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Úvod 

Erózia –mechanická činnosť tečúcej vody

V povodí toku 

 odplavuje, splachuje úrodnú pôdu zo svahov

V samotnom koryte toku prebieha 

 pozdĺžna  erózia – prehĺbovanie dna koryta

 priečna erózia – podomieľanie a podmývanie  brehov korýt

Produkt erózie organické látky, minerálne látky, ich množstvo zloženie určujú vlastnosti koryta a povodia

 geologické

 pedologické

 morfologické koryta 

 hydraulické vlastnosti toku

Podľa pohybu vo vode 

 splaveniny –voda valí po dne

 plaveniny - unášané vodou

Za  určitých podmienok / unášacia sila vody, rýchlosť vody, prietok vody, priemer zrna/ sa určitá časť  

splavenín usadí vo vodnom toku, v nádrži 

Sedimentujú, akumulujú a zaťažujú samotný tok/ štrk, piesok, íl, /  - koryte Váhu

Erózia a sedimentácia
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Váh, v minulosti

-štrkonosný

-neupravený

-neustálený

-vytvárajúci meandre

-blúdivý /menil polohu, trasu , tvar, hĺbku v konkávach a brodoch/

-tvar koryta formovali povodňové prietoky

-v minulosti ničivé záplavy v 16. – 19. storočí /26.8.1813 najväčšia povodeň na Váhu /
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História, účel a cieľ úprav na Váhu 

História 

• 18. st. družstvá na budovanie protipovodňových opatrení na Dolnom Váhu

• 19. a 20. st. vodné regulačné družstvá/ družstvá proti zátopám na pravom brehu Váhu a Dudváhu/

• r. 1919 -1928 stabilizácia koryta  v strednej časti Váhu medzi Žilinou a Sereďou, 223 miestnych regulácií koryta,.

• od r.1930-1960  Generálny projekt pre sústavnú úpravu rieky, splavnenie a využitie vodnej sily rieky Váh  v úseku 

Žilina –Komárno / spevnenie konkávnych brehov 76 km  strednom úseku Váhu, vybudovanie významnych VS/

Účel a cieľ

• stabilizácia priečneho a pozdĺžneho profilu koryta 

• obmedziť škodlivé účinky neupraveného toku

• zabezpečiť ochranu poľnohospodárskych pozemkov, sídlisk, obcí, komunikácií či mostov, 

• výškou vody v riečisku upraviť pomery podzemnej vody  na okolitých pozemkoch

• novým trasovaním koryta obmedziť  ľadové zápchy, hlboké výmole v ostrých oblúkoch

• koncentrovať odtok vody do jednotného koryta najmä za nízkych stavov vody .

Váh tak pomaly začal strácať  čosi zo svojho pôvodného prívlastku Vagus (lat.), teda blúdivý. 

V súčasnosti je takmer na celom úseku upravený
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Spravované územie, popis

Správa povodia stredného Váhu 

II. 

stredný úsek  rieky Váh /Siladice –Nemšová v rkm 91,0-177,480  - 86,5 km 

prietoky v koryte výrazne ovplyvňuje prevádzka :

-dvoch vrcholových VS Orava, Liptovská Mara,

-I. vážskej kaskády Dolné Kočkovce-Skalka n/V 

-II. vážskej kaskády Trenčín – Piešťany 

-VS Drahovce- Madunice

-prietoky 3 významnejších prítokov, ako je Vlára, Bošáčka či Drietomica.

Do r. 1960 bolo popri nadväzujúcej kanálovej sústave vybudované vlastné koryto

s kapacitou 400 až 1000 m3.s-1. 

Prevedenie veľkých prietokov Q100 /2220 m3.s-1/inundačným územím sa

zabezpečilo vybudovaním obojstranných hrádzí  s bezpečnosťou 0,6-1,0 m.

