie sond (Obr. 4) bol pre posúdenie stability svahov hrádze 

v priečnych rezoch 70 a72 uvažovaný IG profil podľa jadrového vrtu JO-3, a pre rezy 74 a 76, 

IG profil podľa jadrového vrtu JO-4. Výsledky výpočtu uvedených variantov, pre zvolené 

priečne rezy, sú uvedené v tab. 1 a 2.  

 
 

Obr. 4 Rozmiestnenie sond v riešenom území 
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Na základe výpočtov a výsledkov uvedených v tabuľke 1 a 2 je vidieť, že stabilita svahov 

ochrannej hrádze nevyhovovala z hľadiska posúdenia stability svahu už pred povodňovou 

situáciou (Variant I), okrem priečneho rezu č. 72. K porušeniu stability svahu by síce nedošlo, 

pretože všetky vypočítané stupne stability sú väčšie ako 1, ale tieto výsledky poukazujú na 

nutnosť riešenia sanácie svahu, pravdepodobne nielen v úseku, kde je už svah porušený po 

povodni.  

 

Tab.1 Vypočítané stupne stability pre zvolené priečne rezy Variant I   

Označenie 

variantu 

Označenie 

priečneho 

rezu 

Použitá metóda Vypočítaný 

stupeň stability 

Požadovaný stupeň 

stability 

(Fs > 1,5) 

Variant I 

70 
Petterson 1,43 nevyhovuje 

Bishop 1,54 vyhovuje 

72 
Petterson 1,54 vyhovuje 

Bishop 1,66 vyhovuje 

74 
Petterson 1,24 nevyhovuje 

Bishop 1,32 nevyhovuje 

76 
Petterson 1,33 nevyhovuje 

Bishop 1,43 nevyhovuje 

 

Tab.2 Vypočítané stupne stability pre zvolené priečne rezy Variant II  

Označenie 

variantu 

Označenie 

priečneho 

rezu 

Použitá metóda Vypočítaný 

stupeň stability 

Požadovaný stupeň 

stability 

(Fs > 1,5) 

Variant II 

70 
Petterson 0,96 nevyhovuje 

Bishop 0,99 nevyhovuje 

72 
Petterson 1,02 nevyhovuje 

Bishop 1,06 nevyhovuje 

74 
Petterson 0,85 nevyhovuje 

Bishop 0,85 nevyhovuje 

76 
Petterson 0,90 nevyhovuje 

Bishop 0,91 nevyhovuje 

 

Variant II, ktorý zohľadňoval povodňovú situáciu preukázal, že hrádza počas zaliatia vodou 

až po korunu hrádze je nestabilná a náchylná na poruchy (vo všetkých posudzovaných 

priečnych rezoch je Fs < 1,0), čo potvrdilo situáciu z roku 2010. 

4. NAVRHNUTÉ SANAČNÉ OPATRENIA  

Návrh sanačných opatrení bol urobený vzhľadom na dostupnosť materiálov použitých na 

sanáciu ako aj finančnú nenáročnosť tohto riešenia. 

Ako prvý spôsob sanačného opatrenia na zabezpečenie stability svahov vzdušnej strany 

ochrannej hrádze bolo navrhnuté priťaženie päty svahu. Stabilizačný prísyp z miestneho 

materiálu je jednoduchý na realizáciu a dostupnosť materiálu. Z toho vyplýva aj finančná 

nenáročnosť tohto riešenia. Najčastejším miestnym materiálom sú íly s veľmi vysokou 

plasticitou, tuhej konzistencie (CV,t). Tento materiál je málo vhodný až nevhodný, ale 

vzhľadom na fakt, že celá hrádza bola doposiaľ budovaná z miestnych (ľahko dostupných) 
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materiálov, bol ako jeden z variantov pre návrh sanačného opatrenia použitý tento, aj keď nie 

vhodný materiál Variant III - A.  

Ako druhú alternatívu Variant III - B bol zvolený materiál zo širšieho okolia hrádze, a to íly 

so strednou plasticitou, tiež tuhej konzistencie (CI,t), ktoré sú vhodnejšie na zhotovenie 

stabilizačného prísypu, lebo sa dajú lepšie zhutniť. Pre porovnanie bola zvolená aj tretia 

možnosť a to štrk dobre zrnený, uľahnutý (GW,u), Variant III - C, ktorý je pre zhotovenie 

stabilizačného prísypu najvhodnejší.  

Po modelovaní rôznych tvarov a výšok stabilizačného prísypu na vzdušnej strane bol 

navrhnutý ako najvhodnejšie riešenie dvojitý prísyp z rovnakého materiálu. Prvý prísyp je 

znížený od koruny hrádze o meter a je v sklone približne 1:3,2 a druhý prísyp je znížený 

skoro o 2 m od koruny hrádze a je v sklone 1:4. Hladina vody pri návrhu uvedeného 

sanačného opatrenia bola uvažovaná v dvoch úrovniach. Najprv bola uvažovaná ako pri 

Variante I, t.zn. zohľadňovala stav pred povodňovou situáciou. Ďalšie výpočty boli urobené 

s uvažovaním výšky hladiny vody ako pri Variante II, t.zn. pri povodňovom stave (obr.4). 

Týmto spôsobom sme chceli overiť stabilitu navrhnutých sanačných opatrení v prípade ďalšej 

povodňovej situácie. Vzhľadom na veľké množstvo výsledkov je v nasledujúcom texte 

uvedené slovné zhodnotenie zistených stupňov stability a ich porovnanie s požadovaným 

stupňom stability. 

 

 
 

Obr. 3 Šmyková plocha – Variant III-C [5] 

 

Cieľom návrhu stabilizačného prísypu pri päte na vzdušnej strane hrádze bolo dosiahnuť 

stupeň stability väčší ako 1,5 a tým zlepšiť samotnú stabilitu svahu hrádze. Návrh troch 

možností riešenia stabilizačného prísypu (Variant III.- A až C), v rámci ktorých sa menil 

materiál použitý na tento prísyp, mal poukázať na zlepšenie stability pri použití vhodnejších 

zemín. Na základe realizovaných výpočtov a posúdení je zrejmé, že stabilizačný prísyp 

(Variant III- B a C) je síce jedným z možných sanačných opatrení (okrem Variantu III-A), ale 

pravdepodobne nebude postačovať pre riešenie stability vzdušnej strany hrádze počas 

prípadnej ďalšej povodňovej situácie. Pri modelovaní takejto novej povodňovej situácie, 

podobnej tej z roku 2010, kedy hladina vody dosiahla korunu hrádze, sa toto opatrenie 

nepreukázalo dostatočné. 

5. ZÁVER  

Ochranné hrádze patria k významným stavbám a preto je potrebné venovať veľkú pozornosť 

nielen výberu materiálov určených na ich výstavbu, ale aj samotnému návrhu a posúdeniu 

týchto stavieb. Vzhľadom na ich význam je prvoradou podmienkou, od návrhu po realizáciu, 

bezpečnosť a spoľahlivosť počas celej ich životnosti. 

Název : Výpočet Fáze - výpočet : 3 - 2
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Príspevok je zameraný na riešeniu stability svahov a návrh sanačných opatrení na PB 

ochrannej hrádzi rieky Laborec, kde v roku 2010 došlo k povodni a následkom toho aj 

k zosuvu vzdušného svahu hrádze v 3,4 až 4,0 km. Na posúdenie stability vzdušného svahu 

hrádze pred a po povodni, ako aj pre návrh sanačných opatrení bol urobený výpočet stupňa 

stability v niekoľkých variantoch (pôvodný stav, povodňový stav a sanačné opatrenia - 

stabilizačným prísypom s použitím rôznych materiálov). Navrhnuté a posúdené sanačné 

opatrenia boli volené s cieľom čo najviac využiť miestny dostupný materiál a navrhnúť tak 

predovšetkým finančne a časovo nenáročné riešenia na zabezpečenie stability svahov 

vzdušnej strany hrádze Laborec.  

Ako už bolo spomenuté vo variantoch III B a III C sa síce podarilo navrhnúť riešenie, ktoré 

zlepšilo požadovaný stupeň stability, ale pri modelovaní prípadných ďalších povodňových 

stavov, by ani takto navrhnuté sanačné opatrenia neboli postačujúce.  

Uvedené a vypočítané varianty riešenia stability svahu hrádze analyzujú niekoľko možností, 

ako riešiť a zlepšiť stabilitu vzdušného svahu hrádze po povodni. Vzhľadom na fakt, že teleso 

hrádze je zhotovené z jemnozrnných zemín triedy F8, t.j. z nevhodný zemín bude potrebné 

zaoberať sa aj sančnými opatreniami, ktorými by sa prípadne dala zlepšiť stabilitu celej 

hrádze. Ide však už o finančne a časovo náročnejšie riešenia, ktorým sa v budúcnosti chceme 

zaoberať. 
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SPOLEHLIVOST JEZOVÝCH UZÁVĚRŮ BĚHEM POVODNÍ  

RELIABILITY OF FLOOD GATES DURING FLOOD EVENTS  

Miroslav Brouček, Ladislav Satrapa, Petr Nowak, Martin Králík   

Abstrakt:  
Životnost a spolehlivost konstrukcí je obecně vázána na dodržování původních předpokladů pro jejich 

funkci. Zajištění očekávané funkce uzávěru nebo spíše předpoklad selhání některého z uzávěrů během 

návrhové povodně byl součástí obvyklého postupu při návrhu vodního díla. S rozvojem teorie 

spolehlivosti lze, s pomocí zkušeností a dat získaných v průběhu moderní éry vodního stavitelství, 

zohlednit pravděpodobnosti poruch jednotlivých uzávěrů, respektive jejich jednotlivých částí, s 

příslušným dopadem na manipulaci s uzávěrem, a tento výpočet poté zohlednit při posuzování celkové 

spolehlivosti vodního díla, respektive při uvažování povodňových rizik, neboť lze předpokládat dopad 

případné poruchy na transformaci povodňové vlny. Zcela zásadní je přizpůsobení analýzy 

spolehlivosti aktuálnímu stavu uzávěru neb v důsledku unikátních podmínek se ne všechny projektové 

předpoklady promítnou do skutečnosti. Za příklad může sloužit nežádoucí dynamické namáhání 

vznikající jako důsledek interakce konstrukce s proudící vodou. Příspěvek představuje možný postup 

pro hodnocení spolehlivosti jezových uzávěrů, jakožto komplexních konstrukcí, se zahrnutím vlivů 

jednotlivých funkčních částí. 

 

Abstract: 

A reliability and durability of constructions are, in general, closely connected with a validity of 

assumptions for their function. A correct function or more likely an assumption of failure of some of 

the flood gates during a design flood used to be a part of a commonly used approach for a design of a 

hydraulic structure. Applying reliability theory, while using data and experience gained during the 

modern era of dam building, it is possible to calculate a probability of failure of any flood gate or its 

relevant parts respectively, including the appropriate consequences on the operating capabilities of the 

gate construction. Such results can be included into evaluation of the overall reliability of the whole 

hydraulic structure or flood risk assessment as the impact of a gate failure on the flood wave 

transformation can be predicted.  The reliability analysis must apprehend the actual state of the flood 

gate as, due to unique circumstances, not all design assumptions are valid. Flow induced vibrations 

rising from the overflowing water and structure interaction can serve as an example of the just 

mentioned.  The paper presents a practicable approach for reliability evaluation of flood gates as 

complex structures incorporating a reliability of relevant parts. 

Kľúčové slová: spolehlivost; pohyblivé uzávěry; povodně 

1. ÚVOD 

Selhání uzávěrů na bezpečnostních přelivech představuje primární příčinu přelití a následného 

poškození vodního díla v celosvětovém měřítku ve více než čtvrtině případů [1]. Přestože ze 

statistik vyplývá relativně nízká pravděpodobnost poruchy uzávěrů, která je z principu 

definována jako neschopnost uzávěru plnit požadovanou hradící funkci, a riziko koincidence s 

průběhem povodně by tedy mělo být výrazně nižší, lze údaje získané anonymními 

dotazníkovými metodami v sousedním Německu považovat za alarmující [2].   
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Do současné doby nebyla oficiálně reportována na našem území porucha uzávěrů v průběhu 

povodňových situací, respektive nebylo hlášeno významné ovlivnění v důsledku selhání 

ovládání uzávěrů. Havárie menšího významu se však vyskytují. Značné množství uzávěrů, 

osazených ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století, se však, i přes trvalou údržbu, v 

současné době blíží ke konci návrhové životnosti a lze tedy očekávat nárůst intenzity poruch 

respektive vynucených rekonstrukcí navzdory, na mezinárodní poměry, značně intenzivnímu 

programu kontroly a údržby [3]. Nárůst poruch lze očekávat zejména v lokalitách, kde není 

tento program důsledně aplikován jak na stavební tak i na technologickou část.  

 

Na území České republiky se v současné době nalézá 30 významných přehrad s hrazenými 

bezpečnostními přelivy. Jedná se přibližně o čtvrtinu našich významných přehrad, které jsou 

součástí světového soupisu přehrad zpravovaného mezinárodní přehradní komisí ICOLD. 

Mimo tyty je na našem území ještě pře třicet významných pohyblivých jezů, u nichž by ztráta 

manipulovatelnosti s uzávěry při krizových situacích znamenala rozsáhlé škody. Většina 

stávajících uzávěrů na vodních dílech byla navrhována a konstruována v souladu s platnými 

ČSN normami, které představují v zásadě deterministickou alternativu návrhu [4]. V takovém 

případě lze stav konstrukce hodnotit pouze vyjádřením „vyhoví“ respektive „nevyhoví“ a to 

prostým posouzením účinků zatížení a odolnosti konstrukce. Pomocí teorie spolehlivosti a 

stochastických metod je možné definovat pravděpodobnost poruchy, u které navíc 

předpokládáme vývoj v čase. Spolehlivostí rozumíme schopnost plnit stanovené požadavky 

během návrhové životnosti [5]. 

2. OBLAST ZÁJMU 

Standardní přístup k definici termínu porucha v souvislosti s uzávěry vychází z obecného 

ustanovení, že porucha nastává v okamžiku, kdy uzávěr neplní požadovanou funkci. Jedná se 

tedy o poruchu v širším významu mezních stavů, zejména mezního stavu použitelnosti, a 

nikoli pouze o selhání uzávěru ve smyslu ztráty stability nebo vyčerpání únosnosti materiálu. 

V obecné rovině lze od uzávěrů požadovat funkci hradící a regulační [6]. Funkce hradící 

vyžaduje jednak těsnost uzávěru a bezpečnost a stabilitu hradící konstrukce. Funkce regulační 

vyžaduje spolehlivou manipulaci respektive spolehlivé otevření uzávěru za všech provozních 

podmínek. 

 

Během povodňové či jiné krizové nebo havarijní situace však není zapotřebí vyžadovat po 

uzávěru bezchybné plnění všech jeho funkcí. V zásadě se potřebná funkce omezuje na 

požadavek vyhražení nebo naopak bezpečného hrazení bez rizika vyvolání zvláštní povodně. 

Netěsnosti působící průsaky a chvění pak nepředstavují poruchu, pokud jejich předchozím 

působením není kompromitována manipulace s uzávěrem. Například vytvořením ledového 

obalu u průsaků, který znemožní manipulaci. Dalším příkladem je chvění konstrukce, které v 

běžném stavu vyčerpá únavovou životnost ovládacích prvků natolik, že v kritickém okamžiku 

selžou.  

 

Pro hodnocení četnosti výskytu obecných poruch lze zcela zásadní význam přikládat intervalu 

kontrol funkčnosti uzávěru, neboť pokud bychom vycházeli pouze z případů poruch uzávěrů 

během povodňových situací, bylo by stanovení ovlivněno dále hydrologickou situací dané 

lokality a zkoumaného období a závěry by bylo obtížné zobecnit. Například při delším období 

příznivějším z hlediska povodní, jako byla druhá polovina 20. století, by se uzávěry jevily 

výrazně spolehlivější. Naproti tomu intervaly kontrol odhalující opotřebení a poškození 
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prvků, stejně jako záznamy o poruchách při manipulaci za běžných podmínek umožní 

stanovit pravděpodobnost selhání při povodni bez rizika zmíněného ovlivňování. 

