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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

 
 
 
 
ASVaV autonómny systém varovania a vyrozumenia 
DN menovitý profil 
DOaRV dispečing obchodu a riadenia výroby 
JTS jednotná telekomunikačná sieť 
ĽHR ľavostranná hrádza 
MP manipulačný poriadok 
MVE malá vodná elektráreň 
NOB nápustný objekt do biokoridora 
PC osobný počítač 
PHR pravostranná hrádza 
PTS podzemná tesniaca stena 
Qpriem priemerný ročný prietok 
Q1 ročný prietok 
Q100 povodňový prietok storočnej vody (pravdepodobnosť výskytu 1,0 %) 
Q1000 povodňový prietok tisícročnej vody (pravdepodobnosť výskytu 0,1 %) 
rkm riečny kilometer 
SE, a.s. Slovenské elektrárne, akciová spoločnosť 
SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav 
SVP, š.p. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 
TBD technicko – bezpečnostný dohľad 
TG1 turbogenerátor 
VD vodné dielo 
VDŽ vodné dielo Žilina 
VE vodná elektráreň 
VIRS vodohospodársky informačný a riadiaci systém 
VS vodná stavba 
VÚVH Bratislava  Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava 
VV š.p. Vodohospodárska výstavba, štátny podnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MP pr
e V

DŽ





© MANIPULAČNÝ PORIADOK   PRE VODNÉ DIELO ŽILINA 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p. BRATISLAVA január 2017 4 

I. TITULNÝ LIST MANIPULAČNÉHO PORIADKU 
 

 

Schválil .......................................................................................................................................................  

dňa .................................. č. konania ............................................ s platnosťou do ....................................  

Termíny previerok ......................................................................................................................................  

 

Previerka vykonaná dňa .  ............................................................. č. konania ............................................  

 dňa .............................................................. č. konania ............................................  

 

 

 

 

 

MANIPULAČNÝ PORIADOK 
pre 

VODNÉ DIELO ŽILINA 

 

 

na toku Váh – rkm 248,685 až 262,420 

 Varínka – od zaústenia do zdrže po kamenný prah pod 

mostom ŽSR 

 

 os VDŽ rkm 254,900 

 

 

Číslo hydrologického poradia : 4-21-06 

Kraj Žilina 

Okres Žilina 

Obec Žilina, Mojš, Mojšova Lúčka., Teplička nad Váhom, Gbeľany, Varín, Trnové, 

Strečno 

 

Číslo evidenčného listu evidencie o vodách 

 

 

 

 

Vypracoval Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Bratislava 

Dátum január 2017 

MP pr
e V

DŽ



© MANIPULAČNÝ PORIADOK   PRE VODNÉ DIELO ŽILINA II. Úvodná časť 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p. BRATISLAVA január 2017 5 

II. ÚVODNÁ ČASŤ MANIPULAČNÉHO PORIADKU 

1. Základné údaje  
 
1.1  dátum vydania povolenia vodnej stavby, číslo konania a názov orgánu štátnej vodnej správy, ktorý 

ich vydal, a všetky zmeny a doplnky tohto povolenia s rovnakými údajmi 
 
Vodoprávne povolenia sú uvedené v kapitole B.1. 
 

1.2  dátumy uvedenia vodnej stavby, prípadne jej samostatných častí alebo častí sústavy vodných 
stavieb do skúšobnej prevádzky a do trvalej prevádzky 

 
Povolenia na užívanie stavby sú uvedené v kapitole B.1. 
 

1.3  údaje o vlastníkovi, správcovi a užívateľovi vodnej stavby (meno fyzickej osoby alebo názov 
právnickej osoby a zodpovedného zamestnanca) 
 
vlastník, správca a prevádzkovateľ vodného diela : 

 Slovenská republika zastúpená : 
 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik 
 Karloveská 2, PO BOX 45 
 842 04  Bratislava 4 
 Ing. Daniel Kvocera 
 generálny riaditeľ štátneho podniku 
 

prevádzkovateľ vodnej stavby : 
 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik 
 odbor prevádzky VD Žilina 
 Ing. Ján Stieranka 
 vedúci odboru 
 
1.4  kategória vodnej stavby :    I 
 
1.5  výškový systém, v ktorom sú v manipulačnom poriadku uvedené všetky výškopisné údaje 
 

m n.m. Balt po vyrovnaní (Bpv) 
 
1.6  názov správcu vodného toku : 
 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 
 Odštepný závod Piešťany 
 Nábrežie I. Krasku č. 3/834 
 921 80 Piešťany 
 
1.7  vodohospodársky dispečing 

 prevádzka VDŽ : 
technologická dozorňa (obsluha VDŽ) 
  telef. : 041/ 51 25 111 

  041/ 51 25 136 
  0906 31 3333 

vedúci prevádzky 
Ing Ján Stieranka telef. : 0906 31 3122 
  mobil : 9018 531 473 
  e-mail : jan.stieranka@vvb.sk 
vodohospodárska prevádzka 
Ing. Horst Antol telef. : 0906 31 3114 
  mobil : 0918 936 288 
  e-mail : horst.antol@vvb.sk 
energetická prevádzka 
Ing. Peter Porubský telef. : 0906 31 3125 
  mobil : 0918 937 701 
  e-mail : peter.porubsky@vvb.sk 
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 oddelenie riadenia výroby : 
dispečing obchodu a riadenia výroby (DOaRV) VDŽ 
  telef. : 0906 31 31 31 

  0906 31 31 32 
 e-mail : DOaRV@vvb.sk 

 
vedúci dispečingu 
Ing. Peter Plica telef. : 0906 31 31 24 
  mobil : 0918 937 655 
  e-mail : peter.plica@vvb.sk 

 
 

 spolupracujúci dispečing : 
 

vodohospodársky dispečing, SVP, š.p., OZ Piešťany 
  telef. : 033/ 77 24 590 

 e-mail : dispecing.vah@svp.sk 
 

hydroenergetický dispečing, SE, a.s., závod Vodné elektrárne, Trenčín 
  telef. : 032/ 65 42 222 

 e-mail : ve.dispecing@seas.sk 
 
1.8  orgán štátnej vodnej správy : 
 
 Okresný úrad Žilina 
 odbor starostlivosti o životné prostredie 
 oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja 
 Námestie M. R. Štefánika č. 1 
 010 01 Žilina 
  telef. : 041/ 50 76 816 
   041/ 50 76 804 
  e-mail : oszp.ssvk.za@minv.sk 
 
1.9  názov a adresy povodňových komisií, orgánov štátnej správy a orgánov miestnej samosprávy 

a organizácií, faxové, telefonické a e-mailové spojenie, prípadne mená zodpovedných 
zamestnancov, ktorým sa podávajú hlásenia podľa povodňového plánu zabezpečovacích prác 
a podľa kapitoly D. 

 
Povodňové komisie : 

 Ústredná povodňová komisia 
  telef. : 02/ 59 343 359 
   02/ 59 343 111 
 Krajská povodňová komisia Žilina 
 predseda – prednosta OÚ Žilina 
  telef. : 041/ 51 17 201 
  mobil : 0907 842 801 
  e-mail : prednosta@minv.sk 
 vedúci technického štábu 
  telef. : 041/70 72 200 
   041/ 51 17 177 
  mobil : 0907 803 600 
 tajomník 
  telef. : 041/ 50 76 804 
  mobil : 0905 833 202 
  e-mail : povodne.za@minv.sk 
 Okresná povodňová komisia Žilina 
  telef. : 041/41 17 201 
  mobil : 0907 842 801 
 tajomník telef. : 041/ 50 76 804 
  mobil : 0917 599 379 
  e-mail : povodne.za@minv.sk 
 
 povodňové komisie dotknutých obcí Strečno, Varín, Teplička nad Váhom 
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 Okresný úrad Žilina 
 odbor starostlivosti o životné prostredie 
 Námestie M. R. Štefánika č. 1, 010 01 Žilina 
 telef : 041/ 50 76 803 
 e-mail : povodne.za@minv.sk 
 
 Okresný úrad Žilina 
 Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina 
 telef : 041/ 51 17 249 
 e-mail : ks.izs.za@minv.sk 
 
 Mestský úrad Žilina 
 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 
 telef : 041/ 706 31 11 
 
 SVP, š.p., OZ Piešťany 
 Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany 
 telef. : 033/ 77 24 590 
 SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I Púchov 
 020 71 Nimnica 
 telef. : 042/ 465 00 20 
  042/ 463 10 01 
 
 Slovenské elektrárne, a.s., závod Vodné elektrárne, Trenčín 
 Soblahovská 2, 911 69 Trenčín 
 telef. : 032/ 65 42 222 
  
 integrovaný záchranný systém 
 telef. : 112 
 

Vodohospodárska výstavba, š.p. 
Karloveská 2, 842 04  Bratislava 4 
 vedúci povodňový technik – generálny riaditeľ štátneho podniku 
 Ing Daniel Kvocera telef. : 0906 31 1231 
   
 zástupca vedúceho povodňového technika – výrobný riaditeľ 
 Ing. Dušan Voleský telef. : 0906 31 1202 
  mobil : 0905 333 056 
 
odbor prevádzky VDŽ, Pri Celulózke, 010 01 Žilina 
 vedúci povodňového technického štábu (PTŠ) 
 Ing Ján Stieranka telef. : 0906 31 3122 
  mobil : 9018 531 473 
 povodňový technik 
 Ing. Horst Antol telef. : 0906 31 3114 
  mobil : 0918 936 288 
 povodňový technik a zástupca vedúceho PTŠ 
 Ing. Peter Porubský telef. : 0906 31 3125 
  mobil : 0918 937 701 

 
úsek technicko – bezpečnostného dohľadu, odbor bezpečnosti priehrad, 
oddelenie TBD Žilina, Osloboditeľov 21, 010 01 Žilina 
 hlavný zamestnanec dohľadu 
 Ing. Žuffová Zuzana telef. : 0906 31 3223 
  mobil : 0918 937 725 
 
 
Slovenský rybársky zväz–Rada Žilina 
Andreja Kmeťa 20, 010 50 Žilina 
  telef. : 041/ 507 36 11 
  e-mail : srzrada@srzrada.sk
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2. Orgány oprávnené na vyhlásenie bezpečnostných opatrení a manipulácie za 
mimoriadnych situácií (kapitola D. manipulačného poriadku) 

 
 Okresný úrad Žilina 
 odbor starostlivosti o životné prostredie 
 Námestie M. R. Štefánika č. 1, 010 01 Žilina 
 
 Okresný úrad Žilina 
 odbor krízového riadenia 
 Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina 
 
 Slovenská inšpekcia životného prostredia 
 Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava 
 

3. Termíny revízie manipulačného poriadku a termíny previerok 
 

Termín revízie manipulačného poriadku bude do 5-tich rokov od termínu jeho schválenia v zmysle 
vyhlášky č. 457/2005 Z.z., t.j. do 03/2022. 

 

4. Aktualizácia úvodnej časti manipulačného poriadku 
 
Aktualizácia úvodnej časti manipulačného poriadku (najmä zmeny údajov uvedené v prvom 

a druhom bode) bude spracovaná neodkladne v rámci previerky, termín do 02/2019. 
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III. KAPITOLY MANIPULAČNÉHO PORIADKU 

A. Účel a popis vodnej stavby (objektu, zariadenia) 
A1. Účel a popis vodnej stavby 

VDŽ sa rozprestiera na území pozdĺž toku Váh v rozmedzí rkm 248,685 – nad zaústením 
ľavostranného prítoku Rajčianka až rkm 262,420 – nad zaústením pravostranného prítoku Varínka, 
pozdĺž toku Varínka od zaústenia do zdrže po kamenný prah pod železničným mostom trate Žilina – 
Košice – dosah vzdutej hladiny pri max. prevádzkovej hladine 352,00 m n.m. na stupni. 
 
A1.1 účel, ktorému vodná stavba slúži 

 využitie energetického potenciálu rieky Váh nad stupňom Hričov prevádzkou vodnej elektrárne 
v nadväznosti na vybudované energetické vodné diela Vážskej kaskády 

 bezpečné prevedenie veľkých vôd na rieke Váh a ochrana priľahlého územia pred povodňami 
 optimalizácia zimného režimu 
 zabezpečenie plynulých odberov vody pre Žilinskú teplárenskú spoločnosť, a.s. a Metsa Tissue 

Slovakia, s.r.o. (pôvodný názov – TENTO a.s.) z akumulačnej nádrže 
 zabezpečenie plynulého odberu vody pre PCHZ Žilina z prehĺbenia Váhu 
 zabezpečenie odberu vody pre kafilériu zo zdrže 
 zabezpečenie biotopov pre živočíchy, ktoré sú závislé na vodnom toku a vybudovaním 

náhradného biokoridoru sa zaistila biologická komunikácia medzi úsekmi Váhu nad a pod 
zdržou VD Žilina 

 možnosť využitia vodnej cesty Váh pod VD Žilina pre plavbu 
 možnosť plavebnej prevádzky, prevádzky prístavísk a technických zariadení slúžiacich 

k prevádzke vnútrozemskej plavby na uzatvorenej vodnej ceste VD Žilina (pozri kapitola B2.) 
 VD Žilina ako rybársky revír č. 3-6010-1-1 a akumulačná nádrž ako rybársky revír č. 3-2240-1-1 

slúžia aj pre športové rybárstvo 
 

A1.2 hladinové pomery 
hladina vody nad stupňom 
 maximálna prevádzková hladina 352,00 m n.m. 
 minimálna prevádzková hladina 350,30 m n.m. 
 min. hladina pre turbínovú prevádzku 344,50 m n.m. 
 
hladina vody pod stupňom pri minimálnej úrovni hladiny v nádrži Hričov 
 pri Q = 0 m3.s-1 323,60 m n.m. 
 (min. hladina pri energetickej prevádzke Hričova) 
 pri Q = 300 m3.s-1 327,40 m n.m. 

 
hladina vody pod stupňom pri maximálnej úrovni hladiny v nádrži Hričov 
 pri Q = 0,0 m3.s-1 326,10 m n.m. 
 pri Q = 300 m3.s-1 a 17 m3.s-1 z Kysuce 327,59 m n.m. 

 
hladina vody pod stupňom pri hladine v profile Hričov 323,60 m n.m. (povodňový prietok 
ovplyvnený) 
 pri Q = 1 529 m3.s-1 a 260 m3.s-1 z Kysuce 332,08 m n.m. 
 
hladina vody pod stupňom pri hladine v profile Hričov 324,23 m n.m. až 325,14 m n.m. (povodňové 
prietoky prirodzené) – projektovaný stav 
 pri Q = 2 140 m3.s-1 a 260 m3.s-1 z Kysuce 333,54 m n.m. 
 
hladina vody pod stupňom pri hladine v profile Hričov 325,17 m n.m. – projektovaný stav 
 pri Q = 2 800 m3.s-1 a 260 m3.s-1 z Kysuce 334,92 m n.m. 
 