Pre tvorbu a ochranu koryta, sú rozhodujúce objemové prietoky

časť trvania, častosť výskytu, objem povodňovej vlny, nasýtenosť splavenín, 

tieto ovplyvňujú procesy erózie a akumulácie v koryte
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II. Stupeň PA 29.4.2017

Hať Tr. Biskupice  -900 m3. s -1 
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Spravované územie, spôsob a typ úpravy koryta na  strednom úseku Váhu

Zásady pri návrhu úpravy 

• Fargueove tézy z r.1908  o tvorbe korýt tokov, s princípom nevyhnutnej krivosti riečiska 

• dĺžka, krivosť, a tvar oblúkov ovplyvňuje účinnosť úpravy a výšku stavebných a udržiavacích nákladov 

• zachovať ustálené koryto priblížiť sa čo najviac prirodzenému priečnemu profilu na stabilnom úseku

• zachovanie pôvodnej kľukatej trasy 

• vytvorená z protismerných kružnicových oblúkov s polomerom 800 až 1500 m s vložením priamych úsekov

Spôsob a  typ úpravy

• pozdĺžny sklon je 1‰

• šírka v dne 50 m

• v priečnom profile dostredný sklon 1:50. 

• konvexné brehy neopevnené sklon 1:6 až 1:12 , brodové úseky neopevnené

• konkávne  brehy  v sklone 1:2, opevnené  dlažbou prípadne rovnaninou z lomového kameňa opretou

• do nahádzkovej päty z lomového kameňa, resp. haťových valcov priemeru  100 cm-plnené štrkom.

• zakopané kamenné depónie,  ktoré sa používali na odplavenie materiálu z prietokového profilu. 
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Stav koryta Váhu na úseku PN – NM n/Váhom , vplyv  erózie a sedimentácie

rkm 123,00 – 143,00, L=22 km, H=20 m, 

I=1‰

Piešťany, Horná Streda, Brunovce, Lúka, 

Hrádok, Hôrka nad Váhom, Potvorice, Nová 

Ves nad Váhom  Považany, Nové Mesto nad 

Váhom. 

Hlavné  hydraulické činitele toku: 

Q ,i ,v, turbulencia, unášacia sila, zloženie nánosov, tvar 

priečneho profilu

Zmena vodných stavov  = zmena hydr. činiteľov =  erózia 

,sedimentácia

Korytotvorné prietoky už pri  Q = 500 - 600 m3.s-1

Dosiahnuté  povodňové prietoky od r. 1960, po ukončení 

regulačných úprav Váhu v profile Hať Trenčianske  

Biskupice I. stupeň PA-1000 m3.s-1

r.1960, r.1965, r.1981, r.1987, r.1989, r.1996, r.1997, r. 

2000, r.2001, r.2006, r.2010, r. 2017.

Prietoky dosiahnuté vr. 2000-2017

Ustálené koryto je stav relatívny časovo obmedzený
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Stav koryta Váhu na úseku PN – NM n/Váhom , vplyv erózie a sedimentácie

Nové Mesto nad Váhom, konkáva č.2 stabilný úsek Nové Mesto nad Váhom, konkáva č.4 stabilný úsek



Sedimenty vodných tokov a nádrží 2019

Stav koryta Váhu na úseku PN – NM n/Váhom , vplyv erózie a sedimentácie

Prietoky v koryte prie bežnej prevádzke –biologický prietok                  Povodeň I. stupeň PA – 29.4.2017 – 900 m3.s-1. 
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Stav koryta Váhu na úseku PN – NM n/Váhom , vplyv erózie a sedimentácie

Konkáva č.5, ľavostranný výmoľ, chýbajúce opevnenie
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Stav koryta Váhu na úseku PN – NM  n/Váhom , vplyv erózie a sedimentácie

Nová Ves nad Váhom, konkáva č.6, rkm 137,758 – 138,268



Sedimenty vodných tokov a nádrží 2019

Stav koryta Váhu na úseku PN – NM n/Váhom , vplyv erózie a sedimentácie

Koryto zúžené na 15 m a štrková lavica dosahuje 

miestami  výšku 3,0 m,  hrozí postupná erózia 

poškodeného svahu a následne posun brehovej čiary 

k ochrannej hrádzi.

Už v r. 2002 bola táto oprava zaradená do Plánu opráv 

avšak nebola zrealizovaná, pričom každá veľká voda 

tento stav zhoršuje.