3. ROZDĚLENÍ PORUCH  

V minulosti byly příčiny poruch na uzávěrech obecně děleny na vnitřní, způsobené 

nedostatky při projektování, konstrukci, výrobě nebo montáži, a na vnější, způsobené 

provozními podmínkami nebo jejich nedodržením [6]. Pro hodnocení spolehlivosti uzávěrů za 

krizových situací však tento přístup není účelný, neboť neposkytuje potřebnou informaci o 

pravděpodobné četnosti poruch a délce nápravných opatření.   

 

Dále lze konstatovat, že v dnešní době je rozvoj poruch od vnějších příčin způsoben 

především omezenými možnostmi manipulace s uzávěry v jejich plném rozsahu a omezenými 

možnostmi kontroly a údržby uzávěrů, které jsou dány jak specifickými podmínkami, tedy 

obtížností provedení takových kontrol, tak limitovanými prostředky přidělenými na přípravu a 

provádění kontrol. Vnitřní příčiny, zejména nedostatky v projektové dokumentaci se vyskytují 

při zanedbání modelového výzkumu, což následně vede k poruchám a dodatečným opatřením 

(např. nedostatečné zavzdušnění a vibrace a další), nebo při opomenutí zkušeností z předchozí 

praxe (deformované tenké teflonové desky na bočních štítech nebo zdeformovaná těsnění u 

zavzdušňovacích otvorů). 

 

V rámci investigativní části rozsáhlého programu zaměřeného na spolehlivost byly na základě 

dostupných informací, dokumentovaných v provozních denících nebo souhrnných zprávách, v 

odborné literatuře popsaných či jen ústně sdělených, sestaveny tabulky poruch jednotlivých 

částí uzávěrů různých typů. Pro každou část z jednotlivých funkčních celků uzávěru, viz dále, 

je pak stanovena střední doba mezi poruchami a doba obnovy v případě poruchy. Pro další 

rozšíření báze znalostí popisující příčiny poruch a opotřebení jednotlivých částí byly 

prováděny fyzikální i numerické experimenty pro zvolené geometrie různých typů uzávěrů. 

4. FYZIKÁLNÍ MODELOVÁNÍ  

Za určitých podmínek reprezentují laboratorní modely věrně chování skutečné konstrukce a 

umožňují tak získat odpovědi na řadu otázek především z oblasti hydrauliky. Je zjevné, že pro 

celkové hodnocení spolehlivosti konstrukcí by bylo nejvhodnější použití Eulerovy respektive 

plné mechanické podobnosti. Vzhledem k použitému médiu (vodě) a v laboratorních 

podmínkách vodohospodářské laboratoře nezměnitelnému působícímu zrychlení je však 

jedinou možností jejího dosažení použití měřítka délek modelu 1:1. Zde však narážíme na 

kapacitní potíže jak prostorové, tak průtokové. Pro účely laboratorních modelů hradicích 

uzávěrů tak byl zvolen Froudův zákon podobnosti, který nejlépe vyhovuje zkoumané 

problematice při zvolených rozměrech modelu, respektive měřítku problému. Požadavky 

Weberova zákona byly, s ohledem na výšky výtokových paprsků zvolené při modelování a ve 

shodě s literaturou [7] a [8] zanedbány. 

 

V centru zájmu modelového výzkumu byly zejména síly v ovládacích mechanismech, 

respektive jejich výchylky od ustáleného stavu. Dále zrychlení konstrukce jako celku a 

rozložení hydrodynamických tlaků na konstrukci nebo spodní stavbu a deformace konstrukce 

pro různá otevření uzávěru. Samozřejmostí je stanovení součinitelů přepadu respektive 

výtokových součinitelů při různých tvarech přelivných ploch. Významným faktorem, který de 

facto zdvoj, až ztrojnásobuje počet provedených experimentů, je poloha dolní vody vůči 
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přelivné hraně, tedy míra zatopení. V rámci laboratorních zkoušek se dále experimentuje s 

možností využití frekvenční analýzy zvuku a obrazu pořízeného vysokofrekvenční kamerou. 

Pro stanovení průtoku je používán kalibrovaný Thomsonův přeliv a / nebo ultrazvukové 

průtokoměry   

 

    

(a)                                                                       (b) 

Obr. 1: Ukázky fyzikálních modelů-stavidlový uzávěr na (a) vysokém přelivu; (b) na Jamborově prahu 

 

Rozsah modelování umožňuje v rámci příspěvku publikovat pouze ukázky modelů a příklady 

výstupů. Celkem byly sestaveny 4 modely pro stavidlové uzávěry, 3 modely se segmentovými 

uzávěry, 2 modely s klapkovými uzávěry a jeden výsekový hydrostatický uzávěr. 

 

  

(a)                                                                       (b) 

Obr. 2: Ukázky fyzikálních modelů (a) segmentový uzávěr na Jamborově prahu; (b) klapkový uzávěr 

s úpravou přelivné hrany 
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Následující dvojice grafů představuje ukázku naměřených hodnot zrychlení akcelerometrem 

na segmentovém uzávěru a jejich vyhodnocení Fourierovou transformací za účelem zjištění 

dominantní frekvence kmitání. Svislé zrychlení není očištěno o gravitační a je proto 

zobrazeno na vedlejší svislé ose. Analýza většího množství experimentů provedených pro 

stejné otevření potvrdila jak malý rozptyl měření, tak i dominantní směr vibrací ve 

vodorovném směru v rovině hradícího plechu. Popsaný směr největších výchylek je typický 

pro reálné segmentové uzávěry a podílí se na něm jak nižší tuhost konstrukce v rovině 

hradícího plechu, tak i nepřesnosti ve vodících drážkách či nižší tuhost a opotřebení těsnění. 

 

 

(a)                                                                  (b) 

Obr. 3: Měření akcelerometrem: (a) časový záznam; (b) FFT analýza zrychlení v ose X 

5. MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ  

Numerické modely proudění a napěťové a deformační analýzy byly vytvořeny v 

programovém prostředí ANSYS Workbench. Při tvorbě modelů byla za účelem úspory 

využívána rovinná symetrie modelovaného problému, který zahrnoval samotnou konstrukci 

uzávěru včetně nátoku a odpadního koryta v délce dostatečné pro minimalizaci vlivu 

okrajových podmínek. Geometrie numerických modelů jinak zcela odpovídala modelům 

fyzikálním. Numerické modely proudění byly vymodelovány v softwaru Rhinoceros 4.0. Dále 

byla geometrie importována a upravena v modulu Ansys Geometry a převedena do modulu 

Ansys Meshing. Pro tvorbu výpočetní sítě byl použit automatický generátor. Sítě obvykle, 

obsahují přes 3 miliony prvků, byly vytvořeny pomocí tetraedrů s výrazným zahuštěním u 

výtokových nebo přelivných hran.  

 

   

(a)                                                                  (b) 

Obr. 4: CFD modely: (a) výtok do volna pod segmentem; (b) zatopený výtok pod stavidlem 
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Numerické modely proudění byly řešeny v programu Ansys CFX. Nastavení okrajových 

podmínek úlohy odpovídalo povaze zkoumaného problému. Vstupní podmínka na vtoku byla 

obvykle definována pomocí konstantní hladiny. Dolní okrajovou podmínku pak představoval 

buď volný výtok do nulového statického tlaku, nebo nastavená úroveň dolní hladiny tak, aby 

se u výtoku zpod uzávěru vytvořil vodní válec nebo byl ovlivněně přepad. Pro volný pohyb 

vzduchu při stropu modelu byla nastavena podmínka „opening“ a v rovině symetrie modelu 

byla nastavena podmínka „symmetry“. 

 

 

(a)                                                                       (b) 

Obr. 5: (a) CFD model přepadu přes klapku; (b) srovnání hydrodynamických tlaků experimentálních 

[5] s výsledkem CFD modelu 

 

Inicializace stacionárního výpočtu byla provedena pomocí homogenního vícefázového 

modelu voda-vzduch s časovým krokem 0,1 s se standartním modelem turbulence k-. Dále 

byl časový krok zvětšen na 0,5 s a následně změněn typ výpočetního vícefázového modelu na 

„mixture“.   

 

Napěťová, deformační a modální analýza byla provedena v programu Ansys Workbench 

Mechanical. Vypočtené hydrodynamické tlakové zatížení na uzávěry z předchozí úlohy bylo 

převzato pro vstupní okrajovou podmínku zatížení. Jedná se tedy o jednocestnou FSI (Fluid-

Structure Interaction) analýzu. Provedenou analýzou byly zjištěny maximální hodnoty 

deformací, maximální napětí (von-Mises) v místech uchycení pojezdů, stejně jako v hradicí 

konstrukci i na příčných výztuhách. Modální analýzou bylo zjišťováno prvních deset 

vlastních tvarů a frekvencí. 

 

 

 
 

Obr. 6: Ukázka druhého vlastního tvaru s frekvencí 44,5 Hz u oboustranně ovládané klapky 
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6. MĚŘENÍ A ROZBORY REÁLNÝCH KONSTRUKCÍ 

S ohledem na výše pospané limity fyzikálního modelování podle Froudova zákona 

mechanické podobnosti a potřebě kalibrovat numerické modely bylo prováděno měření in-situ 

na konstrukcích, u kterých bylo pozorováno nežádoucí chování, například chvění. Obecně lze 

říci, že k měření potvrzujícímu absenci či zanedbatelný vliv vibrací v provozních stavech je 

vhodné přistoupit během přejímacího řízení či zkušebního provozu a zároveň by v rámci 

provozních zkoušek uzávěrů bylo vhodné provádět periodická měření. V praxi se však k 

ověření rozsahu vlivu vibrací na konstrukci přistupuje až po zjištění přítomnosti vibrací 

obsluhou vodního díla či po stížnostech majitelů okolních pozemků obtěžovaných hlukem. Za 

účelem jednotného hodnocení vlivu negativních projevů na stav konstrukce vznikla na 

pracovišti katedry hydrotechniky metodika pro měření a vyhodnocení vibrací jezových 

konstrukcí hydrotechnických staveb [9], která byla certifikována ministerstvem zemědělství 

ČR v roce 2013 v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“. 

 

  

(a)                                                                      (b) 

Obr. 7: Projevy nežádoucího chvění na reálné konstrukci (a) přepadový paprsek; (b) hladina ve zdrži 

 

Vyhodnocení měření se opírá o časový průběh změřených respektive přepočtených 

pohybových veličin, zejména zrychlení. Záznam může v principu obsahovat větší množství 

frekvenčních složek a pro zjištění dominantních frekvencí kmitání lze použít Fourierovu 

transformaci (nejčastěji FFT) časového průběhu zrychlení, případně akustického tlaku.   

 

   

(a)                                                                      (b) 

Obr. 8: Ukázky měřených hodnot: (a) digitalizovaný záznam časového průběhu zrychlení ve směru osy 

z; (b) FFT kompletního záznamu z jednoho měřicího bodu 
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7. METODIKA HODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI 

V návaznosti na výše popsaný rozsáhlý experimentální a investigativní program byly 

vytvořeny metodiky pro posouzení spolehlivosti jednotlivých typů uzávěrů (stavidlové, 

segmentové, klapkové, hydrostatické) [10-13]. S ohledem na specifika jednotlivých typů, 

respektive jejich slabin a chování za různých průtokových podmínek nelze tyto posuzovat 

jedním přístupem. A to i přes časté společné spolehlivostní rysy jako jsou zálohové systémy 

ovládacích mechanismů či transmise při oboustranném ovládání. 

 

Základem každé metodiky je rozložení hodnocení celkové spolehlivosti uzávěru na 

spolehlivost jednotlivých funkčních celků konstrukce a dále na jejich části s vybranými 

slabými prvky, jejichž přítomnost zvyšuje pravděpodobnost omezení funkce v kritické situaci. 

Stanovení vlivu jednotlivých řešení funkčních celků na spolehlivost je přitom určováno 

pomocí zjištěné nebo stanovené doby mezi poruchami, která je pro daný celek v příslušném 

prostředí typická. Celkové hodnocení je potom zvlášť prováděno pro klimatické podmínky 

zimní a letní.  

 

Pro názornost uvádíme systém dělení na funkční celky u stavidlových uzávěrů při letním 

režimu.  

 
 

Výše pospané metodiky podstupují certifikační proces na ministerstvu zemědělství a po jeho 

ukončení je bude možné volně využít pro hodnocení spolehlivosti uzávěrů za kritických 

situací. Hodnocení probíhá pro každý uzávěr pomocí tabulek binárním systémem vyplňování 

s jasným výstupem i protokolem o provedené analýze.   

8. ZÁVĚR 

Vzhledem k blížícímu se konci návrhové životnosti významného počtu pohyblivých uzávěrů 

jak na bezpečnostních přelivech přehrad, tak na jezových konstrukcích a očekávatelným 

rekonstrukcím jsou pro účely výběru rizikových a hodnocení nově navržených uzávěrů 

připraveny metodiky pro hodnocení spolehlivosti uzávěrů během kritických situací. Smyslem 

metodik je objektivní hodnocení spolehlivosti bez ohledu na velikost či umístění uzávěru.  

 

Metodika jsou zpracovávána na základě statistických údajů o příčinách poruch jak na území 

České republiky, tak i ve světě po zahrnutí vlivu místních podmínek, získaných a 
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zpracovaných dostupnými věrohodnými prostředky. Jako další podklady sloužily výsledky 

rozsáhlého experimentálního programu zahrnujícího jak numerické tak fyzikální modelování 

zvolených topologií uzávěrů. Výsledky modelování byly konfrontovány s měřením na 

reálných konstrukcích. 
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SKÚSENOSTI, VÝVOJ A MOŽNÉ RIEŠENIA VYUŽÍVANIA 

DRÔTOKAMENNÝCH KONŠTRUKCIÍ  PRI VÝSTAVBE 

A PREVÁDZKE PRIEHRAD 

EXPERIENCE, DEVELOPMENT AND POSSIBLE SOLUTIONS OF USE GABION 

PRODUCTS AND REINFORCED EARTH STRUCTURES DURING 

CONSTRUCTION AND OPERATION OF DAMS  

Jozef Sňahničan, Ladislav Podkonický 

Abstrakt: 
Problematika výstavby i prevádzky priehrad a nádrží úzko súvisí s používanými stavebnými 

materiálmi a konštrukciami, využívanými v rôznych štádiách životnosti tohto druhu vodných stavieb. 

Na veľkých i malých vodných nádržiach je potrebné riešiť problémy súvisiace so stabilitou svahov 

zemných priehrad a ich opevňovacích prvkov, abráznymi javmi a zosuvmi svahov vo vodných 

nádržiach. Jednými z materiálov a konštrukcií z nich vytvorených, ktorými je uvedené problémy 

možné riešiť,  sú aj drôtokamenné konštrukcie. Príspevok prezentuje rámcové výsledky prieskumu 

autorov z používania uvedených materiálov a konštrukcií na priehradách a nádržiach v SR a predkladá 

postupy vedúce k zlepšeniu a optimalizácii súčasného stavu. 

 

Abstract: 
Issue of construction and operation of dams and reservoirs is closely related to the use of building 

materials and constructions used by different life stages of this kind of hydraulic structures. On large 

and small water reservoirs is necessary to tackle the issues connected with the stability of slopes of 

earth dams and their fortification elements, abrasion phenomena and landslides slopes in water 

reservoirs.  One of the materials and constructions formed therefrom, by which the above problems 

can be solved, are also gabion structures. This paper presents framework results of authors’ survey 

from the use of mentioned materials and constructions for dams and reservoirs in Slovakia and 

provides procedures leading to the improvement and optimization of the current situation. 

 

Kľúčové slová: drôtokamenné konštrukcie, priehrady, poldre, prehrádzky, fondy EÚ 

 

ÚVOD 

Kvalita prípravy, výstavby a bezpečnej prevádzky priehrad, tak ako u všetkých druhov 

stavieb, v podstatnej miere závisí od kvality navrhnutých a použitých stavebných materiálov, 

ich správneho návrhu zo strany projektantov, akceptácie týchto návrhov zo strany investorov 

a prevádzkovateľov, dôslednosti a kvality zhotoviteľov, kvality stavebného dozoru. 