Výšky hladiny pod stupňom sú prevzaté z doplnku projektovej dokumentácie č. 4 – 2. časť, 
spracovaný v 07. 2005, arch. č. 27 134. 
 

A1.3 minimálny prietok pod vodnou stavbou 
Minimálny prietok nie je určený. V prípade, že by cez stupeň Žilina neboli prevádzané žiadne 

prietoky, pri minimálnej prevádzkovej hladine VD Hričov 323,60 m n.m., je na prahu VE výška hladiny cca 
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0,3 m. Stály prietok v prehĺbení zabezpečuje potok Rosinka, ktorý je vyústený do vývaru hate 
a biokoridor, ktorý prevádza minimálne 2,0 m3s-1. 

V prípade úplného vypustenia nádrže Hričov je potrebné priebežne vypúšťať z VD Žilina min. 
prietok 10 m3.s-1 ako biologický prietok. 

 
A1.4 hydrologické pomery 

Hydrologický režim v oblasti VD Žilina je ovplyvňovaný prevádzkou vodnej elektrárne Lipovec, 
ktorá sa nachádza nad profilom VD Žilina a je umiestnená na derivačnom kanáli, ktorý zaúsťuje do Váhu 
cca 1,5 km pod VE Lipovec. Prietoky cez VE Lipovec sa v dôsledku prevádzky vodnej elektrárne Lipovec 
menia v rozsahu od 0,0 m3.s-1 až po 210 m3.s-1. Korytom Váhu preteká mimo energetickú prevádzku VE 
Lipovec iba biologický prietok 5,0 m3.s-1, ktorý je zväčšovaný prietokmi v Turci a vo Varínke. 

 
Hladinový režim Váhu pod VE Žilina je ovplyvňovaný kolísaním hladiny v nádrži Hričov v rozmedzí 

323,60 m n.m. až 326,10 m n.m. 
 
Pre prevádzku VDŽ je rozhodujúci vodočet Strečno na toku Váh : 

„0“ vodočtu je 354,44 m n.m., hydrologické číslo vodočtu 1-4-21-05-113-01. 
 

Hydrologické údaje pre rieku Váh a prítoky zaslané od SHMÚ z 11.2016 sú prílohou G.1.13. 
V prílohe G1.14 sú hydrologické údaje, ktoré boli podkladom pre technické riešenie VDŽ. 
 
A1.4.1 hydrologické údaje pre rieku Váh 
 

 rieka Váh, profil nad Rosinkou, rkm 256,80 
 hydrologické číslo 4-21-06-005 
 plocha povodia 5 677,05 km2 
 priemerný ročný prietok 90,835 m3 .s-1 

 
Maximálne prietoky dosiahnuté alebo prekročené raz za N rokov – prirodzený režim povrchového 
odtoku (trieda spoľahlivosti II) : 

rok 1 5 10 20 50 100 1000 

m3.s-1 642 1235 1490 1690 1970 2140 2800 

 
Kulminačné prietoky ovplyvnené za obdobie 1977-1995 s pravdepodobnosťou prekročenia : 
SHMÚ – 196-2-22/96 zo dňa 29.2.1996 – údaje o prietokoch platia pre ovplyvnený režim 
povrchového odtoku, prietoky namerané vo vodomernej stanici Žilina – Váh – projektovaný stav 

p% 1 3 5 10 20 50 80 90 95 97 99 

m3.s-1 1529 1139 981 788 616 405 283 241 213 198 173 

 
Prietoky dosiahnuté alebo prekročené počas m dní v roku – prirodzený potenciál obdobia 1961 – 
2000 : 

d 30 90 180 270 330 355 364 

m3.s-1 188,30 111,30 67,58 46,24 35,43 30,07 25,34 

 
Teplota vody dosiahnutá alebo prekročená počas m dní v roku za obdobie 1997 – 2015 
profil Váh – Strečno , hydrologické číslo 4-21-05-113, trieda spoľahlivosti I 

d 30 90 180 270 330 355 364 
o C 16,5 13,5 8,4 3,5 1,6 0,5 0,0 

 

Priemerná teplota vzduchu   + 7,2 0 C 
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Výskyt ľadových úkazov vo vodomernej stanici 6146 Strečno – Váh za hydrologické roky 1997 - 
2015 : 

rok prvý výskyt posledný výskyt 
počet dní 

ľadového úkazu 

1997 22.10.1996 31.12.1996 10 

2002 8.12.2001 20.1.2002 44 

2003 1.1.2003 24.2.2003 34 

2005 17.1.2005 28.2.2005 20 

2009 29.12.2008 20.2.2009 26 

2010 23.1.2010 31.1.2010 9 

2012 27.1.2012 25.2.2012 30 

 
Očakáva sa, že na hladine VD Žilina sa vytvorí súvislá ľadová pokrývka hrúbky 0,30 – 0,40 m. 
 

  
A1.4.2 hydrologické údaje pre prítoky Váhu : 
 

Maximálne prietoky dosiahnuté alebo prekročené raz za N rokov – Varínka v profile zaústenia do 
zdrže VDŽ, hydrologické číslo 4-21-05-127, trieda spoľahlivosti II : 

rok 1 5 10 20 50 100 

m3.s-1 37 82 110 145 200 250 

 
 
Hydrologické údaje pre pravostranné prítoky do náhradného biokoridoru a to pre : 
Potok Kotrčina v profile ústia do náhradného biokoridora 
 hydrologické číslo 4-21-06-004 plocha povodia 15,56 km2 
Gbeliansky potok v profile ústia do Kotrčinej 
 hydrologické číslo 4-21-06-003 plocha povodia 4,24 km2 
Tepličku v profile ústia do náhradného biokoridora 
 hydrologické číslo 4-21-06-010 plocha povodia 9,76 km2 
 
maximálne prietoky dosiahnuté alebo prekročené raz za N-rokov, trieda spoľahlivosti IV : 

tok 
Qn   (m

3.s-1) 

 1 5 10 20 50 100 1000 

Kotrčina  2,5 9,0 13,8 18,0 24,0 28,0 42,0 

Gbeliansky potok  0,8 4,3 6,1 7,5 10,0 13,0 18,0 

Teplička  1,0 4,5 7,3 10,0 13,4 16,0 23,0 
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A1.5 funkcia a technické parametre vodnej stavby 
 

Hladinové pomery sú uvedené v kapitole A1.2. 

A1.5.1 vodná elektráreň : 

- počet turbín  2 
- typ turbín  vertikálne Kaplanove turbíny /5 lopatové/ Ø 4800 mm 
- kóta osi obežného kolesa  323,30 m n.m. 
- spád max. 28,70 m 
 min. 14,82 m 
 priemerný 24,10 m 
- hltnosť návrhová 2 x 150 m3s-1 
 maximálna povolená 2 x 165 m3s-1 
- výkon inštalovaný 2 x 41,5 MVA 
 dosiahnuteľný 2 x 36,0 MW 
- projektovaná ročná výroba 173 GWh 
- šírka bloku   43,50 m 
- dĺžka bloku  55,285 m 
- kóta vtokového prahu 338,50 m n.m. 
- kóta koruny vtoku  354,00 m n.m. 
- kóta podlahy strojovne 336,20 m n.m. 
- kóta plošiny na výtoku 336,00 m n.m. 
- kóta prahu vývaru pod VE 323,30 m n.m. 
 
V pravom vtokovom krídle je odber pre športovú plavbu – popis v kapitole A1.5.5.3. 

A1.5.2 hať : 

- počet haťových polí  3 
- svetlá šírka haťového poľa 12,00 m 
- svetlá šírka klapky medzi štítmi 9,50 m 
- kóta prepadového prahu 338,00 m n.m. 
- vývar dĺžka  80,45 m 
- vývar hĺbka  6,25 m 
- kóta koruny protiprahu vývaru 321,25 m n.m. 
- kóta koruny na vtoku  354,00 m n.m. 
- hradenie segmentom s nasadenou klapkou hydraulický pohon 
- úroveň hornej hrany segmentu v zahradenej polohe 349,00m n.m. 
- úroveň dolnej hrany segmentu vo vyhradenej polohe 349,00 m n.m. 
- hradiaca výška segmentu 11,00 m 
 klapky 3,30 m 
 celková 14,30 m 
- prepadová výška pri sklopenej klapke 
 pri minimálnej prevádzkovej hladine 1,30 m 
 pri maximálnej prevádzkovej hladine 3,00 m 
- rýchlosť sklápania klapky 25 cm/min 
- rýchlosť pohybu segmentu 26 cm/min 
- provizórne hradenie á 2,60 m 6 ks 
 
Hradiaca konštrukcia je vyhrievaná. Provizórne hradenie je osadzované do kľudnej vody 

hradidlovým žeriavom. Ovládanie hradiacich konštrukcií je z miesta zo strojovní hate a diaľkovo 
z technologickej dozorne cez systém VIRS. 

Nad vývarom je umiestnené premostenie zaťažovacej triedy „A" s vozovkou šírky 7,14 m a 2 
chodníkmi šírky 3,29 m a 1,10m. 

V ľavom múre prepadového bloku je odber vody do akumulačnej nádrže – popis v kapitole A1.5.6. 
V ľavom múre vývaru je nehradený otvor šírky 8,0 m, do ktorého je zaústený potok Rosinka – 

popis v kapitole A1.5.7. 
MVE tvorí 1. blok ľavého výtokového krídla hate – popis v kapitole A1.5.6.4. 
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A1.5.3 zdrž :  
- dĺžka   7,5 km 
- šírka   250-600 m 
- objem celkový – projektovaný stav 18,151 mil. m3 
 celkový – zameranie 2013 17,369 mil. m3 
 úžitkový pri max. hladine 352,00 m n.m. 3,918 mil. m3 
 úžitkový pri max. hladine 352,00 m n.m. – zameranie 2013 3 832 mil. m3 
 úžitkový pri hladine na kóte 351,75 m n.m. 3,267 mil. m3 
 úžitkový pri hladine na kóte 351,75 m n.m. – zameranie 2013 3 253 mil. m3 
- kolísanie hladiny pri prevádzke (1,70 m) 352,00 - 350,30 m n.m. 
- plocha pri maximálnej prevádzkovej hladine 2,436 mil. m2 
- plocha pri minimálnej prevádzkovej hladine 2,147 mil. m2 
- kóta dna pri hydrouzle 337,00 m n.m. 
 
Nad vyústením Varínky bol pravý breh Váhu po povodni v roku 2001 v dĺžke cca 610 m upravený 

štrkovým prísypom s kamenným opevnením. Šírka koruny prísypu je min. 4,0 m, výška 352,50 m n.m. až 
353,00 m n.m., sklon svahu 1 : 2,5. Opevnenie je hrúbky 0,8 m, kameň do 50 kg. Na usmernenie 
prúdnice Váhu je vybudovaných 5 výhonov z kameňa do 200 kg. Koruna šírky 3,0 m, sklon svahu 1 : 1,5, 
sklon svahu hlavy výhonu 1 : 2.  

A1.5.4 hrádze a ľavostranné prísypy zdrže :  
Pravostranná hrádza celkovej dĺžky cca 7,308 km je napojená na pravé vtokové krídlo vodnej 

elektrárne a končí napojením na teleso železničnej trate Žilina – Košice pod sútokom Varínky a Váhu. Po 
km 6,1 je teleso hrádze s návodným fóliovým tesnením napojeným na podzemnú tesniacu stenu. 
Následne je homogénna hrádza s návodným predsunutým a prirodzeným kobercom. Kóta koruny hrádze 
je 354,06 m n.m., v úseku km 6,700 až koniec úseku v pozdĺžnom sklone po kótu 355,46 m n.m. Šírka 
koruny je 6,0 m a max. výška 15,0 m. Na korune hrádze je vozovka šírky 4,5 m. 

Ľavostranná hrádza v dĺžke cca 209 m od ľavého vtokového krídla je tesnená fóliou z kóty 
353,00 m n.m., ktorá je napojená na kóte 341,70 m n.m. na podzemnú tesniacu stenu zaviazanú do 
paleogénnych vrstiev. Návodný svah je opevnený renomatracmi a štrkopieskom, päta hrádze je 
opevnená kamennou pätkou. Súčasťou tohto úseku je prehradenie koryta Váhu, ktorého teleso je 
nasypané z kameňa a hrubého štrku. Následne hrádza v dĺžke cca 1 177,0 m tvorí ľavostranný prísyp 
vážskej terasy a je tesnená hlinitým tesniacim jadrom zapusteným do paleogénu. Kóta koruny hrádze 
354,06 m n.m., šírka koruny hrádze je 6,0 m, v úseku od stupňa po cca km 0,200 je vozovka šírky 
4,50 m, následne cyklistický chodník s asfaltovým povrchom šírky 4,5 m. 

Od ukončenia ľavostrannej hrádze po obec Strečno sú vybudované štrkopieskové prísypy, ktoré 
kopírujú priľahlý terén vážskej terasy. Na korune prísypov je vybudovaný cyklistický chodník. 

 

A1.5.5 náhradný biokoridor 

A1.5.5.1 biokoridor 

Je vytvorený umelým kanálom pozdĺž pravého brehu zdrže za pravostrannou hrádzou 
s nápustným objektom v km 7,124 pravostrannej hrádze zdrže. Tento kanál v úsekoch, na ktorých je dno 
zarezané do priepustných štrkopieskových vrstiev, plní súčasne úlohu priesakového kanála. Opevnenie 
svahov je vegetačné resp. kamennou nahádzkou. 

Biokoridor spája Váh od sútoku Varínky a Váhu po prehĺbenie Váhu pod stupňom v oblasti Sihote. 
Z technického hľadiska je rozdelený na tri úseky : 

- dolný úsek – od vyústenia do prehĺbenia po „jazierko“ v dĺžke cca 872,10 m 
- stredný úsek – „jazierko“ – upravené pôvodné koryto Váhu v ohybe pod Dubňom v dĺžke cca 

380,0 m 
- horný úsek – od zaústenia do jazierka po nápustný objekt do biokoridoru v dĺžke cca 8 648,4 m. 

V tomto úseku je v križovaní pod železničnou traťou betónový žľab v dĺžke cca 114,4 m. Pred žľabom je 
vybudovaný bočný prepad s korunou na kóte 334,60 m n.m. na odvedenie časti povodňových prietokov 
do prehĺbenia Váhu. Na odber pre športovú plavbu zo zdrže je na ľavej strane biokoridora vybudovaný 
tlmiaci objekt, do ktorého je zaústené potrubie odberu DN 1400. 

Povolenie na užívanie objektu – KÚŽP Za č.2005/00462-2/On zo dňa 13.09.2005. 
 