Nová Ves nad Váhom, konkáva č.6, rkm 137,758 – 138,268
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Stav koryta Váhu na úseku PN – NM n/Váhom , vplyv erózie a sedimentácie

Odplavená päta  a brehové opevnenie protiľahlej konkávyč.6
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Stav koryta Váhu na úseku PN – NM  n/Váhom , vplyv erózie a sedimentácie

V r. 2015, na základe požiadavky Odštepného závodu Piešťany bolo zameraných  projektovou 

kanceláriou SPSV II. Piešťany 5 štrkových lavíc a spracovaná bilancia množstva  štrkopieskového 

materiálu v rkm 137,758 – rkm 142,620 na konvexách č.6-2.

Celkové množstvo štrkopieskového materiálu usadeného na konvexných brehoch len  v tomto úseku 

predstavuje  66 000 m3. 

Porovnania meraní s pôvodným  projektovaným stavom  pomáhajú vytvárať predstavu o akumulácii 

sedimentov na jednotlivých konvexách a problémoch v erodovaných konkávach

.

Kontrola stavu koryta Váhu:

• pravidelné obhliadky správcom toku / poriečni, úsekoví technici /

• povodňové prehliadky po každej povodni ,  periodicky 1x za 2 roky v zmysle zákona Zákona č.7/2010 

o ochrane pred povodňami v spolupráci OÚ – ŠVS,  

• zamerania správcom toku
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Brunovce, Váh, konvexa č.11 rkm 131,000 – 131,580

Vývin deformácie upraveného koryta:

Postupné zmeny  v koryte  počas  r. 2000, r.2001, r.2006, 

r.2010 / napr. 2.6.2010 - I. stupeň PA -1000 m3. s -1 /

-štrk. lavica  strede koryta

-odklon prúdnice z konkávy do protiľahlej konvexy

-divočenie toku, vznik novej trasy koryta

-postupné rozšíronie a zvýšenie štrk. lavice

-zúženie koryta Váhu z pôvodnej projektovanej šírky 50 m 

na 6 m

Ďalšie zmeny v koryte počas II. stupňa PA  29.4.2017 

kulminácia prietokov 900 m3.s-1

Dôsledky:

-poškodenie časti pôvodnej úpravy konkávy č. 12 

podomletím päty a zosun kamenného opevnenia dĺ. 7

-posun pravej brehovej čiary konvexy k hrádzi PK VE 

Horná Streda

-nová trasa  koryta Váhu na  súkromných pozemkoch

p. č. KN E 99/11 a KN E 101/1 ,kde je vlastník SPF 

/dĺ.300 m, šírky 80 m/ 
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Brunovce, Váh, konvexa č.11 rkm 131,000 – 131,580

výmoľ na pravej strane , zásah do pozemkov SPF v pozadí derivačný kanál
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c

• Vývin deformácie koryta
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Brunovce, Váh, konvexa č.11 rkm 131,000 – 131,580

Riešenie: 

Oprava  koryta bola zaradená do plánu O a Ú na r. 2018 ako samostatná stavba : Brunovce ,vrátenie toku do pôvodného koryta

Čo tomu predchádzalo:

 povodňová prehliadka  toku vykonaná bezprostredne  po povodni/zvolaná OÚ TN/ v zmysle § 13 Zákona č.7/2010 o ochrane pred 

povodňami / pre overenie škôd na majetku a  následné vyhodnotenie pov. škôd /

 zameranie toku po povodni 

 vyčíslenie PŠ – predpokladané náklady na opravu 

 riešenia s poisťovňou, nárok na poistné plnenie v plnom rozsahu poškodenia  koryta ,nebol poisťovňou uznaný a doteraz

 vypracovanie PD 

 realizácia opravy 5-12/2018 vo vlastnej réžii v náklade 189 281.- eur
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Brunovce, Váh, vrátenie toku do pôvodného koryta
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Brunovce, Váh, vrátenie toku do pôvodného koryta
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Brunovce, Váh, vrátenie toku do pôvodného koryta

Realizovaná oprava koryta Váhu 05 - 11/2018

Presunuli sme naspäť cca 20 000 m3 materiálu

vytvorili novu trasu s dodržaním plynulosti oblúka

na konvexe o polomere 780 m, 

Upravili sa  nové brehy svahovaním v sklone 1:4 

a svah sa opevnil lomovým nahádzkovým kameňom

hm. 200-500 kg o kubatúre 774 m3.