Jednými z materiálov dlhodobo používaných na vodných stavbách vo svete i u nás sú drôtené 

siete a z nich budované drôtokamenné konštrukcie. Budujú sa z nich opevnenia korýt 

vodných tokov, oporné múry, robia sa nimi sanácie výmoľov, stupne, prehrádzky na 

bystrinných tokoch a pod. 
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Svoje osobitné postavenie majú dlhodobo drôtokamenné konštrukcie aj v priehradnom 

staviteľstve a to čiastočne na veľkých, v značnom rozsahu i na  nízkych priehradách a malých 

vodných  nádržiach, kde sú využívané ako opevňovacie prvky telies návodných i vzdušných 

svahov priehradných telies, pri opevňovaní svahov nádrží – na veľkých nádržiach, 

predovšetkým pri sanovaní abráznych javov, všeobecne pri opevňovaní sklzov 

bezpečnostných prepadov, vo vývaroch a za vývarmi dnových výpustí a bezpečnostných 

prepadov, v rámci vyvolaných investícií na cestách, úpravách plôch a pod. 

 

V našom príspevku, ktorý vychádza z čiastkových výsledkov nášho rozpracovaného a zatiaľ 

neukončeného prieskumu využívania drôtokamenných prvkov na vodných stavbách na 

Slovensku za posledných cca 60 rokov, chceme prezentovať stav týchto konštrukcií po „x“ 

rokoch prevádzky a porovnať, aspoň rámcovo, tento stav s parametrami očakávanými od 

konštrukcií osadených na veľkých i nízkych priehradách a vodných nádržiach. 

 

Chceme zvýrazniť zistené klady drôtokamenných konštrukcií v prípadoch ich správneho 

návrhu a realizácie. Zároveň chceme upozorniť na zistené nesprávne trendy v návrhoch a pri 

realizácii drôtokamenných konštrukcií - hlavne v poslednom období pri výstavbe poldrov a 

prehrádzok a z toho vyplývajúcu častú poruchovosť, vedúcu neraz až k úplnému zlyhaniu 

stavieb. Máme snahu upriamiť pozornosť investorov, projektantov, zhotoviteľov 

a prevádzkovateľov na  hlbšie poznanie teórie a praxe budovania vysokokvalitných 

drôtokamenných konštrukcií, ktoré  už má v súčasnom období záväznosť platných 

technických noriem EÚ a teda aj súvislosť s možnosťami uchádzať sa a čerpať finančné 

zdroje z fondov EÚ. 

 

Nutnosť dodržiavania technických noriem EU je potrebné vidieť  vo svetle aktuálneho  

plánovaného využívania fondov EU na programové obdobie 2014 - 2020, kde  je veľmi 

výrazne riešená aj ochrana pred povodňami, ako súčasť programového dokumentu SR – 

Operačného programu Kvalita životného prostredia. V tomto Operačnom programe je ako 

Prioritná os 2 vytýčená „Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na 

ochranu pred povodňami a na jej plnenie sú plánované finančné prostriedky vo výške cca 

€500 mil. 

 

Významnú úlohu pri realizácii tohto programu bude mať výstavba poldrov a opatrenia na 

zvýšenie retenčnej a protieróznej schopnosti v povodiach – vrátane klasického zahrádzania 

bystrín a s tým spojenou výstavbou prehrádzok, keďže výstavbe veľkých priehrad filozofia 

rozdeľovania fondov EÚ nepraje. Z vodohospodárskeho hľadiska pôjde teda o rozsiahlu 

výstavbu suchých vodných nádrží, z technického hľadiska o nízke priehrady rôznych 

konštrukcií. Vychádzajúc zo skúseností vo svete i u nás budú mať z hľadiska používaných 

stavebných materiálov významnú úlohu aj drôtokamenné konštrukcie. 
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Obr. č. 1 Drôtokamenná prehrádzka 

 

 

Aj túto stavebnú technológiu, realizovanú na Slovensku, bude nutné orientovať na plnenie 

technických noriem EÚ, čo znamená oveľa vyššiu kvalitu v širšom chápaní tohto pojmu. 

Pôjde o zaistenie dlhodobej a bezproblémovej prevádzky vybudovaných objektov, vysokej 

odolnosti proti extrémnym a náhlym zaťaženiam, vysoké nároky na ich začlenenie do 

prírodného prostredia, rýchlosť výstavby a to za primerané ceny. Naplnenie týchto cieľov, 

samozrejme predpokladá včasnú a kvalitnú investičnú aj projektovú prípravu stavieb. 
 

 
Obr. č. 2 Sklz bezpečnostného prepadu na poldri 
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DRÔTOKAMENNÉ KONŠTRUKCIE 

 

Drôtokamenné konštrukcie sú stavebné prvky tvorené väčšinou z kamennej alebo aj inej 

vhodnej výplne, uloženej do košov z drôteného pletiva – odtiaľ je odvodené zjednodušené 

používanie názvu týchto konštrukcií ako gabiony, pričom slovo „gabbia“ znamená v preklade 

„klietka“, ktorá sa stavebným prvkom, drôtokamennou konštrukciou stáva až po naplnení 

koša kamenivom. 

Gabiony sú historicky vyvinuté ako koše vyrobené zo šesťhrannej dvojzákrutovej siete 

z oceľového drôtu v tvare kocky, kvádra alebo valca. V zásade sa delia na koše, matrace 

a vrecia. Z gabionov je možné vytvoriť akýkoľvek tvar konštrukcie, je to flexibilná a ľahko 

tvarovateľná konštrukcia. Drôtokamenné konštrukcie sa budujú jednoduchým stavebnicovým 

spôsobom, vhodným kamenivom sa vo väčšine prípadov plnia priamo na mieste zabudovania. 

Očakávanými a pri správnych návrhoch a realizácii aj dosiahnutými výhodami 

drôtokamenných konštrukcií na vodných stavbách sú: pevnosť, stabilita, dlhá životnosť, 

schopnosť splynutia s prírodným prostredím, bezproblémové drenovanie objektov, schopnosť 

pohltiť veľké deformácie bez porušenia konštrukcie, úspornosť, možnosť využitia miestnych 

materiálov, možnosť výstavby aj v zimnom období,  po nenáročnom zaučení môžu kvalitne 

prácu  na nich odvádzať aj menej kvalifikovaní pracovníci. 

 
 
 

 
Obr. č. 3 Kvalitne realizovaná drôtokamenná prehrádzka 

 

 

 

KVALITA DRÔTOKAMENNÝCH KONŠTRUKCIÍ 

 

Výsledná kvalita všetkých stavebných objektov vytvorených z drôtokamenných konštrukcií je 

založená: 

- na kvalite projektovej dokumentácie rešpektujúcej predovšetkým individuálne 

prostredie a podmienky každej vodnej stavby i zmeny týchto podmienok počas 
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životnosti stavby, príslušné normy, osvedčené konštrukčné zásady, doporučenia 

odbornej literatúry a praktické skúsenosti, 

- na vhodnej voľbe typu sietí (pletené resp. zvárané), priemeru a spôsobu povrchovej 

úpravy drôtu, z ktorého sú zostrojené koše, 

- na materiáli výplne košov,  

- na správnom predpísaní a dodržaní technológie ukladania kamennej výplne. 

 

 

Projektová dokumentácia a hodnotenie realizovaných drôtokamenných konštrukcií na  

príkladoch vodných stavieb na Slovensku 
 

Obecne povedané, každá projektová dokumentácia, v tom aj dokumentácia riešiaca návrhy 

drôtokamenných konštrukcií, musí predpisovať základné konštrukčné a technické 

požiadavky, zaručujúce trvanlivosť a funkčnosť drôtokamennej konštrukcie počas celej doby 

jej plánovanej životnosti. Projektová dokumentácia musí jednoznačne definovať záväzné – 

neprekročiteľné limity, podmienky a požiadavky na realizáciu. 

Naše skúsenosti, získané spomínaným prieskumom použitých drôtokamenných konštrukcií na 

vodných stavbách, poukazujú na ich významné pozitíva na veľkých vodných nádržiach 

Orava, Liptovská Mara, Vihorlat, Veľká Domaša, Kráľová ale aj iných na Slovensku 

i v zahraničí, pri stabilizácii svahov zasiahnutých abráziou. Svedčí to o kvalite poznania 

problematiky aj spôsobov jej riešenia zo strany projektantov i prevádzky. Pritom význam 

riešenia abráznych javov, stability svahov nádrží vôbec, stability a kvality pobrežných 

porastov vodných nádrží sú  dlhodobými a finančne náročnými problémami prevádzky takmer 

každej vodnej nádrže, o čom svedčí množstvo odborných príspevkov o tejto problematike na 

kongresoch ICOLD, medzinárodných sympóziách a konferenciách aj na priehradných dňoch 

v SR i ČR.  

 
 

 
Obr. č. 4 Drôtokamenné matrace – opevnenie svahov nádrže VD Žilina 
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Obr. č. 5 Príprava drôtenných košov na stavbe SVD – GN /Čuňovo/ 

 

 
Obr. č. 6 Realizované drôtokamenné opevnenia na stavbe SVD – GN /Čuňovo/ 

 

 

Drôtokamenné konštrukcie sa ako veľmi vhodné stavebné materiály osvedčili pri realizácii 

náhradného riešenia na SVD – GN v roku 1992. 

Prieskumom sme však zistili aj nedostatky na realizovaných stavbách a objektoch, ktoré majú 

svoju príčinu v odklone od všeobecne platných zásad projektovania.  

Neraz sa samotná podstata nekvalitne realizovanej drôtokamennej konštrukcie začína už 

zavedením pojmov gabion, ekokôš či podobne, bez ďalšieho definovania podrobných 

technických podmienok konštrukcie. Zjednodušené pomenovanie potom navodzuje konanie, 

ktoré je v rozpore s normami, odbornou literatúrou, konštrukčnými zásadami, materiálovými 

podmienkami sietí i výplne konštrukcií, nie sú predpísané spôsoby uloženia materiálu, 

spájania košov a pod. 
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Obr. č. 7 Bočná stena bezpečnostného prepadu poldra. /nepreviazanie košov  vo zvislom smere, nenaklonený 

oporný múr do svahu/ 

 

 

 

 
 

Obr. č. 8 Bočná stena bezpečnostného prepadu poldra. /nevhodný spôsob ukladania lícnej strany múru/ 

 

 

Je prirodzené, že projekčná nedôslednosť až neodbornosť znamenajú následné podcenenie 

kvalitatívnych ukazovateľov pri realizácii  a to aj pri síce narastajúcej ale nedostatočnej a len 

formálnej kontrole kvality zo strany stavebného dozoru.  

Dochádza k nedodržaniu a popieraniu základných, jednoduchých zásad týchto konštrukcií. 

Často vidieť sypanie celých objemov výplňového kameniva nevhodnej frakcie do košov 

bagrami. Ukladanie pohľadového kameňa na stojato  s následným zasypaním jemnozrnnými 

materiálmi aj úplne nevhodnou výplňou košov, nesprávne návrhy priečnych profilov - najmä 
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oporných múrov, kde sa nedodržuje osvedčená konštrukčná zásada o ich náklone do svahu 

v sklone 10/1,  nedefinovanie kvality  materiálu košov, povrchovej úpravy drôtu, absentujúce 

statické posúdenia, či iné konštrukčné a technologické prehrešky v dôsledku ktorých 

dochádza k častým poruchám a znižovaniu proklamovanej životnosti objektov budovaných 

z drôtokamenných košov. 

 

 
 

 
Obr. č. 9 Vonkajší oporný múr telesa poldra. Nevhodná výplň, s následkom výdute a porušenia konštrukcie 

 

 

 
Obr. č. 10 Predprah vývaru poldra. Nevhodná výplň a spôsob jej ukladania s následkom porušenia konštrukcie 
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Obr. č. 11 Nevhodné ukladanie bagrom, nevhodná výplň košov 

 
 

 

Obr. č. 12 Teleso havarovanej drôtokamennej prehrádzky 
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Obr. č. 13 Nevhodná frakcia výplne drôtokamenných košov 

 
 
 

Oceľová sieť na výrobu košov – základné parametre 

 

Použitie pletených gabionových konštrukcií z dvojzákrutovej šesťhrannej oceľovej siete bolo 

od počiatku historicky vždy späté s gravitačnou funkciou oporného resp. zárubného múru s 

dôrazom na jeho flexibilitu a schopnosť znášať značné deformácie práve vďaka 

dvojzákrutovým spojom sietí.  V poslednej dobe (posledných 5-10 rokov) rastie významne 

používanie panelov zo zváraných sietí na zhotovovanie gravitačných múrov a bohužiaľ aj v 

rámci vodohospodárskych stavieb, kde flexibilita konštrukcie je prioritná vlastnosť. Vlastnosti 

zváranej siete skôr smerujú k vytváraniu rigidnej konštrukcie a sú veľmi zraniteľné v bodoch 

zvarov. Práve zvar, je bod kde dochádza k porušeniu, a to vplyvom poveternostným (časté 

korozívne porušenie pretože sa spoje zvárajú až po galvanizácii), ale aj vplyvom 

mechanickým pri dotváraní konštrukcie. Kde pri pletených gabionoch aj pri porušení 

dvojzákrutu sa porucha nešíri.  

 

 

Dvojzákrutová šesťhranná sieť na gabionové  koše je vyrábaná  z galvanizovaného oceľového 

drôtu s priemerom 2,2 mm - 3,9 mm.    Ťahová pevnosť drôtu pred spletením musí byť 350 

MPa – 500 MPa. Minimálne plošná hmotnosť zinkového povlaku alebo povlaku Zn+Al je 

v závislosti od priemeru oceľového drôtu. Pre použitie v extrémnych podmienkach  sa 

pozinkovaný drôt poťahuje PVC alebo PA6 s hrúbkou 0,5 mm. 

Obvodové hrany gabionov sa musia spevniť okrajovým drôtom a zaistiť tak, aby všetky spoje 

dosahovali najmenej takú pevnosť ako vlastná sieť. Siete sa spájajú viazacími drôtmi, alebo 

C-sponami do košov alebo matracov žiadaného tvaru a rozmerov. 
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Tab. 1 Štandardné typy pletených sietí  a drôtov doporučených na objekty vodných stavieb 

 

Povrchová úprava: 
hrubý nános zinku (AlZn), Galfan 

Drôt siete 

Φ (mm) 
Okrajový drôt 
Φ (mm) 

Viazací drôt 
Φ (mm) 

6x8 typ siete,  
vhodný  na matrace vodných stavieb 

2,2 2,7 2,2 

8x10 typ siete,  
vhodný na nosné konštrukcie vodných stavieb 

2,7 3,4 2,2 

  3,0 3,9 2,4 

  

Výplň drôtokamenných konštrukcií – základné parametre 

 

Koše sa plnia najčastejšie kameňom. Pre výplň košov sa môžu použiť iba pevné úlomky 

hornín alebo valúny, ktoré nepodliehajú poveternostným vplyvom, neobsahujú vodou 

rozpustné soli a nie sú krehké. Ak to povoľuje projektová dokumentácia, je možné dovnútra 

gabionov použiť i recyklovaný materiál (s platným certifikátom). Prednosť majú horniny 

s vyššou mernou hmotnosťou a nízkou pórovitosťou. Rozmery horninových úlomkov musia 

byť  vždy väčšie ako je priemer oka v pletive, aby kamene nevypadávali. Najvhodnejšie je 

voliť kamene o min. veľkosti rovnej 1,5 až 2 násobku priemeru oka. Môžu sa použiť aj 

kamene s väčšími rozmermi. Úlomky menšie ako priemer oka pletiva sa môžu použiť  iba 

v minimálnom množstve na výplň medzier a zaklinovanie väčších kameňov vo vnútri 

gabionov (mimo líca). Na účely opornej konštrukcie je nutné použiť kameň čistý, bez prímesi 

jemnozrnnej zeminy. 

 

Odporúčané vlastnosti kameňa ako náplne do košov 

 

Tab.2 Odporúčané vlastnosti kameňa vhodného ako náplň na objekty vodných stavieb  

Charakteristika kameňa 
Prírodný lomový 
kameň a kopaný 

kameň 
Poznámka 

odporúčaná frakcia 1,5 D-2,5 D oka siete  

alt.1 - frakcia pre vyloženie čela múru 
1,5 D oka siete + 300 

mm 

 
min. hrúbka muriva na sucho 
v líci konštrukcie  300mm 
 

pevnosť v tlaku  min. 140 MPa   

nasiakavosť  max. 1,5% hmotnosti   

súčiniteľ odolnosti voči mrazu po 25 zmraz. 
cykloch (úbytok frakcie v % hmotnosti) 0,75%   

hustota ( merná hmotnosť) 2500 - 2900 kg/m3   

objemová hmotnosť 2400 - 2600 kg/m3   

pórovitosť max. 15%   

sypná hmotnosť 1600 - 2000 kg/m3   

odplaviteľné častice max. 3% hmotnosti   
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Technológia vkladania kamennej výplne do drôtokamenných konštrukcií – doporučené 

postupy 
 

Kamenivo je ukladané v 300 mm vrstvách pri 1m vysokých gabionoch, a v 250 mm vrstvách 

pre 0,5 m vysoké koše. Aktuálne vypĺňaná vrstva nikdy nesmie byť vyššia o viac ako 300 mm 

než ktorákoľvek vrstva priľahlej jednotky. Pri ukladaní kameniva treba zaručiť, aby nebola 

porušená ochrana drôtu. Po vyplnení vrstvy kameniva sa vhodnou ručnou manipuláciou musí 

zabezpečiť minimalizácia výskytu medzier medzi kamenivom, tak aby bola zaručená čo 

najvyššia hustota kameniva. Objekty, až na malé výnimky, pôsobia ako gravitačné, kde okrem 

tvaru, má rozhodujúci vplyv hmotnosť konštrukcie, požaduje sa aby priemerná objemová 

hmotnosť hotovej konštrukcie bola min. 17,5 kN/m
3
.  Kladenie kamennej výplne z lícnej – 

pohľadovej strany sa robí zásadne ručne naležato, pričom ako murivo na sucho s príslušným 

preväzovaním kameňov pričom sa používa kamenný materiál schopný plniť náročné statické 

a estetické požiadavky na budovanú stavbu. 

Pri múroch kde je inštalovaná viac ako jedna rada gabionov je potrebné presypať každú radu 

vrstvou kameniva približne 25 až 40 mm,  tak aby bolo vyrovnané prirodzené sadnutie. 

Povrch musí byť hladko vyrovnaný, medzerovitosť minimalizovaná. Musí byť zabezpečené, 

aby na vrch deliacej priečky bol dostupný pre napojenie. 

Jednotlivé koše v priečnom i pozdĺžnom profile sa pri budovaní vzájomne preväzujú na 

spôsob tehlového muriva. 

Po tom, čo bolo kamenivo upravené a medzerovitosť minimalizované, uzavrie sa veko koša 

jeho preložením a pritlačením všetkých hrán. 

 

Spätný zásyp: 

Zriaďuje sa po umiestnení koša v danej výškovej úrovni. Hrúbka vrstvy spätného zásypu je 

max. 30 cm. Zriaďuje sa z násypového materiálu v zmysle príslušných noriem. Ide najmä 

o materiál priepustný, ktorý zabezpečí drénovanie infiltrovaných podzemných vôd k povrchu 

konštrukcie. V prípade návrhu rubovej geotextílie sa zriaďuje spätný zásyp v nadväznosti na 

jej uloženie. 

 

Geotextília spĺňa funkciu: 

- filtračného zariadenia proti vyplavovaniu jemných a drobných častíc za rubom 

objektu, 

- separačnú proti premiešavaniu sa jednotlivých zemín a výplní. 

 

Vegetačný kryt:  

V prípade návrhu zazelenenia budovanej drôtokamennej konštrukcie, čo musí byť riešené 

v projektovej dokumentácii, musí byť pri realizácii zabezpečené: 

- vytvorenie  dostatočne rozmerného zemného prostredia, ktoré je vhodné  pre daný typ 

vegetácie, 

- technické riešenie pri ktorom je zabezpečené rozmiestnenie vystrojenia potrebného pre 

rast vegetácie s rôznym koreňovým systémov, podľa druhov rastlín a drevín v ich 

predpokladanom maximálnom zapojení do drôtokamennej konštrukcie 

- spôsob ošetrovania a zavlažovania vegetačného krytu v čase. 
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ZÁVER 

 

V našom príspevku upriamujeme pozornosť na momentálny stav, poznanie a využívanie 

drôtokamenných konštrukcií na vodných stavbách, chceme zvýrazniť výhody 

drôtokamenných konštrukcií v prípadoch ich správneho návrhu a realizácie. Avšak kvalita 

prípravy, výstavby a bezpečnej prevádzky drôtokamenných konštrukcií v podstatnej miere 

závisí od ich správneho návrhu zo strany projektantov, akceptácie týchto návrhov zo strany 

investorov a prevádzkovateľov, dôslednosti a kvality zhotoviteľov, kvality stavebného 

dozoru. Kvalite nápomocné budú od 1.6.2014 normy EN 10223-3 a EN 10223-8 zavedené do 

sústavy slovenských technických noriem, ktoré definujú minimálnu životnosť, požadovanú povrchovú 

úpravu pre jednotlivé typy prostredia.  
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NÁSTROJ PRE HODNOTENIE VODNÝCH TOKOV 

V INTRAVILÁNOCH MIEST A OBCÍ Z HĽADISKA 

PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY 

STREAM EVALUATION TOOL FOR RESIDENTIAL AREA OF TOWNS AND 

VILLAGES IN TERMS OF FLOOD CONTROL 

Peter Bobáľ, Marta Harmanová  

Abstrakt: 

Okolie vodných tokov je na Slovensku jednou z najviac osídľovaných oblastí. Človek sa často svojou 

činnosťou dostáva až do inundačných území týchto tokov, čo je príčinou jeho ohrozenia pri 

povodniach. Preto vzniká potreba hodnotenia a monitorovania hlavne tých častí vodných tokov, ktoré 

môžu priamo ohroziť aktivity človeka a spôsobiť mu škody na majetku. Pre tieto účely bola vytvorená 

aplikácia „Prieskum o tokoch v intravilánoch“. Analýzou prírodných a hospodárskych pomerov 

umožňuje získať objektívne informácie, ktoré sú použiteľné na hodnotenie tokov v intravilánoch miest 

a obcí SR z hľadiska protipovodňovej ochrany a k stanoveniu priority pre riešenie protipovodňových 

opatrení. Tento článok sa venuje základnému popisu tejto aplikácie a metodiky použitej pre 

hodnotenie tokov v intravilánoch miest a obcí. 

 

Abstract: 

The vicinity of streams is the most populated area in Slovakia. Human activity often gets people to 

inundation areas, which is why they are threatened by floods. Therefore there is a need to evaluate and 

monitor these parts of streams, which can directly threaten human activities and cause property 

damage. For these purposes, the application „Prieskum o tokoch v intravilánoch“ was created. 

Analysis of natural and economic conditions allows obtaining objective information, which is usable 

for evaluating streams in residential areas of towns and villages in terms of flood control. They are 

also usable for prioritization of flood protection solution. This article examines the basic description of 

this application and methods used for evaluating streams in residential areas of towns and villages. 

 

Kľúčové slová: vodný tok, intravilán, povodeň, protipovodňová ochrana 

I. ÚVOD 

V blízkosti tokov nachádzal človek najvhodnejšie podmienky pre svoj život. Svojou 

činnosťou zasahoval do prirodzeného režimu odtokových pomerov jednotlivých tokov. To, že 

sa svojou činnosťou dostal do inundačných priestorov tokov, je príčinou jeho ohrozenia pri 

povodniach. 

 

Pri povodniach hladina vody dosiahne takú úroveň, že vystúpi z koryta toku a zaplaví priľahlé 

územie. Hlavnou príčinou vzniku povodní v našich podmienkach sú klimatické pomery – 

dlhotrvajúci dážď, prívalový dážď, rýchle topenie snehu dopĺňané dažďom. Okrem 

klimatických podmienok spôsobujúcich zvýšenú vodnatosť tokov, môže byť povodeň 

vyvolaná mimoriadnymi udalosťami na toku – zátarasa z topiaceho sa ľadu, zátarasa mosta a 

pod. Ďalším významným faktorom, zohrávajúcim dôležitú úlohu pri vzniku povodní, sú 
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fyzicko-geografické pomery daného územia. Jedná sa predovšetkým o krajinnú pokrývku, 

pôdne pomery, geomorfologické charakteristiky územia, atď. Človek svojou činnosťou taktiež 

často ovplyvňuje vznik povodní. Výstavbou vodohospodárskych objektov, zmenami 

v krajinnej pokrývke a nesprávnym spôsobom využitia územia negatívne vplýva na odtokové 

pomery v povodí [1]. 

 

Škodlivé účinky povodní sa najviac prejavujú v intravilánoch obcí a miest. Bezprostredné 

ohrozenie sídiel, priemyselných, poľnohospodárskych a iných objektov, líniových stavieb, 

pozemkov a ľudských životov vyvoláva potrebu na ich ochranu. Takouto ochranou je 

realizácia opatrení na zmenšenie rizika výskytu povodní alebo znižovanie škodlivých účinkov 

tokov v intravilánoch, aj keď stanoviská ochrancov prírody sú často jednoznačné:  zachovať 

pôvodný ekotyp vodného toku ako súčasť krajinotvorného prvku. Životné prostredie ako také, 

a najmä jeho súčasť, kultúrna krajina, by malo byť predovšetkým bezpečné pre život človeka, 

čo v našich podmienkach  znamená mať dostatočnú ochranu územia pred veľkou vodou. 

Súčasný vývoj však vyžaduje pristupovať k problematike protipovodňovej ochrany 

komplexne, aby sa predišlo nevhodnej preferencii jedných záujmov pred druhými. Je 

potrebné, aj s ohľadom na obmedzenosť finančných prostriedkov a výrazné klimatické 

zmeny, zmeniť pohľad na úpravy odtokových pomerov, prehodnotiť ich rozsah a poradie 

naliehavosti jednotlivých úprav na základe komplexného a objektívneho posúdenia ich 

potreby z hľadiska záujmov a možností celej spoločnosti. Intravilány miest a obcí, ako oblasti 

najväčšej koncentrácie obyvateľstva, hospodárskych a spoločenských činností, sú oblasťami 

s najväčšími nárokmi na množstvo a kvalitu úprav tokov z hľadiska protipovodňovej ochrany. 

Poznanie ich prírodných daností, hospodárskych aktivít a perspektív budúceho rozvoja je 

základom ich vzájomného porovnania z hľadiska potrieb a naliehavosti protipovodňovej 

ochrany [2], [3]. 

 

II. POPIS APLIKÁCIE 

 

V minulosti bola aplikácia „Prieskum o tokoch v intravilánoch“ prístupná používateľom SVP 

prostredníctvom formulárového rozhrania programu Microsoft Access. Výstupom bola 

databáza údajov vytvorená použitím dotazov ako aplikácia MS Access. Keďže grafické 

užívateľské prostredie samotnej aplikácie nebolo príliš užívateľsky prívetivé, sťažovalo to 

prácu s aplikáciou pre jednotlivých užívateľov. Funkcie ako napríklad filtrovanie záznamov, 

vyhľadávanie záznamov alebo tvorba výstupov si vyžadovali pokročilejšiu znalosť MS 

Access a ich prevedenie bolo pomerne zdĺhavé a komplikované. 

 

Informácie o tokoch v intravilánoch boli uložené v databáze programu MS Access, ktorý 

neumožňuje prístup viacerých pracovníkov v reálnom čase. Aby sa databáza mohla používať 

na jednotlivých OZ a správach povodí, distribuovali sa kópie databázy podľa potreby. Keďže 

k databáze pristupovalo viacero užívateľov v rôznych odštepných závodoch a aplikácia 

neumožňovala riešiť prístupové práva, postupne dochádzalo k vzniku nejednotnosti 

v štruktúre samotnej databázy, ako aj k nejednotnosti v štruktúre dát. To zamedzovalo 

spojenie týchto databáz a vytvorenie jednej ucelenej databázy, ktorá bola základom pre 

vytváranie výstupných zoznamov poradia naliehavosti protipovodňových opatrení. 

 

Celá databáza pozostávala z dvoch hlavných tabuliek. Tabuľka „Central“ slúžila pre 

evidovanie informácií o tokoch v intraviláne. Tabuľka „Ďalšie“ obsahovala údaje o ďalších 

zaplavených intravilánoch. Zadávanie nových údajov do databázy, ich aktualizácia a 

poprípade úprava už existujúcich dát bola riešená prostredníctvom formulárov. Keďže v rámci 

jedného záznamu bolo ukladané veľké množstvo informácií, bolo ich vkladanie rozdelené na 
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niekoľko na seba nadväzujúcich formulárov. Vkladané dáta boli tematicky zoskupené na 

urbanistické, hydrologické a vodohospodárske. Okrem týchto formulárov bol vytvorený aj 

formulár slúžiaci pre potvrdenie zmien prevedených v údajoch databázy. Grafické užívateľské 

rozhranie aplikácie je vidieť na nasledujúcom obrázku:  

 

 
Obrázok 1. Aplikácia „Prieskum o tokoch v intravilánoch“ v prostredí MS Access 

 

Vyššie zmienené nevýhody si vyžiadali tvorbu sofistikovanejšieho prevedenia tejto aplikácie, 

ktoré bolo realizované firmou YMS, a. s. v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym 

podnikom, š. p.  

 

Údaje uložené v databázach Access za jednotlivé odštepné závody boli zjednotené 

a premigrované do jednej centrálnej databázy. To umožňuje užívateľom prezeranie všetkých 
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záznamov tak, že štruktúra databázy, ako aj štruktúra uložených dát je chránená. Aplikácia 

naviac dovoľuje uchovať historické údaje vzťahujúce sa k určitému obdobiu. Užívateľ môže 

takto nahliadnuť na údaje z predchádzajúcich časových období a vytvárať z nich prehľady. 

Ako cieľový databázový systém bol použitý databázový systém PostgreSQL. Ide o voľne 

dostupný, spoľahlivý a bezpečný objektovo – relačný databázový systém. 

 

Aplikácia rieši aj problematiku prístupových práv. Kým v minulosti mohol robiť zásahy do 

databázy ktorýkoľvek používateľ, v novej verzii aplikácie sú prístupové práva riešené na 

úrovni active directory, a to v dvoch formách, funkčnej a dátovej. Z hľadiska funkčných práv 

môže užívateľ pristupovať k aplikácii buď za účelom čítania údajov, editovania údajov, alebo 

ako administrátor systému. Dátové práva zase umožňujú riadiť prístup k údajom jednotlivých 

odštepných závodov. Používateľ môže editovať, vytvárať a mazať len údaje príslušného 

odštepného závodu. Záznamy ostatných odštepných závodov má k dispozícii iba na čítanie.   

 

Samotnú aplikáciu je možné spustiť vo webovom prehliadači. Podporované sú 

najpoužívanejšie webové prehliadače, ako je Microsoft Explorer, Mozilla Firefox a Google 

Chrome. Pri jej vývoji boli použité moderné technológie HTML 5 (JavaScript, CSS3). 

Aplikácia sa vyznačuje väčšou  prehľadnosťou, jednoduchosťou ovládania a rýchlou 

odozvou. Je rozdelená na dve základné časti, resp. funkcionality: 

 

Zoznamy – ide o časť aplikácie, ktorá poskytuje možnosť prezerať, vyhľadávať a filtrovať 

záznamy uložené v databáze PostgreSQL podľa zvolených kritérií. K dispozícii je napríklad 

filtrovanie podľa odštepného závodu, čiastkového povodia alebo podľa jednotiek 

administratívneho členenia Slovenska. Okrem toho je možné prezerať detailné informácie o 

vybranom zázname, ktoré sú prehľadne usporiadané v niekoľkých tematicky 

zameraných záložkách. V prípade, že má užívateľ právo na editáciu údajov, môže vytvárať, 

editovať a mazať vybrané záznamy. Podrobné informácie o zázname možno exportovať do 

*.xml dokumentu a následne s nimi ďalej pracovať. 

 

Zostavy – slúžia pre generovanie prehľadov tokov (zostáv) z existujúcich záznamov do *.xml 

súboru alebo do *.html dokumentu podľa rôznych kritérií. K dispozícii je generovanie zostáv 

napríklad podľa povodia, odštepného závodu alebo podľa jednotiek administratívneho 

členenia Slovenska. Okrem toho, aplikácia dovoľuje generovať zostavy podľa rôznych kritérií 

aj z historických údajov. Vygenerovanú zostavu je si možné následne vytlačiť.  
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Obrázok 2. GUI aplikácie „Prieskum o tokoch v intravilánoch“. Obrazovka zobrazujúca zoznam záznamov – hore, 

obrazovka s detailom záznamu – dole. 

III.  Prieskum o tokoch v intravilánoch - spôsob spracovania 

Cieľom úlohy Prieskum o tokoch v intravilánoch obcí je, na základe analýzy prírodných a 

hospodárskych pomerov, získať objektívne podklady pre návrh predpokladaných opatrení na 

úpravy odtokových pomerov v jednotlivých intravilánoch miest a obcí SR z hľadiska 
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protipovodňovej ochrany. Základným prvkom celkového prehľadu o tokoch v intravilánoch 

miest a obcí SR je obec / mesto a príslušný tok. To znamená, že sa posudzujú všetky toky 

v danom intraviláne a ten istý tok v rôznych intravilánoch.  

 

Na objektívne posúdenie odtokových pomerov tokov v intravilánoch obcí je potrebné 

zozbierať všetky relevantné informácie o danom toku. Nie sú to iba prevádzkovo 

vodohospodárske (brehové a  odtokové  pomery, líniové a priečne stavby na toku a pod.), ale 

aj informácie o samotnom intraviláne, (veľkosť, počet obyvateľov, hospodárska 

a spoločenská činnosť... ) a v neposlednom rade aj informácie o prírodných pomeroch daného 

územia (typ povodia, geologická stavba podložia , morfológia, lesnatosť..). Takéto rôzne typy 

informácií a údajov je možné jednoducho evidovať vo forme databázy, no aby ich bolo možné 

využiť, bolo potrebné  ich pretaviť na jednu spoločnú bázu, ktorou je bodový systém 

hodnotenia jednotlivých ukazovateľov. Súčet bodov potom určuje poradie naliehavosti 

riešenia protipovodňových opatrení pre konkrétny tok a intravilán [3].  

  

Metodika pre spracovanie úlohy Prieskum o tokoch v intravilánoch obcí rieši, na základe 

analýzy prírodných a hospodárskych pomerov, ako získať a objektívne vyhodnotiť získané 

informácie pre návrh predpokladaných opatrení na úpravy odtokových pomerov 

v jednotlivých intravilánoch miest a obcí SR z hľadiska protipovodňovej ochrany.  

Metodika určuje postup získavania podkladov pre: 

- určenie množstva potrebných úprav 

- určenie poradia, v ktorom sa majú tieto úpravy realizovať 

 

Prieskum o tokoch v intravilánoch obcí je  objektívne hodnotenie tokov v intravilánoch miest 

a obcí SR z hľadiska protipovodňovej ochrany, ktoré je sústavne využívaným podkladom pri 

plánovaní potrieb a poradia naliehavosti úprav tokov v intravilánoch miest a obcí SR na 

všetkých stupňoch riadenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. (ďalej SVP, š.p.). 

Okrem tohto využitia, je táto databáza zdrojom informácií o výskyte povodní a ostatných 

vodohospodárskych údajov o toku v danom intraviláne a slúži ako podklad pre rôzne iné 

činnosti vykonávané pracovníkmi SVP š. p.  

Riešenie úlohy obsahuje: 

a) textovú časť 

b) tabuľkovú  časť 

 

Výsledkom  spracovaného prieskumu o tokoch v intravilánoch miest a obcí je zoznam 

všetkých tokov v správe SVP, š. p. pretekajúcich mestami a obcami na celom území SR, ktorý 

je možné členiť podľa administratívneho členenia, organizačného členenia SVP š. p. alebo 

podľa povodia. 

 

Na posúdenie súčasného stavu intravilánových úsekov tokov v správe SVP š. p. Banská 

Štiavnica a návrhu úprav z hľadiska protipovodňovej ochrany sa využívali  všetky dostupné 

podklady, ako mapové, pasporty tokov, rôzna projektová dokumentácia, smerný 

vodohospodársky plán, vodohospodárske a hydroekologické plány povodí, terénny prieskum 

a dotazníky (zaslané na úrady štátnej a miestnej správy za účelom získania podkladov  o 

veľkosti a význame sídla, pozemkoch, nehnuteľnostiach, dopravných komunikáciách a 

inžinierskych sieťach ohrozovaných povodňovými prietokmi), údaje o doterajších 

povodniach, informácie o koncepciách rozvoja jednotlivých regiónov, o plánoch na budúce 
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využitie zaplavovaných oblastí a iné údaje dôležité napríklad z hľadiska štátnej a miestnej 

správy v protipovodňovej ochrane [3]. 

 

Vzhľadom k rozsiahlosti spracovaných intravilánových úsekov tokov, bolo najväčším 

problémom získanie hydrologických údajov o toku v príslušnom profile Qn ročný prietok 

a následne  určenie kapacity koryta pre malé neupravené toky. Pre účely tejto úlohy, sa 

kapacita koryta a rozsah zátopového územia toku v danom intraviláne určovala z dostupných  

podkladov, od odborného hydraulického odhadu na malých neupravených tokoch, cez 

existujúce projektové a študijné dokumentácie, mapové podklady, geodeticko-hydrologické 

pasporty tokov, smerný vodohospodársky plán, vodohospodárske a hydroekologické plány 

povodí, povodňové plány, geografický informačný systém, terénny prieskum, dotazníky 

zaslané na úrady štátnej a miestnej správy, poznatky z prechodu veľkých vôd, až po 

hydrologický, hydraulický a hydrotechnický výpočet za pomoci analyticko-syntetickej 

metódy na určenie hodnoty n-ročnej vody [3]. 

 

Pre stanovenie poradia jednotlivých intravilánových úsekov tokov je určujúce ich bodové 

hodnotenie podľa nasledujúcich kategórií a kritérií: 

 
Tabuľka 1. Kategórie a kritéria pre hodnotenie intravilánových úsekov tokov 

Skupina 

ukazovateľov 
Ukazovateľ Popis kritéria 

Urbanistické Význam sídla 

 

Sídlo kraja, okresu, regionálne centrum, 

iné 

 Veľkosť podľa počtu obyvateľov Rozdelenie do siedmich intervalov 

 Druh zátopového územia Sídlisko alebo individuálna zástavba, 

záhrady, orná pôda, lúky a pasienky 

 Výskyt dôležitých objektov 

v zátopovom území        

Objekty, ktoré môžu spôsobiť haváriu, 

hospodárske objekty, významné objekty 

spoločenského charakteru 

 Súbeh alebo križovanie cestných  

komunikácií v zátopovom území  

Cestné komunikácie členené podľa 

významu a tried 

 Súbeh alebo križovanie železníc 

v zátopovom území 

Železnice členené podľa významu  

 Turistický ruch v oblasti Využitie územia na rekreáciu  

 Výskyt objektov na toku  v intraviláne Objekty  znižujúce jeho  prietočnosť 

toku ako mosty, priepusty.. 

Hydrologické Veľkosť povodia Rozdelenie podľa veľkosti na štyri 

skupiny 

 Kapacita koryta v kritických profiloch Kapacita koryta Qn ročná rozdelená na 

osem skupín 

 Priemerný ročný prietok Qa v m
3
.s

-1
 Príslušný Qa rozdelený podľa veľkosti 

na desať skupín 

 Presnosť určenia navrhovaného prietoku 

–trieda spoľahlivosti hydrologických 

údajov 

Hydrologické údaje sú delené do 

štyroch tried spoľahlivosti 

 Vplyv zalesnenia na odtok Odhad percenta výmery lesov 

z celkovej plochy povodia, rozdelený do 

troch intervalov 

 Vplyv povodia, geologickej stavby jeho 

podložia, orografie a morfológie, 

poľnohospodárskeho a lesníckeho 

využívania na odtok vody z povodia 

Vplyv povodia, rozdelený na šesť 

stupňov od zanedbateľný po 

rozhodujúci 
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Skupina 

ukazovateľov 
Ukazovateľ Popis kritéria 

Vodohospodárske Vodohospodársky význam oblasti Výskyt vodného zdroja, zariadenie na 

odber, transport a čistenie vody 

 Ochrana územia riešená , navrhovaná Dĺžka a druh  úpravy,  dĺžka  

navrhovanej úpravy, náväznosť na 

existujúce úpravy, zaplavovanie 

vnútornými alebo cudzími vodami 

 Povodne  Popis povodní , rok výskytu, zaplavené 

objekty, rozsah záplav, škody 

Ekologické Výskyt ekologicky a krajinársky 

významných lokalít  

 

Ekologicky a krajinársky významné 

lokality,  rozdelené do štyroch skupín, 

napr.  prírodná rezervácia, národný park 

a pod.  

 

Použitie bodovej  metódy hodnotenia spôsobuje, že všetky parametre majú rovnaký vplyv na 

hodnotení intravilánového úseku toku. Pre zväčšenie  vplyvu  vybraných  ukazovateľov na 

celkovom hodnotení, bol navrhnutý koeficient, ktorým sa príslušný pridelený počet bodov pre 

hodnotiace kritérium  prenásobí. 

 

Hodnotiace kritéria       Koeficient 

Veľkosť sídla podľa počtu obyvateľov     2,9 

Výskyt dôležitých objektov       2,8 

Význam sídla         2,7 

Druh zátopového územia       2,6 

Vodohospodársky význam oblasti      2,5 

Súbeh alebo križovanie železníc      2,4 

Súbeh alebo križovanie cestných komunikácií    2,3 

Priemerný ročný prietok       2,2 

Kapacita koryta        2,1 

Veľkosť povodia        2,0 

Presnosť určenia návrhového prietoku     1,9 

Vplyv zalesnenia na odtok       1,8 

Vplyv povodia, geologickej stavby jeho podložia, orografie 

a morfológie, poľnohospodárskeho a lesníckeho využívania  1,7 

Výskyt objektov na toku znižujúcich jeho prietočnosť   1,6 

Náväznosť na existujúce úpravy toku     1,5 

Ochrana územia riešená v rámci väčších celkov    1,4 

Zaplavovanie územia cudzími vodami     1,3 

Zaplavovanie územia vnútornými vodami     1,2 

Turistický ruch v oblasti       1,1 

Výskyt ekologicky a krajinársky významných lokalít   1,0 

 

Podľa metodiky pre spracovanie „Prieskumu o tokoch v intravilánoch“ sú posudzované 

všetky upravené i neupravené vodné toky v správe SVP, š. p. vo všetkých intravilánoch, 

ktorými pretekajú. Posudzuje sa teda každý tok v konkrétnom intraviláne a ten istý tok vo 

všetkých intravilánoch osobitne. Do hodnotenia vstupuje zátopové územie, ktoré bude 

zaplavené pri hladine odpovedajúcej prietoku Q100. Pri upravených tokoch (napr. 

ohradzovaním) sa pri hodnotení uvažuje len zo záplavou, ktorá vznikne preliatím koruny 
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hrádze (aj pri spätnom vzdutí). Záplava intravilánu, spôsobená vybrežením vody z koryta toku 

mimo daný intravilán, je riešená ako záplava spôsobená cudzími vodami [3]. 

 

Pri vodnom toku, ktorý zaplaví pri vybrežení viacero intravilánov súčasne, sa do výsledného 

bodového hodnotenia toku v intraviláne, v ktorom dôjde k vybreženiu, pripočítajú súčty 

bodov získaných posudzovaním všetkých ďalších zaplavených intravilánov. Takto 

zaplavované intravilány sa hodnotia podľa tejto metodiky, ako keby boli priamo zaplavované 

pri vybrežení toku na území daného intravilánu, vrátane bodov za zaplavovanie územia 

cudzími vodami. Pri posudzovaní intravilánov v zložitých odtokových územiach pri 

ohradzovaných tokoch, kde vybreženie jedného toku môže spôsobiť záplavu niekoľkých 

intravilánov v ohradzovanom území, je potrebné taktiež hodnotiť všetky intravilány, ktoré 

budú pri vybrežení daného toku zaplavené [3].  

Určenie konečného poradia, v ktorom budú jednotlivé úpravy  navrhnuté na realizáciu v rámci 

tokov v správe SVP, š. p.  sa stanovuje podľa prideleného počtu bodov. 
 

V. ZHRNUTIE A ZÁVER 

 

Povodňové udalosti môžu spôsobiť nielen škody na majetku obyvateľov, ale ohroziť aj ľudské 

životy. Údaje získané podrobným monitorovaním a hodnotením vodných tokov 

nachádzajúcich sa v intravilánoch miest a obcí, poskytujú vhodný podklad pre riešenie 

protipovodňových opatrení v krajine. Aplikácia „Prieskum o tokoch v intravilánoch“ 

predstavuje jednu z možností, ako objektívne vyhodnotiť tieto informácie a využiť ich pre 

prácu vodohospodárov na účely protipovodňovej ochrany. Cieľom tohto príspevku bol popis 

danej aplikácie a popis metód k hodnoteniu tokov v intravilánoch, ktoré sú v nej použité.  

V budúcnosti sa plánuje zdokonaľovanie a ďalší rozvoj tejto aplikácie tak, aby čo najviac 

vyhovovala samotným používateľom. Jednou z priorít je napojenie aplikácie na geografický 

informačný systém SVP. Cieľom je prepojiť informácie o tokoch v intravilánoch s ich 

priestorovou lokalizáciou. To by to poskytlo užívateľom možnosť nahliadnuť na dané toky 

v priestorových súvislostiach, poprípade tvorbu základných priestorových operácii nad 

dostupnými údajmi. 

 

ZOZNAM LITERATÚRY 

 

[1] BEDIENT P. B., HUBER W. C. and VIEUX B. E.: Hydrology and floodplain analysis. 

London: Prentice Hall, 2012. 816 pp. 

[2] DAVIE T., Fundamentals of Hydrology. Second edition, New York: Taylor and Francis, 

2008. 200 pp. 

[3] BAČÍK M., HILBERT R.: Metodika prieskumu o tokoch v intravilánoch miest a obcí SR 

z hľadiska protipovodňovej ochrany. Metodický pokyn č. 5/1999, Banská Štiavnica, 1999  

 

AUTOR 
 

Ing. Peter Bobáľ, Ph.D. 

YMS, a. s., Hornopotočná 1, 917 01 Trnava 

e-mail: peter.bobal@yms.sk  

 

Ing. Marta Harmanová 

SVP, š. p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice  

e-mail: marta.harmanova@svp.sk 

mailto:peter.bobal@yms.sk
mailto:marta.harmanova@svp.sk


XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

ODBORNÉ APLIKÁCIE V TECHNICKOM INFORMAČNOM 

SYSTÉME SVP, Š.P. 

SPECIALIZED APPLICATION IN TECHNICAL INFORMATION SYSTEM SVP 

Štefan Hudák, Radovan Sunega 

Abstrakt:  
Technický informačný systém SVP je svojou modulárnosťou širokospektrálny pracovný nástroj, ktorý 

pomáha pri každodenných pracovných povinnostiach zamestnancom. Je primárne zameraný na 

riešenie geografických analytických potrieb, krízový manažment a komplexné spracovanie digitálneho 

archívu technickej dokumentácie.  Cieľom tohto príspevku je viac priblížiť tie nástroje, ktoré slúžia na 

spracovanie údajov vodohospodárskeho dispečingu a monitoringu. Zároveň popisuje aj základnú 

štruktúru celého Technického informačného systému. 

 

Abstract:  
Technical Information System SVP as the modular broad-spectrum working tool helps users in their 

everyday duties. It is primarily focused on spatial analysis needs, crisis management and complex 

processing of archiving of technical documentation in digital form. Scope of this paper is to introduce 

the tools that enable the manipulation of watermanagement data from dispatch and monitoring, as well 

as to describe the basic structure of entire Technical Information System.  

 

Kľúčové slová: TIS, monitoring, GIS, dispečing, archív. 

1. ÚVOD 

Technický informačný systém SVP, š.p. (ďalej len TIS) je systém určený na zhromažďovanie, 

uchovávanie a sprístupňovanie digitálnych mapových a technicko-prevádzkových údajov 

SVP, š.p. Plní funkciu zdroja informácií nielen pre pracovníkov Technicko-prevádzkového 

úseku SVP, š.p., ale zároveň aj zdroja vybraných informácií pre verejnosť a iné organizácie (v 

zmysle zákona č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI)). 

K prioritným cieľom TIS patrí sprístupňovanie vodohospodárskych, technických 

a geopriestorových informácií pre potreby: 

 protipovodňových opatrení 

 krízového manažmentu 

 evidencie majetku 

 tvorby máp povodňových ohrození a rizík 

 prípravy investičných stavieb 

 vyjadrovacej a rozhodovacej vodoprávnej činnosti 

 rozvoja a stratégie 

 rezortnej a medzirezortnej spolupráce pri výmene údajov 

 
TIS je modulárny informačný systém (viď. schéma), poskytujúci používateľom v rámci WAN 

siete SVP, š.p., ako aj pracoviskám mimo WAN, individuálny prístup riadený aplikačnými 

a údajovými rolami na základe doménových prístupových práv (ActiveDirectory). 
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Obrázok  1 Schéma modulárneho technického informačného systému 

2. PREHĽAD MODULOV V TECHNICKOM INFORMAČNOM SYSTÉME 

SVP, Š.P. 

2.1 Mapový portál (MP) 

Aplikácia vo forme webového mapového portálu, ktorý jednoduchou a nenáročnou formou 

prostredníctvom nástrojov pripravených pre ovládanie dotykom (smartfóny, tablety, dotykové 

obrazovky) sprístupňuje tenkým klientom mapové podklady uložené priamo v databáze, alebo 

pripojené z cudzích údajových zdrojov. 

A. Generátor indikatívnych záplavových čiar (GIZČ) 

Modelovací nástroj integrovaný do Mapového portálu TIS, do ktorého bol integrovaný 

digitálny model terénu celej SR, takže používateľom umožňuje kdekoľvek na Slovensku 

označiť miesto, určiť výšku vodnej hladiny v danom mieste a GIZČ vypočíta indikatívnu 

záplavovú čiaru, t.j. hranicu, kam sa teoreticky rozleje voda. Vzhľadom na jednoduchosť 

geopriestorovej analýzy (rezanie digitálneho modelu terénu rovinou vodnej hladiny), nejedná 

sa o nástroj porovnateľný s hydrodynamickým modelovaním, ale výsledok takejto analýzy je 

k dispozícii do 5 minút a pomáha pracovníkom SVP, š.p. pri krízovom rozhodovaní alebo pri 

vyjadrovacej činnosti. 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

B. Metainformačný systém (MetaIS) 

Tento modul je integrovaný priamo do prostredia Mapového portálu a používateľom 

poskytuje informácie o geopriestorových údajoch zhromažďovaných v geodatabáze TIS, 

konkrétne o aktuálnosti údajov, presnosti, licencii a pôvode. 

C. Sieťové mapové služby (WMS) 

Modul mapový portál je schopný komunikovať a prepájať sa s inými systémami formou 

štandardizovaných sieťových služieb bez potreby hlbšej integrácie rôznorodých systémov. 

V súčasnosti touto formou komunikuje v oblastiach: 

I. NIPI/INSPIRE 

WMS je v TIS využívané aj pre zverejňovanie mapových vrstiev podľa zákona č. 3/2010 Z. z. 

o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI), definované katalógom objektov 

INSPIRE. Konkrétne je SVP, š.p. povinné aktualizovať a následne zverejňovať GIS vrstvy: 

riečna sieť, úprava toku, ochranná hrádza, inundačné územie, objekt na toku, prevod vody, 

plošný vodný útvar, vodná plocha, priehradné teleso, územie odštepného závodu SVP. 

II. Silní GIS klienti SVP 

Geopriestorové údaje zhromažďované v Mapovom portáli TIS sú aj pre silných klientov SVP, 

š.p. sprístupňované vo forme WMS, čo umožňuje univerzálnu dostupnosť údajov bez potreby 

konverzií do rôznych formátov s ohľadom na desktopovú aplikáciu akú používateľ využíva 

(ArcGIS, Geomedia, QGIS, Microstation, ....). Nasadením tohto riešenia sa SVP, š.p. dostalo 

na súčasný technologický vrchol štátnych organizácií. 

III. PLUSK 

V rámci medzinárodného projektu PLUSK (Vytvorenie informačného systému PLUSK pre 

spoločné slovensko-poľské hraničné vody v zmysle požiadaviek Rámcovej smernice o vode a 

Protipovodňovej smernice) sprístupňuje SVP, š.p. pre internetový portál 

(http://mapy.plusk.eu/imap/), okrem údajov o kvalite vody projektového územia (povodie 

Popradu a Dunajca), prostredníctvom sieťových služieb aj nástroj GIZČ (bod 2.1, písm. A). 

 

2.2 Digitálny archív (DA) 

Modul slúžiaci na archiváciu digitalizovanej technickej dokumentácie, napr. manipulačných 

a prevádzkových poriadkov vodných stavieb, pasportov vodných tokov, vodoprávnych 

rozhodnutí a vyjadrení/stanovísk, generelov vodných tokov, dokumentácie opráv a údržby, 

investičnej dokumentácie, hydroekologických plánov, vodohospodárskych plánov, 

havarijných plánov/plánov zásahu, ... Od roku 2012 bolo archivovaných viac než 100 tisíc 

mnohostranových dokumentov, ktoré okrem textovej časti obsahujú aj rozsiahle grafické 

prílohy (schémy a technické projekty). 

Digitálny archív je prepojený na Mapový portál TIS (bod 2.1) čo znamená, že sú všetky 

archivované dokumenty lokalizovateľné na mape. 

 

2.3 Prieskum o tokoch v intravilánoch (POTVI) 

Modul POTVI získava údaje od používateľov SVP, š.p. z posudzovania prírodných 

a hospodárskych pomerov jednotlivých intravilánov miest a obcí SR z hľadiska 

protipovodňovej ochrany, následne na základe algoritmu definovaného v metodickom pokyne 

SVP, š.p. určí poradie naliehavosti a množstvo potrebných vodohospodárskych úprav, čo 

pomáha pri hodnotení vodných tokov v intravilánoch miest a obcí SR z hľadiska 

protipovodňovej ochrany. 
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2.4 Údaje z vodohospodárskeho dispečingu (ÚVHD) 

Modul UVHD zabezpečuje získanie, spracovanie a poskytovanie informácií získavaných 

z vodohospodárskeho dispečingu SVP, š.p. Konkrétne sa jedná o údaje o bezobslužnej 

prevádzke vodných elektrární, údaje z vodomerných staníc z vodných tokov a vodných diel 

a údaje technicko-bezpečnostného dohľadu vodných diel. 

2.5 Mobilný TIS (MobTIS) 

Tento modul poskytuje pracovníkom SVP, š.p. jednoduchou a prehľadnou formou aktuálne 

informácie o vodných stavoch na vodných tokoch a v prípade kritických situácií sám 

automatizovanie informuje pracovníkov formou SMS a emailových notifikácií. 

 

3. DETAILNÝ POHĽAD NA VYBRANÉ MODULY 

V rámci tejto kapitoly budú predstavené tie moduly z Technického informačného systému 

SVP, š.p., ktoré pomáhajú v analytických, či rozhodovacích procesoch súvisiacich s 

monitoringom alebo s technicko-bezpečnostným dohľadom. 

3.1. Indikatívne záplavové čiary (IZČ) 

Analýza generovania indikatívnych záplavových čiar umožňuje rýchle a jednoduché určenie 

územia, ktoré môže byť za istých okolností zaplavené. 

IZČ je čiara zobrazujúca z dostupných podkladov pravdepodobnú hranicu územia ohrozeného 

povodňami. 

Možnosti využitia tejto funkcie sú široké, ale v súčasnosti je limitová technologickými 

možnosťami online výpočtov a kvalitou dostupných údajov. 

 
Obrázok 2 Výsledok z generovania indikatívnej záplavovej čiary 
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Primárne využitie:  

 Nástroj pre operatívne rozhodovanie správcov tokov v koordinácii s povodňovými 

komisiami počas zabezpečovacích a záchranných prác s cieľom minimalizovať 

povodňové škody. 

 V územnom plánovaní ako nástroj na prieskum účinnosti možných preventívnych 

protipovodňových oparení tak, aby ďalej a podrobnejšie boli rozpracovávané 

optimálne  a efektívne riešenia na minimalizáciu povodňových škôd. 

 Prostriedok na zrýchlenie študijnej a projekčnej prípravy verejnoprospešných 

protipovodňových opatrení pre vymedzenie potrebných území. 

 Pre využívanie verejných zdrojov na úrovni štúdií uskutočniteľnosti  a analýz 

nákladov a prínosov. 

 Vstupný údaj pre vymedzenie územia s ďalším kategorizovaním spôsobu jeho 

využívania a určením potenciálnych škôd v porovnaní s investičnou náročnosťou 

opatrení. 

 Vytvorený nástroj je  jedným z podkladov pre obhospodarovanie povodia zo strany 

jeho správcu v rámci vyjadrovacej činnosti a podporou v povoľovacej činnosti.  

 Minimalizácia povodňových škôd elimináciou výstavby nových objektov v rámci 

potenciálnych povodňových území respektíve stanovovaním technických požiadaviek 

na zníženie škôd na takýchto objektoch.  

 Študijné preventívne riešenia a operatívne rozhodovanie počas povodní pre zníženie 

kulminácie povodní v prirodzených alebo umelých retenčných priestoroch.  

 

Základnou myšlienkou prezentovaného riešenia je plno automatizovaný generátor IZČ, ktorý 

po prijatí niekoľkých parametrov vypočíta na pozadí IZČ. Ide o dynamické riešenie, nie o 

zasielanie vopred pripravených statických výstupov. Takto koncipované riešenie má svoje 

výhody aj svoje nevýhody. Preto pred použitím výslednej IZČ je potrebné si uvedomiť jej 

mieru spoľahlivosti. 

Spoľahlivosť použitej metodiky a vymedzeného územia: 

 Priamo súvisí s (ne)presnosťou vstupného modelu reliéfu. 

 Závisí od odhadu výšky hladiny vody, resp. hĺbky vody v definičnom bode. 

 Chyba spôsobená vodorovnosťou IZČ narastá od definičného bodu v závislosti na 

vzdialenosti od definičného bodu a sklonu prirodzenej hladiny toku. 

 Na rovinatých územiach IZČ môže vymedziť územie nereálne veľké v porovnaní s 

reálnou záplavou. 

 Tvorba IZČ nie je založená na hydraulických princípoch prúdenia vody. 

 

K funkcii umožňujúcej vygenerovanie indikatívnej záplavovej čiary v mape je možné 

pristúpiť v nástrojoch mapového portálu. 

 

Na to, aby bolo možné danú funkciu používať je nutné vedieť vložiť vstupné parametre, 

ktorými sú:  

 Zadanie definičného bodu analýzy – kliknutím na bod v mape. Súradnice je možné 

zadať aj číselnými hodnotami priamo v textových poliach. Vzhľadom na vyššie 

popísanú spoľahlivosť použitej metodiky je plocha pre výpočet obmedzená na 2 x 2 

km, resp. je to 1 km na každú stranu od definičného bodu! 

 Výška hladiny  

o Absolútna výška definovaná v metroch nad morom (napr. 525 m, alebo 740.22 

m) 

o Relatívna výška nad terénom v definičnom bode analýzy (napr. 1.5 m) 
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 Názov analýzy. 

 Zobraziť nespojité plochy – po zaškrtnutí políčka môže analýza vrátiť viac ako jednu 

záplavovú plochu v danom území 

 

 
Obrázok 3: Funkcia pre generovanie IZČ – zadanie vstupných parametrov 

Po ukončení  geoprocesu: 

 na obrazovke sa zobrazí informatívny oznam s možnosťou zobrazenia výsledku 

v tabuľke aj v mape. 

 analýza pribudne do zoznamu Moje analýzy. 

 Užívateľ dostane notifikačný email, ktorého súčasťou je súbor vo formáte zip. Tento 

súbor obsahuje vygenerovanú IZČ vo formáte shapefile. 

 

Užívateľ si môže výsledky analýz dodatočne vizualizovať v mapovom okne kliknutím na 

tlačidlo Zamerať analýzu, uložiť výsledok ako súbor alebo analýzu vymazať zo servera. 

Poznámka: Funkcia je dostupná iba pre používateľov s právoplatnými privilégiami k tejto 

funkcionalite! 

3.2. Údaje z vodohospodárskeho dispečingu (ÚVHD) 

Modul automatizovane „pumpuje“, analyzuje a sprístupňuje prevádzkové údaje z vodných 

tokov a vodných diel, „zbierané“ na vodohospodárskom dispečingu. V súčasnosti je týmto 

modulom spracovávaných cca. 190 tisíc signálov za deň. 

A. Dátové pumpy 

Automatizovaný nástroj nepretržitého dávkového a aj online presunu prevádzkových údajov 

o vodných tokoch a vodných dielach z vodohospodárskeho dispečingu do TIS, za účelom 

ďalšieho spracovania.  

I. Údaje o bezobslužnej prevádzke vodných elektrární – Vodné 

elektrárne Trenčín (BPVE) 

Po prechode Slovenských elektrární, a.s. na bezobslužnú prevádzku vodných elektrární na 

vodných stavbách v správe SVP, š.p., poskytujú Vodné elektrárne Trenčín prevádzkové údaje 

o vodných elektrárňach automatizovane do systému Vodohospodársky dispečing OZ 
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Piešťany. Aktuálne sú migrované údaje z 18-tich vodných elektrární v pôsobnosti OZ 

Piešťany a OZ Košice. 

II. Údaje technicko-bezpečnostného dohľadu – SVP, š.p. OZ Piešťany 

(TBD) 

Spracováva údaje TBD z jednotlivých meracích zariadení osadených na vodných dielach 

(aktuálne VD Turček, pripravuje sa VD Liptovská Mara a VD Orava). Na konci mesiaca 

dochádza k automatizovanému vyhodnoteniu mesačných hodnôt pre každé meracie zariadenie 

samostatne, exportovanie a automatizované zasielanie na Vodohospodársku výstavbu, š.p. 

III. Hladiny a teploty na vodomerných profiloch - SVP, š.p. OZ 

Piešťany 

Údaje z vodomerných staníc OZ Piešťany sú do TIS migrované z Vodohospodárskeho 

dispečingu OZ Piešťany, slúžia ako zdroj údajov pre modul Mobilný TIS (bod 5.) 

IV. Hladiny a teploty na vodomerných profiloch - SHMÚ Bratislava 

Stav rokov 2008-2009: Údaje získavané z 462 vodomerných staníc SHMÚ „tiekli“ v 15 

minútovom intervale. 

Aktuálny stav: SVP, š.p. nemá zmluvu s SHMÚ o poskytovaní údajov z vodomerných staníc 

SHMÚ, preto tieto údaje momentálne SVP, š.p. k dispozícii nemá. Tieto údaje sú primárnym 

zdrojom modulu Mobilný TIS (bod 5.) 

B. Zobrazovací formulár 

Získané prevádzkové údaje (BPVE, TBD, vodné hladiny, teploty vody) sprístupňuje 

používateľom  prostredníctvom webového formulára. Umožňuje údaje filtrovať a exportovať 

na ďalšie použitie. 

 

 

Obrázok 4 Zobrazovací formulár s údajov vodohospodárskeho dispečingu 

Rozklad signálu z VH dispečingu 

SIGNAL 8-miestne cislo 
 AA B C DD EE 

  AA-kod dispecingu (Turcek '14', Liptovska Mara 

'11') 
  B-kod OZ (OZ PN '2') 

  C-typ merania ( 0-hydrologicke udaje 

    1-hladiny v sondach 
    2-priesaky 

    3-vztlaky 

    4-porove tlaky 
    5-vyskomerne krabice 

    6-dilatometricke skoby 

    7-kyvadla 
    8-sklonomery 

    9-rezerva ) 

  DD-cislo skupiny signalov (0-99) 
  EE-poradove cislo signalu(sonda) (0-99) 
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3.3. Mobilný TIS (MOBTIS) 

Modul sprístupňujúci stavy vodných hladín merané na vodomerných staniciach na vodných 

tokoch. Získava údaje z modulu ÚVHD a okrem mobilnej aplikácie zobrazuje stavy na 

vodomerných profiloch v prehľadovej mape v Mapovom portáli TIS. 

 
 

 

 

Obrázok 5 Zobrazenie stavov z vodomerných staníc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 6 Zobrazenie detailných informácií z vodomernej stanice 
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Obrázok 7 Základné obrazovky v mobilnej aplikácii 

A. Mobilná aplikácia 

Webová aplikácia optimalizovaná pre použitie aj na starších typoch mobilných 

telefónov (nie len smartfónoch), bez zložitého grafického rozhrania, v záujme šetrenia 

dátového paušálu. Používateľ po prihlásení získa informácie o tendencii stavu vodnej 

hladiny na ľubovoľnom vodomernom profile, vo forme tabuľkového zobrazenia 

posledných 5-tich hodnôt a v grafickom tvare posledných dvoch dní výšky vodnej 

hladiny. Pre každú vodomernú stanicu sú zobrazené limitné hodnoty výšky vodnej 

hladiny pre jednotlivé stupne povodňovej aktivity. Vodomerné stanice sú 

kategorizované podľa príslušnosti k organizačnej jednotke SVP, š.p. 

 

 

Obrázok 8 Pracovné prostredie v mobilnej aplikácii 
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B. SMS a emailová notifikácia 

Najzaujímavejšou časťou modulu MobTIS je automatizovaný spôsob informovania 

pracovníkov SVP, š.p. o nárastoch alebo poklesoch hladín na vodných tokoch. V 

prípade nárastu alebo poklesu hladiny na konkrétnom vodomernom profile, 

presahujúcom limity určených stupňov povodňovej aktivity, systém automaticky 

zasiela určeným pracovníkom SMS správu na ich mobilný telefón a emailovú správu. 

 

 

Obrázok 9 Notifikácia povodňových aktivít 

3.4. Prieskum o tokoch v intravilánoch (POTVI) 

Aplikácia Prieskum o tokoch v intravilánoch umožňuje analytickými nástrojmi prírodných 

a hospodárskych pomerov získať objektívne informácie, ktoré sú použiteľné na hodnotenie 

tokov v intravilánoch miest a obcí SR z hľadiska protipovodňovej ochrany a k stanoveniu 

priority pre riešenie protipovodňových opatrení.  
 

Poznámka: Súčasťou zborníka XXXIV. Priehradné dni 2014 je aj samostatný článok „Nástroj 

pre hodnotenie vodných tokov v intravilánoch miest a obcí z hľadiska protipovodňovej 

ochrany (Ing. Peter Bobáľ, PhD., Ing. Marta Harmanová)“, ktorý sa venuje iba objasneniu 

problematiky prieskumu o tokoch v intravilánoch. Z týchto dôvodov nie je popis tejto dôležitej 

aplikácie TIS súčasťou tohto článku. 

 
4. ZÁVER 
 

Nie je v možnostiach tohto článku popísať všetky možnosti tak komplexného nástroja akým je 

Technický informačný systém SVP, š.p. Snahou autorov bolo zamerať sa na tie moduly, ktoré 

pomáhajú v analytických, či rozhodovacích procesoch súvisiacich s monitoringom alebo 

s technicko-bezpečnostným dohľadom. Veríme, že sme ukázali základné možnosti týchto 

nástrojov, ich využitie ako aj potenciál aký v sebe majú. V prípade ak Vás zaujali možnosti 

využitia Technického informačného systému v SVP, š.p., tak neváhajte kontaktovať autorov.   
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MODELING OF FLOOD HAZARD ZONES FOR HYPOTETHICAL 

SCENARIOS OF „ŚWINNA PORĘBA“ DAM DISASTER, AS A RESULT 

OF THE PROJECT PL0456 IMPLEMENTATION 

Piórecki M., Radoń R. 

Abstract: 

The paper concerns the subject of flood hazards as a result of dam disasters. The EU Member States 

are obligated to prepare the flood hazard maps and flood risk maps by the end of 2013 in accordance 

with the provisions of Flood Directive 2007/60/EC. One of the extreme types of flood hazards that 

should be considered in these documents are threats caused by dam disasters. In the process of 

preparation for the implementation of Flood Directive in the above-mentioned scope, the RZGW in 

Kraków in 2009, undertook the implementation, in partnership with the Dams Monitoring Center of 

the Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw, of the pilot project which final result 

was to determine floodplains for assumed disaster scenarios of the earth dam Chańcza and the gravity 

dam Besko. Within the project PL0456, co-financed by the Norwegian Financial Mechanism and 

budgetary appropriations, the two objects were analyzed and disaster scenarios (in total 97 scenarios 

for both dams) were developed. Then simulation calculations have been done and based on the 

obtained results for the flood wave caused by the dam disaster, the range of floodplain zones were 

determined in the valley downstream of the dam. An inventory of buildings and infrastructure at risk 

of flooding in case of disaster of both dams were carried out within the determined floodplain zones. 

Based on the experience from the realization of the Project PL0456 in 2012 dambreak scenarios for 

Świnna Poręba reservoir, which is in the final stage of construction was implemented. 

 

Keywords: Dam disasters, flood zones, reservoir 

1. INTRODUCTION 

Project „Flood hazards as a result of dams disasters” was realized by the Regional Water 

Management Board in Krakow in partnership with Dams Monitoring Centre. The Project was 

supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism. 

The purpose of the Project was to determine floodplains in the Czarna Staszowska and Wisłok 

river valleys, caused by the dam disasters Chancza and Besko, in particular: determining the 

scope of flood wave spreading, calculation of velocity of flood wave spreading, determining a 

time of reaching the certain locations by flood wave in the river valleys, determining the 

water level altitudes in the valley and developing the methodology of flood hazards caused by 

dam disaster. Effects of the Project implementation are: spatial analysis of dam disaster and 

methodology of flood hazards caused by dam disasters. 

Spatial analysis includes mathematical models of the dams Chancza and Besko and 

downstream valleys, digital terrain model of the Czarna Staszowska valley executed with 

scanning laser method and maps with marked floodplains, caused by dam disasters. 

Methodology of flood hazards caused by dam disasters with height ≥ 15 m, includes scenarios 

of dam disasters for gravity and earth dam and also guidelines and methodological indications 

concerning determining the flood wave volume and its influence in the river valley, caused by 

a dam disaster. 
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Within the works covered by the Project, the most recent mathematical models were used, 

applying digital terrain models co-operating with geographic information systems. Scenarios 

of eventual disasters and flood spreading prognosis in the valley downstream the dam, were 

developed for the two reservoirs: Besko (gravity dam) and Chancza (earth dam). 

 

One of the main assumptions of Project PL0456, besides the results of disaster analyses 

carried out for Besko and Chańcza dams was the implementation of experiences gained 

during the execution of other project with similar characteristics. The implementation was 

carried out in the year 2013 on the Świnna Poręba Water Reservoir on the Skawa River being 

at the final stage of construction. 

2. THE AREA OF ACTIVITY (BASIN AND RESERVOIR) 

Świnna Poręba reservoir is located on the Skawa river, which is right side tributary of the 

Vistula River. The parameters of the earth dam and reservoir on the Świnna Poręba river are: 

 length of crest  – 604 m 

 maximum height – 54 m 

 total capacity – 161 million m
3
 

 surface of  water at max. impoundment level – 1035 ha 
 

 
Figure 1: Skawa river catchment area 
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Figure 2: Aerial photo of the Świnna Poręba dam 

3. PREPARATION OF A HYDRAULIC MODEL OF THE ŚWINNA PORĘBA 

WATER RESERVOIR 

An adequate mapping of a water reservoir dam disaster requires a construction of a hydraulic 

model taking into account such elements as the actual capacity of the reservoir at specific 

levels of  damming, rules of controlling the release devices under their normal and flood 

conditions, construction of dam body, arrangement of overflow block and bottom outlets. 

 

The geometric basis for the mapping of the Świnna Poręba Water Reservoir capacity was the 

reservoir capacity curve included in the study "The Świnna Poręba Water Reservoir - 

Updating of Water Management for the Water Reservoir taking into account the Flood 

Reserve of 60 million m
3
 for Normal and Flood Conditions", Hydroprojekt DHV Group, 

2011.  
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Figure 3: Water reservoir capacity curve 

 

The reservoir bowl was represented by means of 5 cross sections- one located close to the 

upper station of the main dam- described by the outline of the dam body, the bottom of the 

reservoir and dam slopes as well as by four sections of "virtual' nature. Accepting such 

description of the reservoir bowl made it possible to obtain its initial capacity and then to 

make corrections till reaching the values being in accordance with the documentation (water 

reservoir capacity curve)- by iterative calibration process in the model of particular levels of 

the reservoir filling.  

 

The calibration of the reservoir capacity was carried out for 11 levels of  the damming up of  

water in the reservoir, taking into account among other things the minimum damming level 

(Min PP), normal damming level (Nor PP), maximum damming level (Max PP) as well as the 

dam crest level. The differences between the calculated and actual capacities of the reservoir 

at the subsequent levels of filling were converted into the retention area going into the water 

layer closed by the analyzed damming level and distributed among each of five sections in 

proportion to the water volume generated by the individual layers in the reservoir sections. 

This process was repeated for each damming up level till the time of obtaining a full 

convergence of water ordinates generated by the model with ordinates according to the 

reservoir capacity curve. 

 

After preparation and calibration of the model of the reservoir, the introduction of the rules of 

runoff  control was started. As in case of a dam disaster analysis the rules of runoff control, in 

principle, matter only in the phase of reservoir filling - preceding the disaster process- the 

rules described in detail in the study carried out by Hydroprojekt were generalized in order to 

present general principles of correlation in the scope of runoff and inflow into the reservoir in 

particular areas of the reservoir bowl capacity.   
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The developed rules of control were implemented in the reservoir hydraulic model by means 

of a set of logic commands making the volume of runoff from the reservoir dependent on 

runoff and the actual ordinate of water in the reservoir (see drawings below). 

 

 

Figure 4: “Control Structures” module included reservoir control rules 

4. DEVELOPMENT OF SCENARIOS OF A DISASTER OF THE ŚWINNA 

PORĘBA WATER RESERVOIR DAM. 

During preparation of a list of possible (theoretical) scenarios of the Świnna Poręba Water 

Reservoir dam, the experience resulting from the execution of the Project PL0456- "Flood 

Hazards as a Result of Dam Disasters" were used. The technical documentation of the Świnna 

Poręba Water Reservoir made available for the purposes of RZGW in Krakow was also 

analyzed. Two main causes of a potential disaster of  the main dam of the Świnna Poręba 

Water Reservoir were taken into account: 

 water overflow over the dam crest leading to the washing out of the body in 

consequence of reverse erosion and consecutive washing out of the ground; 

 internal erosion of the dam body (suffosion) leading to the piping 

In both assumed cases the course of erosion phenomena led to appearing of a breach in the 

earth body through which the reservoir bowl was emptied from the existing water. 

In the first case the basis of the disaster scenarios was an assumption of limitation of 

discharge  of water from the reservoir in case of occurrence of a flood wave at the entry to the 

reservoir. This made it possible to rise  the reservoir water level up to the level of the dam 

crest (314,50 m a.s.l.) which in consequence was a condition of starting the process of 

washing out of the earth body and appearing of the breach.  

In the second case, in consequence of the structure of the Świnna Poręba Water Reservoir 

main dam (embankment made from coarse grain earth and core from clay), the assumption 

enabling a simulation of piping of the dam embankment was a core failure leading to 

intensification of filtration phenomena in the body and appearing of a channel, through which 

together with filtering water the grains of the dam embankment earth are washed out.   
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The following factors have also been numbered among those influencing the forming and 

development rate of the described above phenomena and, in consequence, affecting the 

volume of maximum runoff from the damaged dam body profile (as well as the shape of the 

runoff hydrograph): 

 hydrological conditions in the reservoir drainage area; 

 reservoir filling at the time of disaster; 

 location of the body damage initiation; 

 synchronization grade of  the inflow culmination to the reservoir with the moment of 

disaster.  

 

All above mentioned factors have been analyzed with the following assumptions: 

1) In the scope of hydrology conditions: 

 hydrograph of a water rise with the probability of exceeding the maximum flow p = 

1% (100 year water) 

 hydrograph of a water rise with the probability of exceeding the maximum flow p = 

0,1% (1000 year water) 

 hydrograph of a water rise with the probability of exceeding the maximum flow p = 

0,01% (10000 year water) 

 case of so called "sunny day" (continuous, little inflow to the reservoir)   

 

 

Figure 5: Flood waves hydrographs used in analysis 

 

In case of the flow rate for the scenario of so called "sunny day" a constant flow rate 

amounting to the sum of the guaranteed flow rate downstream of the dam  and satisfying  the 

water needs of water users (in sum 4,43 m
3
/s) 

 

 normalny poziom piętrzenia (Nor PP) – rzędna 305,50 m n.p.m.; 

 maksymalny poziom piętrzenia (Max PP) – rzędna 312,00 m n.p.m. 

2) The following factors have been taken into account for the initial filling of the reservoir: 

 normal damming level (Nor PP) – ordinate 305,50 m a.s.l.; 

 maximum damming level (Max PP) – ordinate 312,00 m a.s.l. 
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Figure 6: Cases analyzed for the initial filling of the reservoir 

 

3) For the parameters and location of the body damage (breach): 

 for the case of water overflowing over the dam crest- washing out of the central part of 

the body (central line of the dam earth body);  

 for the case of piping - suffosion in the central part of the body (central line of the 

dam, ordinate of the piping point 1,5 m above the reservoir bottom - i.e. 277,50 m 

a.s.l.  

4) The following factors have been analyzed in the field of synchronization of the flood wave 

culmination and the time of disaster: 

 lack of synchronization (when the moment of disaster initiation is independent from 

the course of water rise) 

 full synchronization (when the initiation of the disaster phenomenon occurs at the 

moment when the flood wave culmination reaches the reservoir) 

5) In the field of the rules of runoff control from the reservoir the following factors have been 

taken into consideration: 

 normal rules (operation of all discharge devices with full capacity); 

 limited rules (water discharge from the reservoir only through bottom outlets and 

water-power plant). 

 

In consequence of acceptance of the multi-variant assumptions for the main dam of the 

Świnna Poręba Water Reservoir totally 20 scenarios have been developed, of which 6 ones 

were concerning a case of the overflowing of water over the dam crest  (scenarios O1-O6), 

and 14 ones were concerning the piping (scenarios P1-P14)- see the table below  

MaxP
P 
NPP 
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Figure 7: List of all disaster scenarios 
 

Implementation of all disaster scenarios was carried out directly in the hydraulic model of the 

reservoir. This model was an integral part of the one-dimension hydraulic model for the 

Skawa River valley downstream of the dam in Świnna Poręba which was being developed at 

the same time. Its basic elements, besides parameters describing the reservoir capacity, 

geometry of the dam and rules of the transformation of  inflow into outflow  (reservoir 

control), was a module responsible for the mapping of the phenomenon of the dam body 

disaster itself (‘dambreak’ module) 
 

The mechanism of the development of the dam disaster phenomenon caused by overflowing 

of water over the dams crest or piping has been based on the Englund-Hansen erosion formula 

"sewn in" the calculation program Mike 11. Such approach made it possible to directly link 

the rate of the forming of the dam body washing out phenomenon and appearance of a breach 

with actual parameters of the dam body earth.  The basic physical properties of the earth 

required by the calculation program have been estimated on the basis of the technical 

documentation of the object and fed in to the model. 
 

Besides the estimation of geotechnical parameters of the earth the basic parameters of the 

geometry of dam body have been defined as well as the assumptions of the initial and final 

size of the breach have been accepted. 
 

Besides defining the properties of the earth and initial parameters related to the geometry of 

the damage, the maximum possible theoretical size of the breach has been specified. For this 

purpose  well-known and used for years empirical formulas of: Froehlicha, MacDonalds & 

Langridge-Monopolis as well as of  Von Thun & Gillette relying on documented historical 

cases of earth dam disasters all over the world were applied.  
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 Froehlich Formula: 

 
 MacDonalds & Monopolis Formula: 

 
 Von Thun & Gillette Formula: 

 
 

Using the above mentioned formulas depending on the cause of disaster (overflow/ piping) as 

well as the assumed filling of the reservoir at the moment of disaster (Nor PP, Max PP or PP 

corresponding with the dam crest ordinate) various maximum widths of the breach in the 

bottom have been calculated. 

 

Having the specified parameters related to the dam geometry, structure of the earth body, size 

of the breach and assumptions concerning the boundary conditions the implementation of 

particular scenarios in the hydraulic model was started. Below there are drawings representing 

the implementation in the model of an example dam disaster scenario in consequence of the 

piping. 

 

 

 

Figure 8: Implementation of the dam disaster scenario into hydraulic model  
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5. RESULTS OF SIMULATION CALCULATIONS OF A DAM DISASTER 

On the basis of the prepared list of scenarios the model calculations of the Świnna Poręba 

Water Reservoir dam were carried out. From among the assumed 20 scenarios the "positive" 

results i.e. where the dam disaster caused by overflowing over the crest or piping occurred in 

the model were obtained in 16 cases.  In 4 scenarios concerning the overflowing of water over 

the dam crest the assumed initial conditions appeared to be insufficient to lead to the water 

rise up to the level of dam crest and initiate the process of overflowing over the crest. Finally,  

2 cases of subsequent calculation cases for the scenario of water overflowing over the dam 

crest and 14 cases piping have been obtained.  A table presenting the specification of 

maximum flow rates calculated in the dam profile has been included below. 

 

 

Figure 9: Results of analyzed dam disasters scenarios 

 

In the case of the scenarios of water overflowing over the dam crest it has turned out that 

flood waves with probability of p=1% and p=0,1% incoming to the reservoir filled up to the 

level Nor PP or Max PP even if "limited'" possibilities of water discharge from the reservoir 

are assumed (only both bottom outlets and water-power plant are in operation) do not make it 

possible to rise up  the level of water up to the dam crest level. These waves are contained in  

the reservoir causing its rise over the  Max PP,  but do not create a hazard of overflowing over 

the dam crest. The maximum runoff from the dam profile in such cases reaches the following 

values: in case of scenarios  O1 and O5 the maximum capacity of bottom outlets and water-

power plant at Max PP, in case of scenario O4- the maximum harmless runoff. The situation 

is different in case of scenario O2 (the maximum runoff from the dam profile of  639 m
3
/s), 

when the reservoir level rises about 17 cm above the level of the dam crest, but the rate and 

energy of the overflowing water layer is too low to initiate the process of the body washing 

out. Only a wave of p=0,01%  has a volume big enough to lead to overfilling of the reservoir 

above the level of the dam crest and washing out of the earth body. The highest possible 

theoretical runoff from the dam profile (breach) has been obtained in scenario O3 (initial level 
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of the reservoir filling before disaster – Max PP), where it reached the value of as much as 25 

395 m
3
/s. The maximum runoff lower by 20 000 m

3
/s (23 491 m

3
/s) was obtained in case of 

the same wave and the initial level of the reservoir filling of Nor PP. 

 

Scenarios consisting in the initiation of the dam earth body disaster as a result of suffosion of 

the earth and piping are characterized by remarkable differentiation of the maximum runoffs 

from the dam profile, which  is a consequence of the differentiation of the applied initial 

conditions. In case of the assumed initial filling of the reservoir on the level of Max PP  

independently from the volume of the wave incoming to the reservoir (Q1%, Q0,1%, 

Q0,01%) the obtained values of maximum flow rates in the dam profile are similar and 

amount to around 21 673 – 22 790 m
3
/s. Assuming a full synchronization of the flood wave 

culmination at the "entry" to the reservoir with the moment of the disaster initiation (scenarios 

P4-P6), likewise, has practically no noticeable influence on the obtained maximum runoff 

increasing its rate only by several hundreds of m3/s. Such situation results from the fact that 

having such a huge volume of water retained in the reservoir (dammed up to the level of Max 

PP) the volume of the flood wave itself incoming to the reservoir, even in case of occurrence 

of the culmination flow rate exactly at the moment of initiation of the washing out of the dam 

body is so insignificant that it has no noticeable influence on the maximum runoff from the 

breach profile  being the result of development of filtration phenomena in the earth 

embankment of the dam.    

 

In case of the initial level of the reservoir filling of Nor PP the size and volume of the flood 

wave has also no remarkable influence on the maximum runoff from the damaged dam 

section (scenarios P7-P9). This runoff is almost two times lower than runoff in scenarios P1-

P3 and reaches the level of 11 432 – 11 699 m
3
/s. In these cases, however, in consequence of 

much smaller water volume retained in the reservoir (dammed up to Nor PP) it turnes out that 

synchronization of the moment of entering of the culmination flood wave to the reservoir with 

its washing out remarkably influences the rate of the maximum runoff (scenarios P10-P12). 

The remarkable volume of water retained in the culmination of the flood wave reaching the 

dam profile in this case  accelerates the process of the body erosion  (which in the initial 

phase of development proceeds mildlier than when the reservoir filling is higher), which 

considerably "raises" the rate of the culmination runoff up to the value around  16 126 m
3
/s 

(wave Q1%), 20 087 m
3
/s (wave Q0,1%) and 24 269 m

3
/s (wave Q0,01%). 

 

Separate analyzed scenarios of a dam disaster in consequence of the piping were scenarios for 

so called 'sunny day' (scenarios P13 and P14). Such cases mean that at the moment of the 

disaster the conditions in the reservoir drainage area do not have features of a flood situation, 

i.e. the value of inflow to the reservoir is on an even low level. In such situation the factor 

having an influence on the development of erosion phenomena in the dam body and the 

maximum obtained runoff from the breach is the volume of water retained in the reservoir a 

the moment of failure. In the analyzed scenarios the maximum runoff reached the value of 

9 498 m3/s - for the assumed reservoir filling of Nor PP, and 21 665 m
3
/s- on the level of Max 

PP 

6. STUDY OF FLOOD ZONE LIMITS FOR THE ASSUMED DAM DISASTER 

SCENARIOS 

On the basis of the results of hydraulic modeling of a disaster of the Świnna Poręba 

Water Reservoir dam for all disaster scenarios (independently from obtained results) the 
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maximum range of floodplain zones in the Skawa River valley downstream from the dam 

have been defined. 

The process of generating the floodplain zones consisted in the development of  so 

called numerical model of water surface in the GIS tool based on ordinates of water surface in 

particular valley sections and then "intersect" it with the numerical model of the terrain. In 

consequence of the intersection the  lines describing the maximum reaches of the flood zones 

for particular disaster scenarios have been obtained. 

The area contained by the lines have been interpreted and processed based on 

orthophotomaps and DTM eliminating potential discontinuities and ineffective flow. Below 

there is a map representing all generated floodplain zones. 

 

Figure 9: Flood zones in the Skawa river valley for all analyzed disasters scenarios 
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7. SELECTION OF THE FINAL DISASTER SCENARIO AND DEFINITION OF 

PROPAGATION OF THE FLOOD WAVE FRONT IN THE VALLEY. 

Taking into consideration the number of obtained scenarios (and at the same time the 

limits of floodplain zones) a selection of the most representative scenario for visualization of 

the results of model calculations of the dam disaster has been made. It was assumed that such 

scenario will be the ‘worst’ one i.e. such that in consequence of which the generated 

floodplain zone will have the largest reach and the highest rate of the culmination flow 

downstream of the dam (scenario O3, Qmax = 25 395 m
3
/s). This scenario represents the 

largest theoretically possible area of the floodplain zone in case of the main dam disaster - in 

the section from the Świnna Poręba dam downstream to the estuary of the Skawa River to  

Vistula.  

Below the longitudinal profile of the Skawa River represents fillings (blue areas) and 

flows (red line) in the valley occurring at the moment of reaching the maximum runoff from 

the section of the breach in the dam body. 

 

 

Figure 10: Reservoir and the Skawa river valley downstream the dam profile 

 

The floodplain zone in the obtained scenario (O3) covers an area over 20 times as 

large as the zone defined for a natural flood phenomenon of probability of exceeding the 

maximum flow equal to p=1% (tantamount to the area of a "special flood hazard"). The 

drawing below represents a comparison of the limits of the both zones. 
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Figure 11: Comparison of flood zones for “extreme” scenario and Q1% scenario 
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For the final scenario (O3) the depths of water in the floodplain zone arranged 

according to depth intervals  0.0-0.5 m, 0.5-2.0 m, 2.0-4.0 m and over 4.0 m have been 

specified. 

The floodplain zone with specified depths is represented on 13 sheets of maps on the 

scale 1:10 000 on the ground of orthophotomaps (arranged according to emblems) - for the 

entire section of the Skawa River valley from the dam downstream to the estuary to the 

Vistula River. The map sheets have been prepared as  PDF electronic files. 

 

 
Figure 12: Example of scenario with the range of flood zone and water depths. 

 

Besides specification of the ordinates of water surface, flows and demarcation of  the 

limits of the maximum floodplain zone in case of the Świnna Poreba reservoir dam disaster 

ordinates of water surface and flow rates in particular sections 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 hours  

after the initiation of disaster. The 'base' time (zero hour) from which the time of the flood 

wave proceeding in the valley was calculated has been defined as the point of inflection of the 

ascending curve of the hydrograph of the flow in the dam profile, which corresponds with the 

intensification of erosion phenomena leading to an automatic process of the body washing out 

and appearing of a breach. The 'base' time (zero hour) corresponds with about 10:40 pm on 

the 25th of July, 2001 according to the time applied for simulation calculations. At that 

moment water is flowing over the dam crest and the excessive rise of the water level in the 

reservoir above its level amounts to about 60 cm. The water flow through the dam profile at 

the assumed moment is about 1000 m
3
/s, which approximately corresponds with the highest 

historically recorded culminations of the flood waves (waves occurred in 2001 and 2010 – 

with culminations respectively of : 1019 and 1096 m
3
/s) . 

The time which passes from the moment when the level of water in the reservoir rises 

up to the level of the dam crest ordinate to the moment of intensification of erosion processes 

(the assumed base time) is about 2 hours and the time of the washing out of the body counted 

from the base time (corresponding with the highest recorded so far flow rates) to the moment 
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of reaching the maximum runoff from the dam profile (25 395 m
3
/s) is 3 hours (culmination 

of the maximum runoff from the dam profile takes place in simulations at 1:37 a.m. on the 

26th of July, 2001). 

On the basis of the above described analyses the floodplain zones  representing the 

propagation of the flood wave in the Skawa River valley caused by a dam disaster after 1,2,3 

and 6 hours after the initiation of the phenomenon of the washing out of the dam body have 

been generated. A map representing the time zones of the flood wave propagation is enclosed 

in the drawing below. 
 

 
Figure 13: Map presenting time of the wave movement. 

8. SUMMARY AND CONCLUSIONS 

In the framework of the study of disaster model calculations of the Świnna Poręba 

Water Reservoir on the Skawa River have been carried out and the limits of floodplain zones 

have been generated for the assumed disaster scenarios. A one-dimensional hydraulic model 

representing the reservoir bowl and the main dam (including discharge devices) as well as the 

valley of the Skawa River downstream to its estuary to Vistula have been developed. The 

model for the valley downstream from the dam has been calibrated and verified by means of 

the historical water rises. The capacity of the reservoir bowl has also been calibrated which 

guarantees that the hydraulic model represents the actual fillings of the reservoir at different 

levels of damming up. 

A number of boundary assumptions have been accepted, among others, concerning 

causes of disaster initiation, hydrology conditions, initial filling of the reservoir or the location 
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of the damage (breach) in the main dam body, analyzing also the operation of the discharge 

devices (overflow, bottom outlets and power plant) under normal and flood conditions. On the 

basis of these assumptions a list of 20 potential scenarios of a disaster of the Świnna Poręba 

Water Reservoir main dam has been prepared. 

The developed scenarios have been fed into a hydraulic model and simulation 

calculations have been carried out. The result has been that 16 final scenarios have been 

obtained for which the limits of all 16 floodplain zones in the Skawa River valley - in the 

section from the Świnna Poręba dam downstream to Skawa's estuary to the Vistula River have 

been generated. 

For the selected floodplain zone - with the maximum range- representing the disaster 

scenario leading to the maximum runoff from the dam profile (scenario O3) maps of the 

arrangement of water depth in the floodplain zone have been prepared. For this scenario a 

map of the flood wave propagation in the valley illustrating the propagation of the wave front 

in the valley at  subsequent hours after the moment of disaster has been prepared. 

The scope of works carried out in the framework of this study - and especially the 

ranges of floodplain zones for all final disaster scenarios- makes a wide and complete 

collection of information making it possible to take decisions concerning solutions for the 

disaster warning system being developed for the valley downstream from the dam. The 

applied methodology allows to develop the maps of water depth and maps of flood wave 

propagation in the valley for each of the remaining 15 final scenarios- depending on 

assumptions accepted by a the Contractor of the warning system in the scope of initial 

information necessary for its development. 
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Spoločnosť Zadako spol. s r. o., založená v roku 1997 na Slovensku, je dynamicky sa 

rozvíjajúcou spoločnosťou, ktorá sa zameriava na komplexné služby s elektronickými zariadeniami a 

systémami. 

V našej ponuke produktov a riešení sú aplikované najmodernejšie technológie so sektoru mobilnej 

bezdrôtovej komunikácie, riadiacich a monitorovacích systémov, ako aj automatizovaných a 

bezpečnostných systémov.  

Naším partnerom a zákazníkom ponúkame kvalitné produkty a služby s cieľom byť dlhodobým 

partnerom, ktorý pomáha našim zákazníkom v raste. Široký sortiment dodávaných výrobkov nám 

umožňuje splniť všetky Vaše požiadavky vo viacerých oblastiach. Nedeliteľnou súčasťou našich 

služieb je poskytovanie odborných školení pre dodané systémy, zaškolenie obsluhy, technická 

podpora a okamžitý servis. Pravidelné kontroly jednotlivých systémov zaručujú bezporuchovosť 

a plnú funkčnosť. 

 

Spoločnosť niekoľko rokov vyrába a dodáva zariadenia pre 

integrovaný monitoring zdrojov znečistenia podzemných vôd, ako aj zariadenia na meranie  

povrchových vôd a vodomerné stanice umožňujúce :  

 

• Meranie vodných stavov  

• Meranie prietokov  

• Meranie teploty vody  

• Meranie plavenín  

 

Meracie prístroje zabezpečujú digitálny prenos dát napríklad prostredníctvom GSM siete.  

Stanice môžu zabezpečovať aj informácie pre povodňovú  ochranu a taktiež je ich možné do vybaviť 

automatickými prístrojmi s hlasovým prenosom údajov. 

 

 

Ďalšie ponúkané oblasti: 

 

 riadiace a komunikačné systémy, 

 kamerové systémy, 

 poplachové systémy narušenia, 

 elektrické požiarne signalizácie, 

 monitorovacie systémy, 

 rádiové systémy, 

 systémy merania a regulácie, 

 komplexné technické riešenia, 

 projektová podpora, 

 vývoj a výroba elektronických zariadení, 

 servis a oprava produktov, 

 rádiový zber a prenos dát , 

 vývoj a výroba elektronických zariadení, 

 servis a oprava produktov. 