- celková dĺžka  cca 9 km 
- priemerný sklon dna koryta 1,5 – 2 ‰ 
- priečny profil koryta - lichobežníkový s dnom šírky priemerne 5,0 m 
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- prietok prevádzkový  QB= 2,0 - 8,0 m3.s-1 
- rýchlosť vody pri funkcii ako biokoridor 0,6 - 0,8 m.s-1 
 

A1.5.5.2 nápustný objekt s prívodným kanálom 

Nápustný objekt je tvorený dvojitým betónovým žľabom šírky 2x4,0 m, hradeným klapkami so 
sklzovými prepadovými plochami s prepážkami na nich. Pohon klapky je hydraulický, ovládanie 
automatické podľa hodnoty prietoku v biokoridore meraného cca 100 m od NOB tak, aby bol biokoridor 
dotovaný príslušným požadovaným minimálnym prietokom. Hradiace konštrukcie boli navrhnuté tak, aby 
umožňovali trvalú migráciu bioty. Oceľová konštrukcia je pre manipuláciu v zimnom období vybavená 
príslušným ohrevom potrubí a častí konštrukcie. 

 
Prívod vody k nápustnému objektu je zabezpečený zo zdrže VD Žilina v lokalite pod zaústením 

toku Varínka do zdrže prívodným kanálom dĺžky 50 m s týmito parametrami : 
- priečny profil   zložený lichobežník 
- šírka dna  v mieste vtoku  5,0 m 
 pri nápustnom objekte 10,0 m  
- kóty dna v mieste vtoku 349,60 m n.m. 
 pri nápustnom objekte 349,50 m n.m. 
- pozdĺžny sklon dna priemerne 2,0 %o 
- sklony svahov v dĺžke 30 m 1 : 2 
 v dĺžke 20 m prechod na  1 : 1 
Niveleta dna na kóte 350,30 m n.m. v mieste vtoku zabezpečuje odber 2,0 m3.s-1 aj pri minimálnej 

prevádzkovej hladine v zdrži. 
Na zabezpečenie vzdutia vody pri vtoku do prívodného kanála nápustného objektu je v koryte toku 

Váh vybudovaný kamenný prah s kótou koruny prepadu 350,20 m n.m. Prah súčasne slúži aj ako 
ochrana kanalizačnej zhybky pod Váhom zo Strečna. 

Povolenie na užívanie objektov – KÚŽP Za č. 2002/16457-18W zo dňa 9.12.2002. 
 

A1.5.5.3 využitie pre športovú plavbu 

Úsek náhradného biokoridoru od „Jazierka" po jeho zaústenie do prehĺbeného koryta Váhu pod 
stupňom v km 3,777 (5. časť biokoridoru -dolný úsek) v celkovej dĺžke 872,10 m, slúži v dĺžke 450 m po 
úpravách aj pre športovú plavbu (vodný slalom). Miestne bolo prehĺbené dno alebo rozšírené dno, 
v koryte sú vybudované kamenné výhony a prepážky, svahy sú opevnené Charakteristické údaje : 

- celková dĺžka  872,10 m 
- profil  jednoduchý lichobežník 
- šírka dna priemerne  5,0 m 
- sklony svahov  1:2 
- rozšírenie dna až na  8,30 m 
- pozdĺžny sklon dna priemerne 2,2 %o 
- rozdiel hladín v jazierku a vo Váhu 4,76 - 8,40 m 
- prietok pri funkcii biokoridoru bez športovej plavby cca 2,5 m3.s-1 
- prietok pri využívaní pre športovú plavbu 6,0-8,0 m3.s-1 
- rýchlosť vody pri funkcii ako biokoridor 0,6-0,8 m.s-1 
- rýchlosť vody pri športovej plavbe 0,8-1,5 m.s-1 
 
Nadlepšenie bežného prietoku v biokoridore 2,0 - 2,5 m3.s-1 na hodnotu 6,0 - 8,0 m3.s-1 sa 

uskutoční odberom vody zo zdrže VD Žilina z odberného objektu v 2 - bloku pravého vtokového krídla 
VE, ktorého prah otvoru je na kóte 349,00 m n.m. Voda sa privedie do biokoridoru cez regulačnú šachticu 
(klapkovým regulačným uzáverom), oceľovým potrubím DN 1400 do tlmiaceho objektu v ľavom brehu 
biokoridoru v km 1,240 jeho 1. úseku hornej časti. 

Pod vyústením dotačného prítoku do biokoridoru je v jeho ľavom brehu vybudovaný odľahčovací 
prepad s hranou 1,0 m nad dnom, t. zn. že voda začína prepadať pri prietoku biokoridorom cca 6,0 m3.s-

1. Pri prietoku v biokoridore Q100 = 32,0 m3.s-1 odvedie bočný priepad do Váhu cca 18,0 - 20,0 m3.s-1, 
takže prítok do jazierka a do dolnej 5.časti biokoridoru bude cca 12 - 14 m3.s-1. 

Športová prevádzka na dolnej časti náhradného biokoridoru sa uskutočňuje na základe zmluvného 
vzťahu so Žilinským klubom vodákov.  
Uvedená prevádzka má nasledovnú približnú bilanciu dotácie biokoridoru vodou zo zdrže (6,0 m3.s-1) 
12,096 mil. m3/rok. 
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A1.5.6 Prívod vody pre Žilinskú teplárenskú spoločnosť, a.s. a Metsa Tissue Slovakia, s.r.o. 

Pre zabezpečenie prívodu vody k odberným objektom pre Tepláreň a Metsa Tissue Slovakia, s.r.o. 
(pôvodne TENTO) /pozri vodohospodárske rozhodnutie/ je vybudovaný komplex objektov a zariadení na 
ľavom brehu hydrouzla a to : 

- úprava odberného miesta v ľavobrežnom pilieri hate, v hornej vode 
- odberný objekt s armatúrnou šachtou 
- kolektor s prívodným potrubím od odberného objektu k MVE 
- spodná stavba MVE vrátane potrubného prepojenia 
- krytý odpad s vyústením do akumulačnej nádrže 
- akumulačná nádrž s bezpečnostným prepadom a násoskou 

 

A1.5.6.1 úprava odberného miesta v ľavobrežnom pilieri hate 

Odber vody z ľavobrežného piliera hate pozostáva z dvoch otvorov, opatrených hrablicami, ktoré 
sú čistené čistiacim strojom. Otvory sú situované na dvoch výškových úrovniach : 

- spodná s vtokovým prahom na kóte  337,33 m n.m. 
- horná s prahom na kóte  343,57 m n.m. 
Spodný otvor HR1 je rozmerov 1,3 x 2,0 m, horný HR2 2,0 x 2,0 m. 

 
Z týchto otvorov je voda vedená 2 kanálmi ku 2 tzv. ukľudňovacím nádržiam. Každá 

z ukľudňovacích nádrží má dva otvory hradené mechanicky ovládanými stavidlovými uzávermi 
s dosadacími prahmi umiestnenými na rovnakých výškových úrovniach :  

- spodný otvor s prahom na kóte  337,44 m n.m. 
- horný s dnom na kóte  343,68 m n.m. 
 

A1.5.6.2 odberný objekt 

Na ľavobrežný pilier a zariadenie v ňom nadväzuje odberný objekt s otvormi 1,0 x 1,0 m v čelnej 
stene, ktoré privedú vodu do ukľudňovacích šachtíc s prehĺbením pre usadeniny, opatrených 
odkaľovacím a preplachovacím potrubím DN 400 mm s odvedením kalov do dolnej vody pod haťou. 
Vlastný odber sa uskutočňuje 2 rúrami DN 800 hradenými klapkami, ktoré sa v armatúrnej komore spoja 
do jednej spoločnej rúry DN 800. Okrem toho z každej odbernej rúry sú vyvedené náhradné rúry DN 500, 
ktoré sú za zabudovanými uzávermi spojené do jedného spoločného potrubia DN 500. Ovládanie 
uzáverov (uzatváracích klapiek) potrubí je z miesta ručne. 

 
- kóta osi odberného potrubia DN 800 (v strojovni odb. obj.) 337,30 m n.m. 
- kóta osi náhradného rúrového vedenia DN 500 (v strojovni odb. obj.) 338,75 m n.m. 
- kóta hladiny v šachte odberného objektu hladina v zdrži 
- kapacita systému (DN 500) 0,950 m3.s-1 
- dtto                       (DN 800) cca 1,500 m3.s-1 
 

A1.5.6.3 kolektor 

Na odberný objekt nadväzuje železobetónový kolektor rozmerov 2,50 x 2,90 m celkovej dĺžky 
107,40 m v pozdĺžnom sklone 6,61 %, v ktorom sú vedené ako potrubie DN 800 (na betónových 
blokoch), tak aj náhradné rúrové vedenie DN 500 (na oceľových konzolách). Kolektor nadväzuje na 
spodnú stavbu MVE s rúrovými prepojmi. 

 

A1.5.6.4 malá vodná elektráreň (MVE) 

MVE tvorí blok č. 1 ľavého výtokového krídla hate. Rozmery na korune objektu na kóte 
336,50 m n.m. sú 20,9 m x 15,5 m. Objekt je dvojpodlažný, dolná strojovňa MVE Žilina II (Rosinka) na 
úrovni 322,60 m n.m. a horná MVE Žilina I na úrovni 329, 20 m n.m. V MVE sú osadené 2 
turbogenerátory – horizontálne Francisove turbíny typu F 265. Okrem toho je vybudovaný rúrový obtok 
turbíny na odberoch rúrami DN 500 zaústený do vývaru turbíny. Turbíny sú regulované od dolnej vody 
resp. zadaným výkonom. Technologické zariadenie je napojené na riadenie a ovládanie VE Žilina. 

 
MVE Žilina II (Rosinka) 
- návrhový spád  25,0 m 
- návrhový prietok  0,5 m3.s-1 
- výkon turbíny na hriadeli 100 kW 
- priemer obežného kola 320 mm 
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MVE Žilina I 
- návrhový spád  16,5 m m 
- návrhový prietok  0,5 m3.s-1 
- výkon turbíny na hriadeli 69,5 kW 
- priemer obežného kola 320 mm 
 

A1.5.6.5 krytý odpad 

Na vývar MVE nadväzuje krytý odpad tvorený betónovými hrdlovými rúrami Ø 1200 mm 
obetónovanými. Celková dĺžka krytého odpadu je 139,50 m s pozdĺžnym sklonom 0,7 %o. Kóta na vtoku 
je 334,10  m n.m. a na výtoku 334,00  m n.m. Na odpade je vybudovaná lomová šachta šírky 2,1 m 
a výšky 3,3 m. Krytý odpad je zakončený výustným objektom do akumulačnej nádrže s vývarom a 
provizórnym hradením. 

 

A1.5.6.6 akumulačná nádrž 

Akumulačná nádrž v mieste pôvodného koryta Váhu, je vytvorená obvodovou hrádzkou s korunou 
na kóte 336,50 m n.m. a zabezpečuje možnosť odberu vody v potrebnom množstve pre uvedené podniky 
(stály odber 300 – 375 l.s-1 celodenne). 

Základné údaje : 
- hladina  maximálna prevádzková 334,90 m n.m. 
 minimálna prevádzková 333,90 m n.m. 
 priemerná prevádzková 334,40 (±0,15m) m n.m. 
- kóta prahu odberu pre podnik Metsa Tissue 332,24 m n.m. 
- kóta prahu odberu pre podnik Tepláreň 331,98 m n.m. 
- objem nádrže medzi kótami 334,90 a 335,50  cca 38 000 m3 
- kóta dna nádrže  330,16 - 333,70 m n.m. 
 
Úžitkový objem akumulačnej nádrže 14 800 m3 je schopný pokryť celkový odber 375 l.s-1 

(250 + 125) po dobu cca 11 hod. 
 
Na reguláciu výšky hladiny v akumulačnej nádrži slúži bezpečnostný priepad situovaný v dolnej 

časti obvodovej hrádze. Jeho základné údaje sú : 
- kóta prahu priepadu  333,70 m n.m. 
- kóta koruny hradenia  334,90 m n.m. 
- kóta koruny priepadu  336,56 m n.m. 
- svetlá šírka priepadu  1 800 mm 
- prepojovacie potrubie do Váhu Ø 1200 mm 
- kóta dna výtokovej časti 333,10 m n.m. 
 
Priepad je opatrený provizórnym hradením pomocou drevených hradidiel osadzovaných do 

bočných drážok autožeriavom pomocou ktorého je možné regulovať hladinu v akumulačnej nádrži nad 
kótou 333,70 m n.m.  

Pre vyprázdnenie akumulačnej nádrže pod úrovňou 333,70 m n.m. slúži výpustné zariadenie 
násoskového typu. 

Charakteristické údaje (podľa projektu) : 
- kóta vtoku do násosky (horná hrana) 331,40 m n.m. 
- kóta vrcholu násosky (odvzdušnenie) 335,16 m n.m. 
- kóta výtoku z násosky 329,65 m n.m. 
- profil rúry násosky  500 mm 
- celková dĺžka násosky 84,0 m 
- priemerná kapacita   Q = 0,533 m3.s-1 
 
Pre účely merania úrovne hladiny v akumulačnej nádrži bol prebudovaný limnigraf, ktorý slúžil 

pôvodne SHMÚ pre meranie úrovne hladiny v rieke Váhu. „0" tohto limnigrafu je na kóte 333,25 m n.m. a 
tento je schopný slúžiť ako riadiaci pre riadenie prevádzky MVE Žilina I. a II. v požadovaných hladinách a 
je zapojený do systému VIRS. Súčasťou objektu limnigrafu je aj osadená vodočetná lata. 

A1.5.7 zaústenie Rosinky 

Potok Rosinka je z ľavej strany zaústený do vývaru hate. Dĺžka úpravy je cca 226,0 m s pozdĺžnym 
sklonom 0,22 %, šírka koryta je 8,0 m, sklon svahov 1 : 2. Koryto je dimenzované na prietok 
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Q100 = 30 m3.s-1. Na zabezpečenie stability úpravy koryta sú v dne osadené betónové prahy rozmerov 
8,0 x 0,8 x 0,5 m. V križovaní Rosinky s cestou Žilina – Mojš je vybudovaný most. 

 

A1.5.8 prehĺbenie koryta Váhu pod hydrouzlom 

Prehĺbenie koryta je vybudované na dosiahnutie spádu pre energetické využitie, na zabezpečenie 
protipovodňovej ochrany mesta a výhľadovo na zabezpečenie plavebnej dráhy pod stupňom.  

V úseku km 0,000 až cca km 1,546 (zaústenie Kysuce) je niveleta dna prehĺbenia na kóte 
322,64 m  n.m. Následne je niveleta po koniec úpravy v jednotnom pozdĺžnom sklone 0,13 % - t.j. na kótu 
323,20 m n.m. V priečnom reze nad zaústením Kysuce je prehĺbenie tvaru zloženého lichobežníka 
s bermami šírky 4,0 m, sklon svahu od dna po bermu je 1 : 2,5 (2,75 ), nad bermou 1 : 2. Úroveň bermy 
je cca 0,5 m nad prietok Q1 = 642 m3.s-1. Svahy po bermu sú opevnené lomovým kameňom, ľavá strana 
v úseku od cca km 5,200 po hať je opevnená aj nad bermou. 

 
- hĺbka prehĺbenia  0,0-9,0 m 
- šírka dna koryta km 0,000 až km 1,546 premenlivá 
 km 1,546 až km 2,200 cca 125,0 až 45,0 m 
 km 2,200 až km 5,200 45,0 m 
 km 5,200 až km 5,750 45,0 až 85,0 m 
- celková dĺžka prehĺbenia cca 5 750 m 
 

A1.5.9 čerpacia stanica PCHZ 

Čerpacia stanica kapacity 140 l.s-1 je vybudovaná na ľavom brehu prehĺbenia Váhu. Rozmery 
betónového objektu sú 4,2 x 5,8 m. Základová škára je na kóte 318,00 m  n.m., podlaha strojovne na 
kóte 331,10 m n.m. Voda je čerpaná prevádzkovým čerpadlom nepriamym odberom z mokrej šachty 
rozmerov 3,2 m x 4,8 m umiestnenej vo filtračných vrstvách s drénmi. Výtlačné potrubie od ČS po 
prepojovaciu šachtu je uložené v železobetónovom kolektore.  

Užívateľom je PCHZ, a.s. Žilina, povolenie na užívanie objektu – 00615/97-Ďu zo dňa 3.7.1997, 
KÚ ŽP, odbor ŽP. 

Keďže podnik zanikol, v súčasnosti nie je žiadny odber z ČS.  
 

A1.5.10 studňa záhradkárov 

Studňa vybudovaná na pravostrannej berme prehĺbenia Váhu na kóte 328,52 m n.m.  
Užívateľom je Slovenský zväz záhradkárov Žilina, povolenie na užívanie objektu – 2006/00472/On 

zo dňa 21.04.2006, KÚ ŽP, odbor zložiek ŽP. 
 

A1.5.11 studňa ŽSR 

Prehĺbenie jestvujúcej studne na kótu 320,50 m n.m. Vŕtaná studňa priemeru 800 mm 
s perforovanou rúrou dĺžky 5,0 m priemeru 600 mm a triedeným obsypom.  

Užívateľom je Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., povolenie na užívanie objektu – 
2005/00142-Ko zo dňa 15.3.2005, KÚ ŽP, odbor zložiek ŽP. 

 

A1.5.12 rekonštrukcia lávky pre chodcov Mojš - Mojšova Lúčka 

Lávka pre peších medzi obcami Mojš a Mojšova Lúčka sa celá zdvihla o 4,25 m nad max. hladinu v zdrži 
so spodnou hranou konštrukcie na kótu 356,25 m n.m. 

Užívateľom je Obec Mojš – povolenie na užívanie objektu – C-14025(4275)/2006/Mo-KR zo dňa 
6.4.2006. 

A1.5.13 studňa pre kafilériu 

Studňa kapacity 6,0 l.s-1 je vybudovaná na ľavom brehu zdrže. Studňa priemeru 1 200 mm, dĺžky 
16,6 m s perforovanou časťou dĺžky 2,6 m. Nad studňou je vybudovaná manipulačná búdka vnútorných 
rozmerov 2,7 x 3,0 x 2,7 m. Od pôvodného koryta Váhu po studňu je vybudovaný prívodný žľab 
s filtračnými vrstvami. Výtlačné potrubie od studne po šachtu na jestvujúcom potrubí je uložené v ryhe. 

Užívateľom je Veterinárna asanačná spoločnosť, s.r.o. Mojšova Lúčka, povolenie na užívanie 
objektu – 99/03008-Ďu zo dňa 26.4.1999, KÚ ŽP, odbor ŽP. 
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A1.6 zariadenia na sledovanie vodných stavov 
 

 limnigraf na konci vzdutia na Váhu - Strečno, pripojený na JTS 
 zrekonštruovaný limnigraf v Stráži pre sledovanie stavov hladiny vo Varínke 
 
 limnigraf v hornej vode na ľavom vtokovom krídle hate  
 limnigraf v dolnej vode na pravom múre hate  
 vodočetné laty v hornej aj dolnej vode s farebným označením absolútnych nadmorských výšok 

– na late v hornej vode na kótach 344,00 m n.m., 345,00 m n.m., 350,30 m n.m. a 
352,00 m n.m., na late v dolnej vode na kótach 325,00 m n.m. a 330,00 m n.m. 

 
 zrekonštruovaný limnigraf SHMÚ v akumulačnej nádrži 
 
 limnigraf v dolnej vode na nápustnom objekte do náhradného biokoridoru (riadiaci limnigraf 

NOB) 
 limnigrafy na biokoridore – v Mojši, pri stupni 
 
Limnigrafy sú napojené do systému VIRS a PC vodohospodárskej prevádzky VDŽ. 
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B. Podklady na vypracovanie manipulačného poriadku 
 
B1. Podklady právneho charakteru a technického charakteru 

Manipulačný poriadok je vypracovaný v zmysle vyhlášky č. 457/2005 .Zz, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o náležitostiach manipulačného poriadku vodnej stavby. 
 
B1.1 povolenie orgánu štátnej vodnej správy na osobitné užívanie vôd, stavebné povolenie na vodnú 

stavbu, povolenie na užívanie vodnej stavby 
 
povolenia na osobitné užívanie vôd : 
1. Vodoprávne povolenie na osobitné užívanie hydroenergetického potenciálu na VE Žilina a MVE I. 

– Žilina a MVE II. – Rosinka,  
KÚ Žilina, odbor zložiek ŽP, č. j. 2004/3040-Ko zo dňa 14.03.2005 

2. Vodoprávne povolenie na vypúšťanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku z VD Žilina do 
vodného toku Váh 
OÚ Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných 
zložiek životného prostredia kraja, č. j. OU-ZA-OSZP2-2014/021167/Mac zo dňa 07.08.2014 

 
Zoznam stavebných povolení a povolení na užívanie vodnej stavby je uvedený v prílohe G4. 
 
B1.2 iné povolenie a rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy, ktoré súvisí s povoleným osobitným 

užívaním vôd 
1. Vodoprávne rozhodnutie o odbere vody z Váhu pre Žilinskú teplárenskú spoločnosť, a.s. na odber 

250 l .s-1 
ONV Žilina, č. j. VN 1450/79/En, 03.07.1979 

2. Vodoprávne rozhodnutie o odbere vody z Váhu pre fu TENTO a.s. na odber Qmax = 175 l/s, 
V rok = 2 760 000 m3 
Okresný úrad odbor životného prostredia Žilina, č.j. 2000/04327-M, 07. 02. 2001 

3. Vodoprávne rozhodnutie o odbere vody z Váhu pre PCHZ Žilina na odber 415 l/s 
ONV Žilina, č. j.306/1977-405,1/En, 28.02.1987 

 
B1.3 manipulačný poriadok, podľa ktorého sa riadili manipulácie s vodou  
 
1. Manipulačný poriadok pre VD Krpeľany, Sučany a Lipovec 

schválený Krajský úrad Žilina odbor životného prostredia, č.j. : 98/00315-Va zo dňa 25.2.1998 
2. Manipulačný poriadok pre VD Krpeľany, Sučany a Lipovec, november 2014 

 
3. Manipulačný poriadok pre V.D. Hričov, Mikšová a  Považská Bystrica 

schválený Krajským úradom v Žiline, č.j. : 2000 / 00973-Ďu zo dňa: 21.02.2000 
4. Manipulačný poriadok pre V.D. Hričov, Mikšová a Považská Bystrica – dodatok - zmeny 

schválil Krajský úrad v Žiline, č.j. 2005 / 00131-Ko  zo dňa  28.02.2005 
5. Manipulačný poriadok pre V.D. Hričov, Mikšová a Považská Bystrica, február 2015 

 
6. Dočasný manipulačný poriadok VD Žilina – I. časť – Prehradenie koryta a prevedenie vôd cez hať 

hydrouzla 
schválil Krajský úrad v Žiline – Odbor životného prostredia, č. j. 000 937/97- Ko zo dňa 11.09.1997 

7. Dočasný manipulačný poriadok VD Žilina – II. Časť – napustenie nádrže na kótu 344,50 m n.m. 
a povolenie na 1. napúšťanie po 344,50 m n.m. 
schválil Krajský úrad v Žiline – Odbor životného prostredia, č. j.: 01219/97 – Ko zo dňa 14.11.1997 

8. Dočasný manipulačný poriadok VD Žilina III. časť – uvádzanie turboagregátorov VE Žilina do 
skúšobnej prevádzky 
schválil Krajský úrad v Žiline – Odbor životného prostredia, č.j. 98/00185-Ďu zo dňa 30.1.1998 

9. Povolenie na zvýšenie prevádzkovej hladiny na kótu 346,00 m n.m. 
schválil Krajský úrad v Žiline – Odbor životného prostredia, č.j. 98/00362-Ko zo dňa 02.3.1998 

10. Povolenie na zvýšenie prevádzkovej hladiny podľa etáp na kótu 350,30 m n.m. 
schválil Krajský úrad v Žiline – Odbor životného prostredia, č.j.98/00732-Ko zo dňa 18.5.1998 

11. Dočasný manipulačný poriadok VD Žilina III. Časť – doplnok  
schválil Krajský úrad v Žiline – Odbor životného prostredia, č.j.: 98/01703-Ko zo dňa 02.10.1998 

12. Povolenie na zvýšenie prevádzkovej hladiny na kótu 350,80 m Bpv 
schválil Krajský úrad v Žiline – Odbor životného prostredia, č.j. 98/01703-Ko zo dňa 02.10.1998 
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13. Dočasný manipulačný poriadok VD Žilina – IV. Časť – Skúšobná prevádzka vodnej elektrárne 
Žilina 
schválil Krajský úrad v Žiline – odbor životného prostredia , č.j. 98/02007-Ko zo dňa 10.11.1998. 

14. Povolenie na zvýšenie prevádzkovej hladiny v nádrži na kótu 351,50 m n.m. 
povolil Krajský úrad v Žiline  – odbor životného prostredia , č.j. 98/02075 – Ko zo dňa 12.11.1998 

15. Dočasný manipulačný poriadok- IV. časť – Doplnok č. 1 
schválil Krajský úrad v Žiline – odbor životného prostredia, č.j. 99/03979 – Ko zo dňa 20.4.1999 

16. Povolenie na zvýšenie prevádzkovej hladiny na kótu 351,75 m n.m. 
povolil Krajský úrad v Žiline  – odbor životného prostredia, č.j. 2000/00191 – Ďu zo dňa 02.01.2000 

17. Schválenie manipulácie nad rámec platného Dočasného manipulačného poriadku – IV. časť pre 
Vodné dielo Žilina t.j. zníženie hladiny v nádrži na kótu 347,00 m n.m. na dobu od 07.06.2002 do 
23.06.2002. 
schválil Krajský úrad v Žiline – odbor životného prostredia, č.j. 2002/04815 – 18W zo dňa 
17.05.2002. 

18. Povolenie zvýšenia hladiny v nádrži Vodného diela Žilina na kótu 352,00 m n.m. v období od 20.07 
do 03.08.2002 a súčasne povoľuje manipuláciu na VDŽ vykonávať v súlade s platným Dočasným 
manipulačným poriadkom – IV. časť vrátane jeho Doplnku č.1 
povolil Krajský úrad v Žiline  – odbor životného prostredia, č.j. 2002/06346 – 18W zo dňa 
02.07.2002. 

19. Dočasný manipulačný poriadok - V. časť  
schválil Krajský úrad v Žiline – odbor životného prostredia, č.j. 2003/07445-18W zo dňa 14.7.2003 

20. Dočasný manipulačný poriadok - V. časť – doplnok č. 1 a povolenie na zvýšenie prevádzkovej 
hladiny na kótu 352,00 m n.m. 
schválil Krajský úrad v Žiline – odbor životného prostredia, č.j. 2003/12194/18W zo dňa 19.11.2003 

21. Dočasný manipulačný poriadok - V. časť – doplnok č. 2 
schválil Krajský úrad v Žiline – odbor životného prostredia, č.j. 2005/00308-On zo dňa 06.05.2005 

 
B1.4 technická dokumentácia a výkresová dokumentácia 

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby je uschovaná v priestoroch na VD Žilina. 
 
B1.5 povodňový plán zabezpečovacích prác 

Povodňový plán zabezpečovacích prác, Vodné dielo Žilina, marec 2016 
 
B2. Ďalšie podklady : 
1. Poriadok pre prevádzku plavidiel na uzavretej vodnej ceste VD Žilina 

Plavebné opatrenie UVC č. 22/2010, Štátna plavebná správa, č.j.: 95-3.201/2010 zo dňa 
13.01.2010 
Platné plavebné opatrenie pozri : http://plavba.nsat.sk/plavebna-bezpecnost/plavebne-opatrenia/ 
 

2. Vodná stavba Žilina – Program technicko – bezpečnostného dohľadu pre trvalú prevádzku, 1. 
Aktualizácia, VV, š.p., Úsek TBD, odbor bezpečnosti priehrad, Oddelenie TBD Žilina september 
2015 
 

3. VD Žilina – Odborný posudok pre stanovenie kategórie, VV, investorský podnik, Bratislava, Útvar 
TBD, október 1986 

MP pr
e V

DŽ



© MANIPULAČNÝ PORIADOK   PRE VODNÉ DIELO ŽILINA III. časť - B. Podklady na vypracovanie MP 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p. BRATISLAVA január 2017 21 

 
B3. Údaje o spracovateľovi : 

 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
 Karloveská 2 
 odbor prevádzky VDŽ (2200) 
 odbor prípravy vodných stavieb a stratégie (2400) 
 Ing. Horst Antol 
 p. František Mikula 
 Ing. Ján Hrnčíř 
 Ing. Eva Safková 
 vedúci odboru prevádzky VDŽ: 
 Ing. Ján Stieranka 
 vedúci odboru prípravy vodných stavieb a stratégie: 
 Ing. Tomáš Slovák 
 riaditeľ úseku výroby: 
 Ing. Dušan Voleský 
 
dátum spracovania  : 01/2017 
miesto spracovania : Bratislava 
 
 
 
miesto uloženia dokumentácie: 
 Vodohospodárska výstavba, š.p. 
 odbor prevádzky VDŽ 
 Pri Celulóze, 010 01 Žilina 
 
 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
 OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I Púchov 
 020 71 Nimnica 
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C Manipulácia s vodou a prevádzanie povodní 
 

V rámci manipulácie s vodou sa riešia tieto požiadavky na manipuláciu s vodou : 
C.1. manipulácia s bežnými prietokmi do I. stupňa povodňovej aktivity (PA) pri prevádzke VE Žilina 
C.2. prevedenie zvýšených a povodňových prietokov cez VD Žilina  
C.3. manipulácia s vodami v zimnom režime na VD Žilina 
C.4. zabezpečenie dotácie povolených odberov vody pre Žilinskú teplárenskú spoločnosť a.s., Metsa 

Tissue Slovakia, s.r.o.(pôvodne TENTO, a.s.)  
C.5. dotácie náhradného biokoridoru vodou 
C.6. preplachovanie vývaru haťových polí od nánosov z Rosinky 
 
C.1 Manipulácia s bežnými prietokmi do I. stupňa povodňovej aktivity pri prevádzke VE Žilina : 
 

 Minimálne množstvo prítoku do zdrže je Qmin = 5 m3.s-1 (biologický prietok z VD Krpeľany 
a prítoky) 

 Hladina v zdrži sa udržuje na úrovni 350,30 m n.m. až 352,00 m n.m. 
 Prevádzka VE Žilina je riadená dispečingom obchodu a riadenia výroby (DOaRV) v súčinnosti 

s hydroenergetickým dispečingom v Trenčíne a vodohospodárskym dispečingom v Piešťanoch 
 Prietok vody cez VD Žilina je možné regulovať prietokom cez turbíny TG1, TG2 maximálne 

2 x 160 m3.s-1  a otváraním haťových polí – prednostne klapiek 
 Prevádzka VD Žilina je riadená v súlade s prevádzkou kaskády Krpeľany – Sučany – Lipovec 

a Hričov – Mikšová – Považská Bystrica 
 

VE Žilina svojou prevádzkou ovplyvňuje hydrologický režim VS Hričov. VE Žilina musí byť 
prevádzkovaná tak, aby neohrozila bezpečnosť VS Hričov a tak isto bezpečnú prevádzku VS Hričov. 
 
C.2 Prevedenie zvýšených a povodňových prietokov cez hydrouzol 
 
C2.1 kritérium prevedenia zvýšených a povodňových prietokov 

 
Základným kritériom pre prevedenie zvýšených prietokov cez hydrouzol je udržanie hladiny 

v profile prahu (rkm 262,426 - ústie Varínky - resp. km 7,123 zdrže) na úrovni hladiny pri týchto 
prietokoch pred výstavbou vodného diela. 

Prehľad úrovní hladín v spomínanom rkm (prah a ústie Varínky) je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
Úrovne hladín po výstavbe pre min. prevádzkovú hladinu na hati 350,30 m n.m. a max. prevádzkovú 
hladinu 352,00 m n.m. na hati sú prevzaté z výpočtu - „VD Žilina - nádrž - priebeh hladín pri regulácii 
s haťou na kóte 350,30 m n.m. a 352,00 m n.m.“ spracovaného do tabuľky a grafov Hydroconsultom 
Bratislava . (Kóta koruny prahu v rkm 7,123 je 350,20 m n.m. - nevyťažené priestory.) 

 
Prítok do 

zdrže 
Bez VD Pri hladine na hati Vzdutie pri 

350,30 352,00 350,30 352,00 
(m3.s-1) (m n.m.) (m n.m.) (m n.m.) (m) (m) 

300 351,45 351,43 352,12 +0,00 +0,67 
616 351,94 351,94 352,43 +0,00 +0,49 
981 352,48 352,52 352,87 +0,04 +0,39 
1529 353,14 353,35 353,56 +0,21 +0,42 

 
Z uvedeného vyplýva, že v rámci nepresností výpočtov a interpolácií hladín bez VD pre 

horeuvedené prítoky do zdrže je možné konštatovať , že aj pri max. prevádzkovej hladine v zdrži pri hati 
352,00 m n.m. je prítok do zdrže aj 1 529 m3.s.-1 (red. Q100) prakticky nevzdutý resp. s minimálnym 
vzdutím, a preto by nebolo potrebné pri tomto prítoku do zdrže znižovať hladinu na hati. S ohľadom na 
časové reakcie pri manipulácii pri prítoku do zdrže nad Q20 t.j. 981 m3.s-1 je podľa potreby možné 
znižovať hladinu na hati na úroveň 351,00 m n.m. tak, aby sa mohlo manipulovať na hati ako so 
segmentami, tak aj s klapkami za účelom hladkého prevedenia plavenín z hladiny zdrže, a tým 
dochádzalo k odľahčeniu hrablíc na VE. Pri očakávanom prietoku nad 1 200 m3.s-1 prevádzkovateľ môže 
prejsť až na minimálnu prevádzkovú hladinu t.j na 350,30 m n.m. 

Výsledky výpočtu priebehu hladín v zdrži sú priložené k tomuto MP (Tabuľky a grafy). Okrem toho 
je priložená analýza úrovní hladín v km 7,123 (kóta dna - prah 350,20 m n.m.) pri prítoku do zdrže Q100 

RED = 1 529 m3s-1 a pri rôznych hladinách na hati VD Žilina a to : 
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 346,29 m n.m. – pri úplnom vyhradení hate (dolná hrana segmentu na 349,00 m n.m.) 
 350,30 m n.m. – min. prevádzkovej hladine 
 351,00 m n.m. 
 351,40 m n.m. 
 351,70 m n.m. a  
 352,00 m n.m. – max. prevádzkovej hladine 
 
Z uvedenej analýzy vyplýva, že hladina v km 7,123 pri úplne otvorenej hati (346,29 m n.m.) a pri 

max. prevádzkovej hladine 352,00 m n.m. sa líšia o +0,23 m, čo je hodnota zanedbateľná a možno 
konštatovať, že prietok v uvedenom profile je prakticky na úrovni prirodzeného prietoku. (nevzdutý resp. 
vzdutý minimálne). 

Okrem toho vypočítal HYCO Bratislava na matematickom modeli (v 11.1998) aj priebeh hladín 
v zdrži VD Žilina pri hladine na hati hydrouzla na úrovni max. prevádzkovej hladiny t.j. na kóte 
352,00 m n.m. pri prietoku 300 m3.s-1, 616 m3.s-1, 981 m3.s-1 a pri Q100red 1 529 m3.s-1 so zohľadnením 
zamerania zdrže v km 6,00 až 7,5 a po vyťažení materiálu z priestoru zaústenej trate Váhu do zdrže. 
 
Prehľad pre prof. .s3 – prah - (rkm 262,426 = km PHR 7,12) pri hladine na hati  352,00 m n.m. 

Prítok do 
zdrže 

(m3.s-1) 

Hladina 
pred výstavbou VD 

(m n.m.) 

Hladina 
v prof.  s3 
(m n.m.) 

Rozdiel 
 

(m) 

Vzdutie 
nad max. prev. 

hladinu (m) 
300 351,45 352,07 0,62 0,07 
616 351,94 352,25 0,31 0,25 
981 352,48 352,56 0,08 0,56 

1529 353,14 353,13 -0,01 1,13 
 
 
Prehľad pre prof. .s3 - prah - (rkm 262,426 = km PHR 7,12) pri hladine na hati 350,30 m n.m. 

Prítok do 
zdrže 

(m3.s-1) 

Hladina 
pred výstavbou VD 

(m n.m.) 

Hladina 
v prof.  s3 
(m n.m.) 

Rozdiel 
 

(m) 

Vzdutie 
nad min. prev. 

hladinu (m) 
300 351,45 351,13 -0,32 0,83 
616 351,94 351,57 -0,37 1,27 
981 352,48 351,98 -0,50 1,68 

1529 353,14 352,64 -0,50 2,34 
 
 
Prehľad pre prof. .s3 - prah - (rkm 262,426 = km PHR 7,12) pri hladine na  vyhradenej hati 

Prítok do 
zdrže 

(m3.s-1) 

Hladina 
pred výstavbou VD 

(m n.m.) 

Hladina 
v prof.  s3 
(m n.m.) 

Rozdiel 
 

(m) 

Vzdutie 
nad max. prev. 

hladinu (m) 
300 351,45 351,13 -0,32 0,83 
616 351,94 351,57 -0,37 1,27 
981 352,48 351,94 -0,54 1,64 

1529 353,14 352,57 -0,57 2,27 
 

Z uvedeného je zrejmé, že pri povodňových prietokoch (981 m3.s-1 a 1 529 m3.s-1) budú vplyvom 
prebagrovania údolnej nivy Váhu hladiny nižšie ako pri rovnakých prirodzených prietokoch pred 
výstavbou VD Žilina. 
 
 
C2.2 návrh manipulácie s hradiacimi konštrukciami na hati pri zvýšených a povodňových prietokoch cez 

hydrouzol 
 

Pre reguláciu na hati sú k dispozícii : 
- 3 segmenty s dosadacím rámom na kóte  338,00 m n.m.  
 a hornou hranou na kóte  349,00 m n.m. 
- 3 klapky  s koncovou hranou na kóte - vo vztýčenej polohe 352,30 m n.m. 
  - v sklopenej polohe 349,00 m n.m. 

MP pr
e V

DŽ



© MANIPULAČNÝ PORIADOK   PRE VODNÉ DIELO ŽILINA III. časť - C. Manipulácia s vodou 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p. BRATISLAVA január 2017 24 

Kapacita jednotlivých polí pri kombináciách manipulácie s klapkami šírky 12,0 m a segmentami 
bola určovaná na podklade „Kriviek prietočnosti hate pri sklopených klapkách, resp. pri prepade vody cez 
klapky a pri výtoku pod segmentami“ spracovaných na základe modelového výskumu VÚVH Bratislava - 
„Hydraulický výskum hydrouzla Žilina – záverečná správa“ (dpt. Olmer - máj 1992). Krivky prietočnosti 
pre manipuláciu s klapkami a so segmentami tvorí prílohu tohto manipulačného poriadku. 
Z uvedených kriviek vyplýva, že kapacita hate pri úplne sklopených klapkách je: 

pri hladine 
v jednom poli v dvoch poliach v troch poliach 

(m3s-1) 

350,30 m n.m. 44 69 97 

350,80 m n.m. 65 112 159 

352,00 m n.m. 126 246 364 

 
 

Vlastná manipulácia (návrh) s haťovými konštrukciami pri vytypovaných charakteristických 
prietokoch a stanovených hladinách v zdrži - medzných hodnotách - min. a max. prevádzkových 
hladinách je uvedená v priložených tabuľkách G1.2.1 až G1.2.4. 

Predpokladá sa pritom, že pri prietokoch nad 981 m3s-1 (Q20) sa bude uskutočňovať manipulácia 
ručne cez počítač, pričom smerným údajom pre manipuláciu je úroveň hladiny nad km 7,123, ktorá pri 
prítoku Q100Red = 1 529 m3s-1 nemá prekročiť hodnotu 353,50 m n.m. 
 

Pre manipuláciu na hati, pri vyhlásení II. stupňa povodňovej aktivity, je prevádzkovateľom 
zabezpečené trvalé sledovanie úrovne hladiny v zdrži v profile kamenného prahu (km 7,123 
pravostrannej hrádze). Na nápustnom objekte do biokoridoru je osadený snímač hladiny v zdrži pred 
nápustným objektom s vyvedením nameraných hodnôt prenosom do technologickej dozorne VE do PC 
vodohospodárskej časti (VIRS). Operátor VDŽ, podľa prenosu zo snímača z km 7,123 (prah), na hati 
upraví manipuláciou s uzávermi prietok haťou tak, aby nebola prekročená príslušná kóta v profile prahu, 
t.j. cca 353,50 m n.m. V prípade výpadku systému VIRS je sledovanie úrovne hladiny v profile 
kamenného prahu zabezpečené pravidelnou vizuálnou kontrolou pracovníkov prevádzky odpočtom 
z vodočetnej laty limnigrafu na bloku NOB Varín. 

Základná manipulácia uzávermi na hati pri zvýšených prietokoch (nad hltnosť turbín, t.j. nad 
320 m3.s-1) sa bude uskutočňovať tak, že sa prepúšťa priepadom nad sklopenými klapkami až po kótu 
349,00 m n.m. Až pri prekročení prítoku do zdrže nad kapacitu plne sklopených klapiek a hltností turbín 
spolu, začne sa prepúšťať aj pod segmentami pri sklopených klapkách v nasledovnom poradí : 

 stredné pole 
 pravé krajné pole 
 ľavé krajné pole. 
 
V prípade, že sa pre prepúšťanie vody cez hydrouzol budú používať len 2 polia, potom prednostne 

sa bude manipulovať na strednom a pravom haťovom poli (pri VE). Keď sa má použiť len 1 haťové pole, 
potom to má byť prioritne stredné, ako druhé v poradí samostatne pravé krajné pole a ľavé krajné pole sa 
samotné môže použiť len v havarijných prípadoch. 

Podrobný návod na manipuláciu s hradiacimi konštrukciami hate pri medzných hladinách a 
rôznych prietokoch je uvedený na prílohách G1.2.1 až G1.2.4. 

 
V prípade prognózy príchodu veľkej vody na rieke Varínke nad 80 m3.s-1 bude sa hladina v zdrži 

VD Žilina udržovať pod kótou 351,00 m n.m. a nižšie, podľa prietoku na Váhu. Uvedená manipulácia je 
potrebná s ohľadom na potrebnú stabilitu dna (prahu) pri ústí Varínky do zdrže a v úseku až po 
železničný most. 

Okrem toho po prechode každej takej veľkej vody na Varínke a Váhu musí prevádzkovateľ zdrže 
VD Žilina (VV, š.p. Bratislava) skontrolovať stav záustnej trate Varínky v zdrži pod železničným mostom a 
pomocou prípadného prevádzkového bagrovania uvoľniť tento úsek od nánosov, nakoľko Varínka je silne 
splaveninonosná. 

 
Od vzniku I. stupňa povodňovej aktivity na VDŽ sa dispečing dopĺňa technikmi povodňového 

dispečingu, ktorých úlohou je preberať správy od povodňových technikov správcu toku o situácii na 
povodňových úsekoch. Počas vyhlásenia II. a III. stupňa povodňovej aktivity, alebo v prípade 
nebezpečenstva povodne je podriadený vodohospodárskemu dispečingu správcu toku – SVP, š.p., OZ 
Piešťany.
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C.3 Manipulácia s vodami v zimnom režime na VD Žilina 

 
C3.1 manipulácia v zdrži a na stupni 

 
V období trvalého poklesu teplôt vzduchu pod bod mrazu (v noci aj za dňa) a pri začiatku tvorenia 

srieňov a príbrežných ľadov na hladine Váhu v úseku VE Lipovec až zdrž VD Žilina, je potrebné upraviť 
manipuláciu v zdrži a na hydrouzle VD Žilina takto : 

 
a) Do doby vytvorenia súvislého zámrzu hladiny – ľadovej celiny – v celej zdrži VDŽ prevádzka VDŽ 

prejde na miernejší spôsob špičkovej prevádzky tak, aby nedošlo k polámaniu vznikajúcej ľadovej 
celiny a jej nahromadeniu pred vtokmi VE. Po vytvorení dostatočne hrubej celiny je možné 
pokračovať v špičkovej prevádzke v súčinnosti s prevádzkou vodných diel nad a pod VDŽ. 

b) Pri začiatku tvorenia súvislého zámrzu v zdrži (celiny) je nutné uviesť do prevádzky „bublinkovanie“ 
a pomocou neho udržovať po celú dobu trvania ľadovej celiny v zdrži voľnú nezamrznutú hladinu 
pred oceľovými hradiacimi konštrukciami hate. 

c) Pri tvorení srieňových úkazov na hladine Váhu na úseku medzi VE Lipovec a koncom vzdutia 
zdrže Žilina a pokrytí hladiny Váhu pri týchto úkazoch na 50% resp. pri trvajúcom poklese teplôt 
vzduchu pod  -10o až   -15oC po dobu súvisle 3 dni sa nechajú sriene podplávať pod ľadovú celinu 
znížením hladiny. 

d) VE Lipovec v tomto období prevádzkuje priebežne s hltnosťou min. 50 m3.s-1 a tým poskytuje 
relatívne teplejšiu vodu do Váhu. 

e) Súvislý zámrz (ľadová celina) v zdrži sa ponechá až do jeho samovoľného roztopenia pri odmäku. 
f) Pre možnosť operatívneho zásahu do manipulácie pri nástupe zimného režimu na vodnom diele je 

potrebné, aby prevádzkovateľ už pri nástupe mrazových pomerov sústavne sledoval ich priebeh, 
prognózu vývoja počasia a sústavne sledoval aj ľadové úkazy na úseku Váhu VE Lipovec - zdrž 
Žilina so zameraním na oblasť konca vzdutia a vlastnú zdrž. 

g) Manipuláciu v zimnom režime je potrebné vykonávať tak, aby nedošlo k porušeniu kamenného 
prahu na konci vzdutia a bezpečnosti podzemných vedení križujúcich zdrž. 

h) Operátor VDŽ rieši spolu s DOaRV mimoriadne situácie vzniknuté v dôsledku zimných pomerov na 
vodnom diele Žilina aj vo väzbe na vodné diela nad a pod VDŽ a spolupracuje 
s vodohospodárskym a hydroenergetickým dispečingom. 
 

C3.2 manipulácia v zimnom režime na nápustnom objekte do biokoridora 
 
a) Za účelom zamedzenia zámrzu vody na nápustnom objekte a v tesnej blízkosti pred ním je 

potrebné, aby bola do biokoridoru prepúšťaná voda nepretržite min. cca 1,0 m3.s-1 cez pravé aj 
1,0 m3s-1 cez ľavé pole. 

b) V prípade, keď sa bude dotovať biokoridor len jedným poľom t.j. ponad jednu klapku, je potrebné 
druhé pole zahradiť na vtoku aj výtoku provizórnym hradením, priestor klapky vyčerpať a priestor 
pred provizórnym hradením zo strany zdrže udržovať bez zámrzu, aby nedochádzalo k namáhaniu 
konštrukcie provizórneho hradenia tlakom rozpínajúceho sa ľadu. 

c) Výhodnejšia je pri zámrzových pomeroch manipulácia s jedným poľom, nakoľko voda pri celkovom 
množstve 2,0 m3.s-1 bude prúdiť dvojnásobnou rýchlosťou a tým sa zmenší pravdepodobnosť, že 
by došlo k zámrzu v nápustnom objekte. 
 
Oceľová konštrukcia je pre manipuláciu v zimnom období vybavená príslušným ohrevom potrubí 

a častí konštrukcie. 
 

C.4 Zabezpečenie dotácie schválených odberov vody pre Žilinskú teplárenskú, a.s. (pôvodne 
Tepláreň), Metsa Tissue Slovakia, s.r.o. (pôvodne TENTO) a PCHZ Žilina 
 
Podľa vydaných vodoprávnych rozhodnutí (pozri oddiel B1.2 – G3) sú v tomto úseku Váhu 

povolené tieto odbery vody : 
z akumulačnej nádrže pre : 
 Žilinskú teplárenskú spoločnosť a.s. Q = 250 l.s-1 
 Metsa Tissue Slovakia, s.r.o. (pôvodne TENTO, a.s.) Q = 175 l.s-1 
 
z prehĺbenia Váhu pre : 
 PCHZ Žilina Q = 415 l.s-1 
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C4.1 dotácia odberov vody pre Žilinskú teplárenskú spoločnosť, a.s. a Metsa Tissue Slovakia, s.r.o. 

(TENTO, a.s.) 
 
sa uskutočňuje z akumulačnej nádrže, do ktorej je prívod vody zabezpečený pomocou komplexu 

objektov popísaných v odseku A1.5.6. 
 
Úžitkový objem akumulačnej nádrže 14 800 m3  je schopný pokryť celkový odber 375 l/s 

(250 + 125) po dobu cca 11 hod. 
 
Manipulácia s vodou : 

a) Pre vyprázdnenie a prepláchnutie usadzovacieho priestoru v šachticiach odberu je k dispozícii 
odkaľovacie a preplachovacie potrubie DN 400 s uzáverovou šachticou v ľavom pobrežnom pilieri 
hate. Reguláciu množstva dotačnej vody do akumulačnej nádrže podľa potrieb odberateľov 
(~500 l/s) zabezpečuje MVE Žilina I a v prípade potreby aj klapkový uzáver na potrubí DN 500. 
V letnom období je v prevádzke prioritne MVE Žilina I ,ktorá pokýva odber vody pre priemyselné 
objekty ako aj vlastnú spotrebu hydrouzla vyrobenou elektrickou energiou (odber vody do  
0,5 m3.s-1). V prípade zvýšenej vlastnej spotreby je v prevádzke aj MVE Žilina II. 
V zimnom období je v prevádzke aj MVE Žilina II, ktorá spolu s MVE Žilina I kryje takmer 90% 
vlastnej spotreby hydrouzla. Odber z nádrže 0,5 - 1,0 m3.s-1. 
Kvalita vody v zdrži VD Žilina plne vyhovuje pre priemyselné účely odberateľov. Vplyvom zdržania 
vody akumulačnej nádrži v období zvýšených teplôt dochádza k jej biologickému oživovaniu, 
podporovanému aj jej pretepľovaním, čo spôsobuje zhoršenie kvalitatívnych vlastností vody 
s možným nepriaznivým dopadom na technologický proces výroby v závode Metsa Tissue 
Slovakia, s.r.o. 
V týchto nepriaznivých podmienkach, keď sa kvalita vody v akumulačnej nádrži vplyvom teplotných 
pomerov zhorší, je potrebné pristúpiť k prevádzkovaniu s úplnou výmenou stáleho objemu 
akumulačnej nádrže nasledovným spôsobom : 
 prítok vody do akumulačnej nádrže sa úplne zastaví a odberom vody pre Tepláreň a Metsa 

Tissue Slovakia, s.r.o. a násoskou sa zníži hladina na min. úroveň t.j. na 333,90 m n.m. 
 po znížení sa spustí MVE Žilina I a otvorí sa obtok DN 500 dovtedy, kým sa naplní nádrž po 

bežnú prevádzkovú hladinu t.j. po 334,40 m n.m. 
 uvedený postup je možné opakovať pokiaľ nepriaznivé podmienky pretrvávajú a po ich 

odstránení prejsť na bežný spôsob prevádzky 
b) Pre vyprázdnenie akumulačnej nádrže po úroveň hladiny 333,70 m n.m. slúži bezpečnostný 

priepad situovaný v dolnej časti obvodovej hrádze. Po poklese hladiny na túto úroveň zostáva 
v nádrži ešte cca 23 200 m3 vody ktorá sa vypustí z nádrže cez násosku Ø 500 mm umiestnenú 
v dolnom čele obvodovej hrádze. Násoska má priemernú kapacitu Q = 0,533 m3.s-1. Doba 
prázdnenia horeuvedeného objemu nádrže je 15,35 hod, za predpokladu, že do nádrže nepriteká 
žiadna voda. V prílohe G1.11.1 je uvedená čiara objemov akumulačnej nádrže. 
Vypustenie nádrže a vyčistenie je možné len počas celozávodnej dovolenky podnikov. Pred 
vyprázdnením treba zvýšiť hradenie bezpečnostného prepadu, zvýšiť hladinu na kótu 
335,50 m n.m. a zaktivovať násosku. 

c) Pri vypúšťaní akumulačnej nádrže je potrebné oznámiť túto skutočnosť užívateľovi rybárskeho 
revíru, t.j. MsO SRZ Žilina minimálne 1 mesiac vopred a to MsO- p. Janurovi (č. tel. 0915 722 002). 
 

C4.2 odber pre PCHZ Žilina 
Odber je možný samostatnou čerpacou stanicou vybudovanou v ľavom brehu prehĺbeného koryta 

Váhu. Keďže podnik PCHZ zanikol, v súčasnosti nie je žiadny odber z ČS.  
 
 

C.5 Dotácia náhradného biokoridoru vodou  
V náhradnom biokoridore je zaručený prietok 2,0 m3.s-1. Toto množstvo sa do koryta biokoridora 
zabezpečuje nápustným objektom v km 7,142 pravostrannej hrádze.  
Automatická regulácia je riadená podľa prietoku cca v km 8,570 biokoridoru, kde je fixovaný merný 
profil a osadený snímač hladiny. Podľa jeho údajov sa automaticky reguluje poloha klapky na 
nápustnom objekte tak, aby profilom pretekalo požadované množstvo vody.  
Nápustný objekt pomocou dvoch klapiek s automatickou reguláciou výšky hradenia reguluje prítok 
do biokoridoru tak, aby mal konštantnú hodnotu 2,0 m3.s-1. 
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V prípade dlhodobého poklesu prietoku pod určenú hodnotu, je potrebné oznámiť tento stav 
užívateľovi rybárskeho revíru, t.j. SRZ–Rade Žilina. 
 

C5.1 Biokoridor – manipulácia s vodou pri bežnej prevádzke VD Žilina : 
Manipulácia v rozmedzí hladín v zdrži do 352,00 m n.m. pri hydrouzle a prítoku do zdrže do 
616 m3.s-1, pri ktorom je v profile nápustného objektu do náhradného biokoridoru hladina v zdrži na 
kóte 352,25 m n.m. a na korune priepadu cez klapku na kóte cca 352,20 m n.m. 

 
a) V celom rozsahu rozptylu hladín v zdrži v mieste nápustného objektu do biokoridora t.j. od 

350,30 m n.m. až po 352,25 m n.m. bude sa udržiavať v automatickej prevádzke prietok do 
biokoridora jedným poľom (napr. ľavým) v množstve 2,0 m3.s-1.  
Prietoku 1,0 m3.s-1 zodpovedá poloha prepadovej hrany klapky cca 22 cm pod úrovňou hladiny 
v zdrži (napr. pri hladine v zdrži na kóte 351,50 m n.m. je úroveň prepadovej koruny klapky pri 
Q = 1,0 m3.s-1 na 351,28 m n.m. Pri minimálnej hladine v zdrži na kóte 350,30 m n.m. je potom 
úroveň koruny klapky na kóte 350,08 m n.m. 
Prietoku Q = 2,0 m3.s-1 zodpovedá poloha prepadovej hrany klapky cca 35 cm pod úrovňou hladiny 
v zdrži, potom pri hladine 351,50 m n.m. v zdrži je kóta koruny klapky na 351,15 m n.m. a pri 
hladine v zdrži 350,30 m n.m. na kóte 349,95 m n.m. 
Súčasne hladina na prahu pod nápustným objektom (km 8,57229 náhradného biokoridoru) bude 
mať hĺbku a úroveň hladiny pri : 
 

Q výška 
hladina 

pod objektom 
rýchlosť 

(m3.s-1) (m) (m n.m.) (m.s-1) 

1,0 0,28 349,85 0,66 

2,0 0,42 349,99 0,83 

 
 

b) Pre zamedzenie samovoľného sklopenia hradiacich konštrukcií (klapiek) pod úroveň 
350,08 m n.m. resp. 349,95 m n.m. (s ohľadom na prietok do biokoridoru) sú tieto v tejto polohe 
blokované elektrickým a hydraulickým systémom, pričom všetky poruchové stavy (prekročenie 
projektovaných maxím) sú signalizované akusticky na technologickú dozorňu. 
 
V prípade, že by klapka zostala zaseknutá v sklopenej polohe (úplne), potom by prietok do 
biokoridoru bol pri hladine v zdrži na kóte : 
 

hladina v zdrži 
Q 

do biokodoru 

hladina 

pod objektom 
výška rýchlosť 

(m n.m.) (m3.s-1) (m n.m.) (m) (m.s-1) 

350,30 3,804 350,17 0,6 1,05 

351,50 15,035 350,87 1,30 1,55 

352,00 21,01 351,12 1,55 1,7 

352,30 24,907 351,25 1,68 1,8 

 
 

C5.2 Biokoridor - manipulácia za povodňových stavov : 
a) v zdrži VD Žilina 

Pri prekročení úrovne hladiny v zdrži nad kótu 352,25 m n.m. t.j. pri prítoku do zdrže vyššom ako 
616 m3.s-1 a hladine na hydrouzle na kóte 352,00 m n.m. sa nápustný objekt automaticky uzavrie a 
opäť otvorí po poklese hladiny pod túto úroveň. Pri všetkých prietokoch vo Váhu nad prietok 
616 m3.s-1 a hladine v profile hydrouzla 352,00 m n.m. sa nápustný objekt uzavrie. 
Pri prietoku Q20 = 981 m3.s-1 vo Váhu a udržovaní hladiny v profile hydrouzla na kóte 
351,00 m n.m. je možné aj za tohto stavu dotovať biokoridor príslušným množstvom, nakoľko 
hladina v mieste prahu v tomto prípade bude na úrovni 351,98 m n.m. 
V prechodnom období medzi Q = 616 m3.s-1 a hladine na hydrouzle 352,00 m n.m. a Q = 981 m3.s-

1 a hladine na hydrouzle 350,30 m n.m. je stále pre uzatvorenie nápustného objektu medzná 
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úroveň hladiny na vtoku do neho (horná hladina) 352,25 m n.m. Pri prekročení tejto hladiny sa 
nápustný objekt automaticky uzatvorí. 
Aj v tomto prípade zostane v biokoridore prietok vody a to zo zvýšených priesakov a 
z Gbelianského potoka. 

b) v pravostrannom prítoku – v Gbelianskom potoku 
Prevádzanie povodňových prietokov z Gbelianského potoka biokoridorom do Váhu pod 
hydrouzlom sa uskutočňuje neriadeným prietokom v profile biokoridoru od zaústenia potoka do 
neho. 
Pri týchto povodňových stavoch sa prietok nápustným objektom neupravuje ani nezastavuje, 
nakoľko aj pri prietoku Q100 = 32,0 m3.s-1 z Gbelianského potoka predstavuje prírastok 
z nápustného objektu len cca 3 %, čo je v rámci presnosti určenia prietoku v Gbelianskom potoku. 
Súčasne je potrebné uviesť, že hydrogram takej povodňovej vlny je veľmi strmý a doba trvania 
extrémnych prietokov (Q100) má trvanie len cca 1,0 hodiny a strmo klesá. 

 
C.6 Preplachovanie vývaru haťových polí od nánosov z Rosinky 
a) Preplachovanie vývaru haťových polí sa bude vykonávať na základe týždenného programu 

prípravy prevádzky dvakrát ročne (spravidla máj a október) 
b) Preplach sa uskutočňuje tak, že sa začne postupným prepúšťaním prietoku do 10 m3.s-1  popod 

segment po dobu 5 – 10 minút, následne v množstve cca 40 - 50 m3.s-1 po dobu 30 – 40 minút 
(resp. do doby, kým z vývaru tohto haťového pola nepôjde relatívne čistá voda). Ako prvé sa otvorí 
haťové pole č. 3, t.j. pole, ktoré je najbližšie k zaústeniu Rosinky do vývaru hate. Po preplachu sa 
pole č. 3 uzavrie a následne bude rovnakým prietokom a v rovnakom čase otvorené postupne aj 
pole č. 2 a nakoniec pole č. 1. Počas posledných 10 minút preplachovania cez haťové pole č. 1 sa 
súčasne otvoria aj polia č. 2 a č. 3. 

c) V prípade, že počas roka bola prepúšťaná voda cez hať z dôvodu manipulácie podľa tohto 
manipulačného poriadku časť C1 alebo C2, potom prevádzkovateľ VD Žilina podľa doby 
prepúšťania a prepúšťaného prietoku posúdi nutnosť preplachovania vývaru hate a spresní 
prípadný rozsah preplachovania 

d) Termín preplachovania bude min. 3 dni vopred nahlásený na MsO SRZ Žilina (p. Janura 
0903/ 803 651) a na SRZ-RADA Žilina. 
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D. Bezpečnostné opatrenia a manipulácia za mimoriadnych situácií 
 

D1. bezpečnostné opatrenia 

1. hladina v zdrži je počas bežnej prevádzky udržovaná na kóte 350,30 m n.m. až 352,00 m n.m. 
a na stupni je zakázaný akýkoľvek pohyb plavidiel do vzdialenosti min 200 m od priepadovej 
hrany hate 

2. na zabezpečenie údržby objektov sa podieľajú zamestnanci VV, š.p. – prevádzky VDŽ 
3. povodňová služba sa riadi, schváleným povodňovým plánom a zodpovednosť za ňu je 

uvedená v časti II, bod 1.9 
4. stupne povodňovej aktivity na tomto úseku Váhu sa vyhlasujú podľa stavu na vodočte Strečno 

a to : 
 I. stupeň pri stave 180 t.j. cca 417 m3.s-1 
 II. stupeň pri stave  240 t.j. cca 804 m3.s-1 
 III. stupeň pri stave 300 t.j. cca 1 247 m3.s-1 

5. pri prípadnom znižovaní hladiny pod úroveň minimálnej prevádzkovej hladiny v zdrži je 
potrebné dodržať kritérium rýchlosti klesania hladiny t.j. 50 cm /1 deň ( 10 cm). 

6. pri následnom zvyšovaní hladiny v zdrži na úroveň minimálnej prevádzkovej hladiny je 
potrebné dodržiavať : 
- rýchlosť stúpania hladiny v zdrži pri plnení pod úrovňou min. prevádzkovej hladiny nemá 
prekročiť hodnotu 1,00 m/1 deň, pričom je povolená tolerancia  15 cm oproti tejto hodnote. 
- prítok do zdrže je závislý na prevádzke VE Lipovec, ktorý sa pohybuje v rozmedzí cca 0 –
 210 m3.s-1 a biologický prietok Váhu a prítokov 

7. naplnením zdrže sa vytvorila rekreačná plocha, na ktorej je možné uskutočňovať lodnú 
osobnú dopravu kategórie miestneho významu, pri dodržaní časti D1 bodu 1, rekreačného 
charakteru s tým, že podjazdná výška pod lávkou pre peších v profile Mojš - Mojšova Lúčka je 
4,25 m nad max. prevádzkovou hladinou 352,00 m n.m., pričom nesmie dochádzať 
k poškodzovaniu objektov vodného diela 

8. od 12/2003 je v prevádzke autonómny systém varovania a vyrozumenia obyvateľstva 
(ASVaV), ktorý zabezpečuje varovanie obyvateľstva a vyrozumenia osôb na území, ktoré je 
ohrozené účinkami prielomovej vlny z VD Žilina. Prevádzkovanie ASVaV vykonáva VV, š.p. 
Bratislava. Pre využívanie ASVaV VD Žilina je uzatvorená medzi VV, š.p. Bratislava 
a Okresným úradom v Žiline „Zmluva o podmienkach varovania obyvateľstva a vyrozumenia 
osôb pri vzniku mimoriadnych udalostí na VD Žilina“. 

9. pre zaistenie bezpečnosti pravostrannej a ľavostrannej hrádze je potrebné vykonávať postrek 
vhodným certifikovaným herbicídnym prípravkom za účelom ochrany tesnenia hrádzí proti 
prerastaniu koreňov náletových drevín. Postrek je potrebné vykonávať podľa návodu na 
použitie – dodržať termín postreku, koncentráciu a množstvo použitého prípravku pri aplikácii, 
spôsob postreku – len na miesta s vegetáciou, nie plošne. Postrek návodných svahov hrádzí 
bude vykonávaný max. dvakrát ročne podľa návodu použitého prípravku. 
 

V prípade povodňovej situácie na vodnej stavbe sa postupuje podľa Povodňového plánu 
zabezpečovacích prác VD Žilina. O vzniknutej situácii je vyrozumený vodohospodársky dispečing 
SVP, š.p., OZ Povodie Váhu, Piešťany, energetický dispečing SE - závod Vodné elektrárne, Okresný 
úrad Žilina, a ďalšie orgány v zmysle zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami. 

Od vzniku I. stupňa povodňovej aktivity na VDŽ sa dispečing dopĺňa technikmi povodňového 
dispečingu, ktorých úlohou je preberať správy od povodňových technikov správcu toku o situácii na 
povodňových úsekoch. Počas vyhlásenia II. a III. stupňa povodňovej aktivity, alebo v prípade 
nebezpečenstva povodne je podriadený vodohospodárskemu dispečingu správcu toku – SVP, š.p., OZ 
Piešťany. 

 

D2. mimoriadne situácie 

Mimoriadne situácie, pri ktorých nie je možné plniť ustanovenia kapitoly C : 
- zníženie hladiny v zdrži pod úroveň minimálnej prevádzkovej hladiny (350,30 m n.m.) resp. 
vypustenie zdrže 
- prekročenie maximálnej hladiny v zdrži v profile prahu v km 7,123 na kóte 352,15 m n.m. pri 
Q = 300 m3s-1 a hladine na stupni na 352,00 m n.m. 
- prekročenie kapacity bezpečnostných zariadení alebo poruchy stavby a živelné pohromy 
- havárie objektov a zariadení vodnej stavby 
- ohrozenie životov alebo bezpečnosti vodnej stavby 
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- havarijné ohrozenie kvality vody 
 
Kritéria bezprostredného ohrozenia vodohospodárskeho diela 
- výskyt extrémnych prítokov do zdrže 
- vypúšťanie vody do prehĺbenia za mimoriadnych okolností (napr. prevádzkové alebo iné dôvody), 

ktoré spôsobí vznik prielomovej vlny 
- nebezpečie povodne následkom manipulácie na VD v čase, keď nie sú na vznik povodne 

hydrologické predpoklady 
- porušenie hrádze, zistenie priesakov cez teleso hrádze alebo zistenie porúch v podloží hrádze, 

ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a stabilitu 
- havária zariadenia vodohospodárskeho diela, ktoré ohrozuje bezpečnosť a stabilitu vodného 

diela 
- poruchy výpustných zariadení znemožňujúce dostatočnú kontrolu odtokov zo zdrže a pod. 
- výskyt seizmických javov s intenzitou vyššou ako 8° MCS. Územie VD Žilina sa nachádza v 8 0 

MCS stupnice so zrýchlením 25 – 50 cm.s-1 
 
Počas mimoriadnej situácie je nepretržitá komunikácia medzi dispečingom VD Žilina a 

vodohospodárskym a energetickým dispečingom a orgánom štátnej správy. 
 
V prípade plánovanej mimoriadnej manipulácie na VDŽ (napr. zníženie hladiny resp. 

vypustenie zdrže) je prevádzka VDŽ povinná požiadať vodohospodársky a energetický dispečing 
o stanovisko k mimoriadnej manipulácii a Okresný úrad Žilina o vydanie rozhodnutia.  

 
V prípade neplánovanej mimoriadnej situácie – vzniku závažnej poruchy, havárie resp. kritickej 

situácie ktorýkoľvek pracovník prevádzky oznámi vzniknutú situáciu operátorovi VDŽ. Následne 
službukonajúci operátor VDŽ oznámi vzniknutú situáciu poverenému pracovníkovi dohľadu, správcovi 
vodnej stavby, vodohospodárskemu a energetickému dispečingu a orgánu štátnej správy.  

V prípade hrozby bezprostredného nebezpečia z omeškania rozhoduje o vzniknutej situácii 
službukonajúci pracovník prevádzky podľa svojich možností a znalostí tak, aby obmedzil hroziace 
nebezpečenstvo a škody.  

V prípade neplánovanej mimoriadnej situácie na zamedzenie poškodenia objektov vodnej stavby, 
zníženie rozsahu škôd, zabránenie ohrozenia životov budú použité núdzové a varovné opatrenia. 

 
Taktiež budú použité núdzové opatrenia pri obave o bezpečnosť a stabilitu objektu vodnej stavby – 

rastúci vývoj nameranej resp. pozorovanej kritickej veličiny sledovaného javu na meracom zariadení. 
Havarijnú resp. kritickú situáciu je potrebné nahlásiť príslušnému orgánu štátnej správy v zmysle zákona 
č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a vodohospodárskemu dispečingu.  

V prípade vyhlásenia krízovej situácie v zmysle zákona 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových 
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu orgán krízového riadenia nariadi mimoriadnu manipuláciu 
pri vyprázdňovaní VD podľa zvláštneho manipulačného poriadku pre VDŽ (ZMP). Po ukončení 
mimoriadnej situácie vydá príslušný štátny orgán príkaz na ukončenie manipulácie podľa ZMP 
a prevádzkovateľ túto skutočnosť ihneď oznámi príslušným orgánom a organizáciám. 

 
Mimoriadna situácia môže nastať vypúšťaním odpadových vôd bez povolenia, nedodržaním 

podmienok povolenia, neovládateľným únikom nebezpečných látok a pod. Pôvodca mimoriadneho 
zhoršenia kvality vody resp. havárie je povinný vykonať bezprostredné opatrenia na zneškodnenie 
zhoršenia kvality vody a odstránenie škodlivých následkov. Pri mimoriadnych situáciách je potrebné 
postupovať v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších noviel a vyhlášky č. 100/2005 Z.z. 
V prípade vzniku mimoriadnej situácie je prevádzka VDŽ povinná nahlásiť túto skutočnosť 
vodohospodárskemu dispečingu, Okresnému úradu Žilina a Slovenskej inšpekcii ŽP. 

 
 
Núdzové opatrenia : 
Núdzové opatrenia budú použité v prípade dosiahnutia kritického stavu sledovaného javu na 
objekte, predpoklad zníženia stability objektu, bezpečnosť objektu.  
Prevádzka vykoná : 
- provizórna sanácia miesta priesaku utesnením 
- zmenšenie zaťaženia konštrukcie – postupné znižovanie hladiny vody v zdrži 
- provizórna sanácia miesta začínajúcej poruchy 
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Varovné opatrenia : 
Varovné opatrenia budú použité až po posúdení vzniknutej kritickej situácie, poruchy alebo havárie 

hlavnými pracovníkmi dohľadu alebo zodpovednými pracovníkmi správcu. Iba pri nebezpečenstve 
z omeškania, neodvratnej havárie vodnej stavby a nemožnosti získania spojenia s hlavnými pracovníkmi 
dohľadu resp. nadriadenými pracovníkmi prevádzkovateľa, pristúpi obsluha k improvizovaným 
opatreniam podľa vlastného uváženia a to všetkými dostupnými prostriedkami. 

Vyhlásenie kritickej situácie bude autonómnym systémom varovania a vyrozumenia (ASVaV). 
Sirény na varovanie sú rozmiestnené na území ohrozenom mimoriadnou situáciou na VDŽ. V prípade 
vzniku mimoriadnej udalosti systém automaticky spúšťa varovanie – sirény a vyrozumenie – odoslanie 
informácie o nebezpečenstve dotknutým orgánom a organizáciám. Obsluha ASVaV má možnosť spustiť 
sirény aj manuálne z centrálneho pultu varovania a vyrozumenia a telefonicky informovať zodpovedné 
osoby dotknutých orgánov a organizácií, ktorých zoznam má k dispozícii. 

 
Po zaregistrovaní seizmického javu je na VDŽ potrebné vykonať : 
vizuálnu obhliadku na objektoch a konštrukciách : 
- objektoch stupňa 
- hrádzach a prísypoch zdrže 
- nápustnom objekte do biokoridoru 
- akumulačnej nádrži 
- lávky v Mojši 
- sanácia zosuvov Dubňa 
 
Obhliadku je potrebné zamerať na prípadný výskyt trhlín, poklesov, náklonov, poruchy 

v dilatáciách, napojeniach objektov na hrádze, priesaky, vývery, deformácie svahov, deformácie 
technologických zariadení a pod. 

 
Po zaregistrovaní seizmického javu s intenzitou vyššou ako 70 MCS je potrebné vykonať vizuálnu 

obhliadku, kontrolné polohové a výškové meranie objektov, meranie hladín v sondách. V prípade zistenia 
poruchy na objekte a potrebe zníženia prevádzkovej hladiny v zdrži – ohrozenie VD, objektov pod 
vodným dielom – prevádzka oznámi mimoriadnu manipuláciu vodohospodárskemu a energetickému 
dispečingu, Okresnému úradu Žilina a dotknutým orgánom a organizáciám prostredníctvom ASVaV. 

 
V prípade výpadku systému VIRS je sledovanie úrovne hladín zabezpečené pravidelnou vizuálnou 

kontrolou limnigrafov pracovníkmi prevádzky odpočtom z vodočetných lát. Riadenie objektov hate a MVE 
preberá riadiaci systém VE. Riadenie regulačnej šachty s klapkovým regulačným uzáverom pre 
nadlepšenie zásobovania biokoridora pre športovú plavbu je zabezpečené manuálne. 
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E Merania a pozorovania 
Z hľadiska technicko–bezpečnostného dohľadu je VS VDŽ zaradená do I. kategórie. 
Technicko-bezpečnostný dohľad (ďalej TBD) počas prevádzky vykonáva správca vodnej stavby – 

odbor prevádzky VDŽ a organizácia poverená dohľadom – Úsek TBD, odbor bezpečnosti priehrad, 
oddelenie TBD Žilina. Merania a pozorovania sa vykonávajú podľa Programu technicko-bezpečnostného 
dohľadu pre trvalú prevádzku, 1. aktualizácia, ktorý vypracoval VV, š.p. Bratislava, odbor bezpečnosti 
priehrad, oddelenie TBD Žilina v septembri 2015. 

Ochranu a údržbu meracích zariadení zabezpečuje správca VS. Štvrťročne je vykonávané 
kontrolné meranie, pri ktorom sa porovnávajú výsledky merania vodohospodárskym informačným 
a riadiacim systémom (VIRS) a ručným meraním. V prípade potreby sú vykonané kontroly a úpravy na 
meracom a pozorovacom zariadení alebo systéme VIRS. 

 
Na objektoch vodnej stavby sa merajú a sledujú : 
 
1. prevádzkové a klimatické pomery : 

1.1  hladina vody v zdrži – kontinuálne meranie 
1.2  hladina vody pod VE – kontinuálne meranie 
1.3  hladina v biokoridore pri nápustnom objekte a prietok – kontinuálne meranie 
1.4  hladina v biokoridore pri Mojši a prietok – kontinuálne meranie 
1.5  hladina v biokoridore pri hydrouzle a prietok – kontinuálne meranie 
1.6  teplota vzduchu – denné meranie 
1.7  teplota vody – denné meranie 
1.8  zrážky – denné meranie 
1.9  prietok cez TG – denné meranie 
1.10  prietok cez hať – denné meranie 
1.11  prietok cez MVE – denné meranie 
1.12  prietok cez biokoridor – denné meranie 
1.13  dotácia do biokoridora pre športovú plavbu – denné meranie 

 
2. polohové zmeny objektov : 

2.1  zvislé posuny na objektoch hydrouzla merané geodetickými prostriedkami metódou veľmi 
presnej nivelácie (VPN) – 2 x ročne 

2.2  zvislé posuny na objekte pravostranná a ľavostranná hrádza merané geodetickými 
prostriedkami metódou veľmi presnej nivelácie (VPN) – 1 x ročne 

2.3  vodorovné posuny hate a VE merané geodetickými prostriedkami metódou zámernej 
priamky (ZP) – 2 x ročne 

2.4  relatívne posuny blokov objektov hydrouzla – merania na dilatometrických skobách – 2 x 
mesačne 

2.5  náklon VE meraný optickým zvislicomerom na observačnom pilieri – 2 x mesačne 
 
3. priesakové pomery : 

3.1  meranie priesakov na merných priepadoch v chodbách hate a VE – kontinuálne 
3.2  meranie priesakov na merných priepadoch v šachte pod ľavostrannou hrádzou 

a v šachte pravého výtokového krídla – kontinuálne alebo 1 x týždenne 
3.3  meranie priesakov na merných priepadoch v dréne pravostrannej hrádze – kontinuálne 
3.4  meranie výtokov z odvodňovacích vrtov nad zdržou – 1 x týždenne  
3.5  meranie hladiny podzemnej vody v pozorovacích sondách na pravostrannej 

a ľavostrannej hrádzi, v okolí hydrouzla – kontinuálne 
3.6  meranie hladiny podzemnej vody v pozorovacích sondách na Žilinskej terase, pozdĺž 

prehĺbenia Váhu, v okolí hydrouzla, za pravým a ľavým vtokovým krídlom – 1 x týždenne 
3.7  meranie vztlaku pod haťou a VE, pod vývarom hate, výtokovou dosku VE, v chodbe 

a vrtoch - kontinuálne 
 
Geofyzikálne merania v pozorovacích sondách zabezpečuje dodávateľsky obsluha VS – odbor 

prevádzky VDŽ podľa požiadaviek zamestnanca dohľadu poverenej organizácie. 
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4. merania pre účely monitoringu vplyvu VDŽ na prírodné prostredie 

4.1  monitoring horninového prostredia 
- rekognoskácia územia Dubeň I – 1 x ročne 
- rekognoskácia ľavostranných svahov zátopy – 1 x ročne 
- inklinometrické merania na Dubni I – 1 x ročne 
- vodorovné posuny zosuvu a oporného múra Dubeň I – 2 x ročne 
- vodorovné posuny zosuvov ľavostranných svahov zátopy – 1 x ročne 
- zvislé posuny zosuvu a oporného múra Dubeň I – 2 x ročne 
- zvislé posuny zosuvov ľavostranných svahov zátopy – 1 x ročne 

4.2  monitoring podzemných vôd 
- meranie hladín podzemných vôd a odvodňovania svahov – 1 x týždenne 
- meranie kvality podzemných vôd – 1 x ročne 
- meranie kvality drenážnych vôd – 3 x ročne 

4.3  monitoring povrchových vôd 
- meranie kvality vôd vo Váhu – 3 x ročne 
- meranie kvality vôd v biokoridore – 3 x ročne 
- meranie kvality vôd v pravostranných prítokoch – 2 x ročne 

4.4  monitoring ichtyofauny v biokoridore – 1 x ročne 
 

Komplexný monitoring zložiek životného prostredia vo vzťahu k výstavbe a prevádzke VD Žilina sa 
vykonáva na základe Rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré vydal Obvodný úrad životného prostredia 
v Žiline dňa 8.2.1994 pod č. j. ŽP23/251/93.  

 
Všetky uvedené merania zabezpečuje dodávateľsky obsluha VS – odbor prevádzky VDŽ. 
 
Na vodnej stavbe prevádzka VDŽ vykonáva aj vizuálnu obhliadku – sledovanie prietokových 

pomerov, výskytu priesakov, viditeľných deformácií a trhlín, vplyvu prevádzky na blízke okolie, na 
technický stav jednotlivých objektov a zariadení. 

 
Početnosť meraní počas povodňových stavov : 
denne na pozorovacích sondách, v pätnom dréne pravostrannej hrádze, 

v drénoch na ľavej strane stupňa 
 
Na technologických zariadeniach sa vykonávajú pravidelne nasledovné kontroly : 

 funkčná skúška segmentov a klapiek haťových polí – 1 x mesačne 
 prevádzková kontrola – 1 x ročne 
 komplexná prehliadka – 1 x za 10 rokov, vykonávajú ju zamestnanci poverenej 

organizácie 
 
Stav ostatných technologických konštrukcií – provizórne hradenie a pod. – sa hodnotí vždy pred 

použitím. 
 
 
Prehliadka TBD sa vykonáva 1 x ročne za účasti správcu vodnej stavby, prevádzkovateľa, 

hlavného zamestnanca dohľadu a Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie. 
Každý rok úsek TBD spracováva etapovú správu o dohľade a každý piaty rok súhrnnú etapovú 

správu o dohľade za obdobie celej existencie VDŽ.  
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F. Záverečné ustanovenia 
 

F1. súhrn požiadaviek, vyplývajúcich z povolenia orgánu štátnej vodnej správy a z manipulačného 
poriadku na ich zaradenie do prevádzkového poriadku 

a) turbíny VE Žilina sú nasadzované do prevádzky v zmysle dennej prípravy prevádzky podľa 
vývoja hydrologickej situácie na toku Váh, požiadaviek odberateľov elektrickej energie na 
pokrytie denného diagramu zaťaženia a podľa operatívnych požiadaviek elektrizačnej sústavy 
SR 

b) MVE Žilina I. a MVE Žilina II. pracujú v skupinovej regulácii podľa aktuálnej požadovanej 
potreby elektrickej energie VDŽ (pre vlastnú spotrebu) a vyrobená energie nie je dodávaná do 
energetickej siete, zabezpečujú prívod vody do akumulačnej nádrže 

c) sanačný prietok do prehĺbenia Váhu – neurčený, prietok zabezpečuje potok Rosinka a 
biokoridor 

d) stály odber do biokoridoru je zabezpečený manipuláciou nápustného objektu 
 

F2. termíny kontrolných meraní na výpustných a odberných zariadeniach vodnej stavby na overenie jej 
kapacity a prietokových kriviek 

Na jednotlivých  zariadeniach VDŽ – VE, hať, MVE, nápustný objekt, odberný objekt – boli kapacity 
overené počas ich skúšobnej prevádzky. 

 
Kontrolné merania na hati a VE sa uskutočnia raz za päť rokov. 
 

F3. obdobie vykonávania revízií a opráv na jednotlivých objektoch a zariadeniach 

Vykonávajú sa priebežne podľa schváleného plánu revízií a opráv a podľa plánovaných odstávok 
turbín. 

 

F4. zoznam nadväzujúcich prevádzkových a manipulačných poriadkov 

prevádzkové poriadky : 
a) VE – prevádzkové a pracovné predpisy VE VDŽ – spracovateľ VV, š.p., 04.2012 
b) hať – prevádzkový poriadok vodohospodárskej časti, spracovateľ VV, š.p., 11.2005. 

 
manipulačné poriadky : 
c) manipulačný poriadok pre VD Krpeľany, Sučany a Lipovec 
d) manipulačný poriadok pre VD Hričov, Mikšová a Považská Bystrica 
 

F5. rozbory manipulácií na vodnej stavbe, a to najmä počas povodní a mimoriadnych situácií a na ich 
základe navrhnuté prípadné zmeny manipulačného poriadku 

Prevádzkovateľ priebežne zaznamenáva a vyhodnocuje manipuláciu na objektoch vodnej stavby. 
Po povodňových stavoch a mimoriadnych situáciách je potrebné vykonať analýzu stavu a prípadne 
navrhnúť zmeny v manipulačnom poriadku. 

 

F6. určenie povinnosti a zodpovednosti za dodržiavanie manipulačného poriadku 

Za dodržiavanie ustanovení manipulačného poriadku zodpovedá prevádzkovateľ VDŽ. Kontrolu 
dodržiavania manipulačného poriadku vykonáva príslušný orgán štátnej vodnej správy. 

 
 
Tento manipulačný poriadok nadväzuje na manipulačné poriadky pre rieku Váh v úseku vodných 

diel Krpeľany , Sučany, Lipovec a v úseku vodných diel Hričov, Mikšová, Považská Bystrica . 
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G Prílohy 
 

G1. Merné krivky a výpočty  - pomôcky potrebné na riadenie manipulácií s vodou 

 
 Hať – krivky prietočnosti 
G1.1.1  vyhradené konštrukcie - voľný výtok 
G1.1.2  sklopené klapky 
G1.1.3  priepad ponad klapky - 1 pole 
G1.1.4  priepad ponad klapky - 2 polia 
G1.1.5  priepad ponad klapky - 3 polia 
G1.1.6  výtok pod segmentom - 1 pole 
G1.1.7  výtok pod segmentom - 2 polia 
G1.1.8  výtok pod segmentom - 3 polia 
 Hať – návrh manipulácie s hradiacimi konštrukciami pri prepúšťaní veľkých vôd 
G1.2.1  hladina na kóte 350,30 m n.m. 
G1.2.2  hladina na kóte 350,80 m n.m. 
G1.2.3  hladina na kóte 351,50 m n.m. 
G1.2.4  hladina na kóte 352,00 m Bpv  
G1.3 Vodná elektráreň – výkonový diagram sústrojenstva 
G1.4 Krivka objemov zdrže 
G1.5 Krivka zatopených plôch a objemov zdrže 
 Zdrž – priebeh hladín pri regulácii s haťou – tabuľky 
G1.6.1  prietok 300 m3.s-1 
G1.6.2  prietok 618 m3.s-1 
G1.6.3  prietok 981 m3.s-1 
G1.6.4  prietok 1 529 m3.s-1 
 Zdrž - priebeh hladín pri regulácii na hati – grafy 
G1.7.1  na kóte 350,30 m n.m. 
G1.7.2  na kóte 352,00 m n.m. 
G1.7.3  pri vyhradenej hati 
G1.7.4  pri prietoku 1 529 m3.s-1 
 Zdrž – výpočet a grafy núdzového prázdnenia 
G1.8.1  s ohľadom na kapacitu prehĺbenia – alternatíva 1 
G1.8.2  bez ohľadu na kapacitu prehĺbenia – alternatíva 2 
G1.8.3  porovnanie alternatív 
G1.8.4  s ohľadom na kapacitu prehĺbenia – alternatíva 1 – graf 
G1.8.5  bez ohľadu na kapacitu prehĺbenia – alternatíva 2 – graf 
 Priebeh hladín pod hydrouzlom 
G1.9.1  prietok 300 m3.s-1 
G1.9.2  prietok 1 529 m3.s-1 
G1.9.3  prietok 2 140 m3.s-1 
G1.9..4  prietok 2 800 m3.s-1 
G1.10 Merná krivka koryta Váhu pod VD rkm 254,425 
 Akumulačná nádrž 
G1.11.1  čiara objemov 
G1.11.2  hydrotechnické riešenie násosky 
 Náhradný biokoridor – konzumčné krivky 
G1.12.1  úsek pod nápustným objektom 
G1.12.3  úsek km 8,567 až km 8,627 
G1.12.5  úsek cez Mojš 
G1.13 Hydrologické údaje pre rieku Váh a prítoky z 11.2016 
G1.14 Hydrologické údaje – podklad pre technické riešenie VDŽ 
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G2. výkresová dokumentácia vodnej stavby 

 
G2.1 VD Žilina prehľadná situácia  
G2.2 Celkový pozdĺžny profil Hričov – Lipovec 
G2.3 Hydrouzol – situácia 1:2 000 
G2.4.1 Prehĺbenie Váhu pozdĺžny profil 
G2.4.2  charakteristické priečne rezy 
G2.5.1 Vodná elektráreň pôdorys 
G2.5.2  priečny rez 
G2.6.1 Hať pôdorys 
G2.6.2  priečny rez 
G2.7.1 Pravostranná hrádza charakteristické priečne rezy 
G2.8.1 Ľavostranná hrádza charakteristické priečne rezy 
 Náhradný biokoridor – nápustný objekt 
G2.9.1  situácia 
G2.9.2  rez 
G2.9.3  pozdĺžny profil prívodného kanála 
 Zdrž – kamenný prah v rkm 262,426 
G2.10.1  situácia 
G2.10.2  rez 
 Prívod vody pre Žilinskú teplárenskú spoločnosť, a.s. a TENTO, a.s. 
G2.11.1  situácia 
G2.11.2  technologická schéma 
G2.11.3  odberný objekt – pôdorys 
G2.11.4  odberný objekt – rez 
G2.11.5  kolektor - rezy 
G2.11.6  MVE – rez 
G2.11.7  krytý odpad - rez 
G2.11.8  akumulačná nádrž – rezy 
G2.11.9  bezpečnostný priepad – rez a pôdorys 
G2.11.10  násoska – rez 
 Biokoridor – využitie pre športovú plavbu 
G2.12.1  prehľadná situácia  
G2.12.2  odber vody – situácia  
G2.12.3  odber vody – pozdĺžny profil 
 
 

G3. poriadky 

 
 Poriadok pre prevádzku plavidiel na uzavretej vodnej ceste VD Žilina 
 Platné plavebné opatrenie pozri :  
 http://plavba.nsat.sk/plavebna-bezpecnost/plavebne-opatrenia/ 
 

G4. zoznam stavebných povolení a povolení na užívanie vodnej stavby 
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