Nasadené boli všetky naše mechanizmy a

nákladné autá. 

Nepodarilo sa nám však zabezpečiť

celkové množstvo štrkopieskového materiálu 

na doplnenie  a opravu brehu po pravej strane. 
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Brunovce, Váh, vrátenie toku do pôvodného koryta

Realizácia prác na  oprave koryta Váhu 05 - 11/2018
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Brunovce, Váh, vrátenie toku do pôvodného koryta



DOPADY ERÓZNYCH A SEDIMENTAČNÝCH PROCESOV 
KORYTA VÁHU 

V LOKALITE PIEŠŤANY-NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

 Akumulácia  sedimentov na konvexných brehoch

 Odklonenie prúdnice toku

 Posun brehovej čiary do súkromných pozemkov

 Postupujúce zvetrávanie a erózia obnažených poškodených svahov–

následne ďalšie sedimenty v koryte

 Poškodenie pôvodnej  úpravy koryta Váhu, / kamennej dlažby, päty/ na 

konkávach

 Érozia postupuje do nižších úsekov koryta

 Zníženie prietokovej kapacity koryta 
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ELIMINÁCIA  DOPADOV -RIEŠENIA                                   

 Pravidelná  oprava konvexných brehov :

• Presun  naneseného štrk. materiálu z konvexy ku konkávnym pätám v miestach 
výmoľov -v rámci bežnej údržby správcom toku

 Pri poškodeniach väčšieho rozsahu  - zaradenie do Plánu O a Ú OZ, realizácia v 
rámci vlastných opráv, / často kapacitný problém /

 Ťažba riečneho materiálu cudzími odberateľmi :

• Povolenie OU v zmysle Zákona o vodách č.364/2004 na základe vypracovanej  
PD

• Metodický pokyn  č.7/2012-usmernenie SVP š. p. pre  ťažbu z korýt vodných 
tokov, prebytočný riečny materiál je možné odpredať  v súlade s Obchodným 

zákonníkom
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Záverom

 Po dokončení regulácie Váhu a dobudovaní vodných diel na našom úseku v 60. rokoch minulého storočia , vtedajší správca toku,

Povodie Váhu Podnik pre správu  tokov Piešťany , závod Piešťany zabezpečoval okrem regulačnej ťažby 

v Sĺňave  a zdrži Tr. Biskupice pravidelnú a systematickú  údržbu koryta Váhu , ktorá spočívala

v ťažbe štrkopieskov z koryta Váhu prakticky každý rok  od r. 1968 do r.  1973. Ďalej to  boli v 70. a 80. rokoch  

„komerčné ťažby“  z konvexných brehov koryta a vlastné opravy výmoľov a poškodeného brehového opevnenia 

konkáv, po každej veľkej vode.

Početnosť týchto opráv však koncom 90. rokov klesla /finančné možnosti štátu, kapacitné/

 V prvom desaťročí tohto storočia  r. 2000-2010 od Hlohovca až po Zamarovce bolo navrhnutých celkovo 

5 lokalít  na opravu, z toho v réžii našej správy bola realizovaná jedna oprava koryta v k. ú.  Beckov, Krivosúd -Bodovka v r.2009,

kde sa vyťažený materiál použil na prísypy ĽOH Váhu, kde boli zistené priesaky.

Ostatné stavby, ktoré boli pripravené projektovo a aj schválené sa potom sa vyradili z Plánu  prevažne z finančných a kapacitných

dôvodov.

 Tieto stavby nám slúžia takmer 100 rokov je dôležité  ich odborne a systematicky udržiavať

 Včasnou a dôkladnou opravou  sa predíde pri každej nasledujúcej povodni väčším škodám

Brunovce poukázali na nutnosť udržiavania úpravy koryta Váhu zdedenej po našich predchodcoch a

v plnej miere poukázali na fakt, že jej zanedbanie bude mať  za následok nezanedbateľné finančné škody na spravovanom majetku.

a ohrození majetku a zdravia občanov.



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ !


